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ÖNSÖZ 

 

 

 
         Yüce vatanın geleceği çocuklarımız! 

Bu vatan bize atalarımızın, uğrunda kan döken şehitlerimizin emanetidir. Türk tarihini iyi 

öğrenen sizler vatan, millet ve devlet sevgisini benimseyerek, geleceğe daha emin adımlarla 

yürüyerek vatanımızı koruyacak ve geliştireceksiniz. Bu kitapta nesilden nesile aktarılan bu şanlı 

tarihin en kıymetli değeri olan şehitlerimize öğrencilerimiz tarafından yazılan mektuplar 

derlenmiştir. Bu eserde manevi hisleriyle milletimizin asla değişmeyen düşüncesi olan özgürlük ve 

bağımsızlığı bize hissettiren öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. 

 

Erdal EFE 

Bigadiç İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

  



2 
 

SEVGİLİ ŞEHİTLERİM 

 

         Sizler olmasaydınız biz ölmüştük. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. 

Sizlere ne kadar saygı duysam azdır. Keşke sizler de burada olsaydınız ne kadar 

mutlu olurdum bilemezsiniz. Hikâyelerinizi sizden dinlemek isterdim. Sizden çok şey 

öğrenmek isterdim. 

        Bugün öğretmenimizden İstiklal Marşı’nın hikâyesini dinledim. Mehmet Akif 

Ersoy çok hastaymış çok zor durumdaymış ama sizin için bu marşı yazmış. Keşke 

bende sizin için büyük bir şey yapsaydım ama size mektup yazabiliyorum. Yanımda 

olsaydınız bu mektubu kendim okumak isterdim. İnşallah bunları yazarken beni 

görüyorsunuzdur. Ben biliyorum şehitler ölmez. Siz her zaman bizi izliyorsunuz, ben 

hep sizi yanımda hissediyorum. Ben sizi hiç görmedim ama çok görmek isterdim. Siz 

bizim için canınızı feda edince ben çok üzüldüm. Hepinizi çok seviyorum. 

  

Asya ÜNAL 

Kozpınar İlkokulu 4/A 
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CANIM ŞEHİTLERİM 

 

              Bizler için kendinizi feda ettiniz. Keşke şuan yanımızda olsaydınız. Size olan 

teşekkürlerimi sarılarak gösterseydim. Benim babamı öptüğüm gibi siz de 

çocuklarınızı öpseydiniz. Keşke hep onların yanında olsaydınız. 

              Canım şehitlerim siz bu vatan için savaştınız. Biz de Türkiye’mizi herkesten 

koruyacağız. Koca Seyit o ağır mermileri taşırken güçlü kollarıyla bizi koruyordu. Bir 

ordu küçük çocuk ülkemizi kurtarmak için canını feda etti. Hiç korkmadan düşmanın 

üstüne yürüdü. Hepsi bizler için şehit oldu. Biz de sizin gibi kardeşlerimizi 

düşmanlardan koruyacağız.  

              Canım Atatürk’üm korkmadan savaştı. Arkasından ordular gitti. Onlar bizim 

dedelerimizdi. Savaşırken şehit oldular. Dökülen kanlarından bu bayrak oluştu. Bu 

bayrağı o günler için koruyacağız. Hepinizi çok seviyorum. Siz iyi ki varsınız. 

 

Özge ŞEN 

Kozpınar İlkokulu 4/A 
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ŞEHİTLERİMİZE MEKTUBUM 

 

Merhaba Mehmetçiğim, 

       Kim bilir hangi pusuda, hangi hainin kurşunuyla şehit oldun. Hani şehit anneleri, 

“Oğlum gece rüyama geldi. Onu öpüp kokladıktan sonra  ‘Beni gitmem lazım. Sakın 

arkamdan ağlama anne !“derlermiş. Şehit annesi,“ Sensizliğe nasıl dayanayım oğul”?   

Dediğinde ona gülümseyen oğlu cevap olarak “Şimdi ağlama zamanı değil, benim 

oğlum vatan için şehit oldu diyerek gurur duyman lazım .”dermiş. Şehit olan asker, 

anasında helallik isteyip gökyüzüne yükselirmiş. Göğe yükselirken gökyüzü ışıl ışıl 

olurmuş. 

      Bazen düşünüyorum da Türk evlatları neden savaşlarda ölümden korkmaz? 

Bunun tek sebebi Türk evlatları ölmez, şehit olur. Biz Türklerin bir sözü vardır. “Bir 

ölür, bin diriliriz!” Hangi Türk evladının hayali değildir ki şehit olmak? Biz bu vatan 

sevgisini millet sevgisini üniforması kan, göğsü iman dolu şehitlerimizden, yani 

sizlerden öğrendik. Az önce söylediğim “Biz bir ölürüz, bin diriliriz!” sözü belki bazı 

insanlar için sıradan olabilir. Ama bizim gibi bir Türk evladı için bir sözden ibaret 

değildir. Şehit büyüklerimizden, kardeşlerimizden sonra sırada vatan için bizler 

olduğunu ifade eder.  

       Belki kızacaksın, seni şehit eden o hainlerden hesap sormadığımıza ama. Sen 

şehidimsin, en yücesin. Türk evlatları olarak sana sonuna kadar sahip çıkacağız. 

Senin gibiler olduğu müddetçe bu vatan asla yıkılmayacaktır. İyi ki varsın şehidim… 

                                   

 

Aziz DEDE  

 Kargın İlkokulu 4/A 

İlkokullar Arası İlçe 2.si 
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              SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ                    

 

Siz bizim için savaştınız. Bizim için çaba gösterdiniz. Vatan bölünmez şehitler 

ölmez. Şehidin boynu eğilmez dediniz. Biz de sizin yerinizde olsaydık bizde aynı 

şekilde savaşırdık. Siz şuan bilmiyorum ama neredesiniz. Ama sizin yerinizi hiç kimse 

dolduramayacak. Mehmetçiği çok seviyoruz. Yani bütün askerleri çok seviyoruz. Sizi 

bağrıma bastım şehitlerim. Sizi unutmayacağız şehitlerim. Sizi deftere yazdım 

şehitlerim. Çok yaşa Mehmetçik seni seviyoruz. Sizi hiç unutmayacağız. Görüşürüz. 

 

 Metehan KIRBIYIK 

 Işıklar İlkokulu 4/A 
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                                                      SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ 

 

Size karşı çok mahcubuz. Haberleri izlediğimde çok üzülüyorum. Siz 

olmasaydınız biz nefes dahi almazdık belki de. Savaşlar inşallah durdurulur. Lütfen bu 

düşmanlık bitsin. İnsanlık barış için uğraşsın. Lütfen! 

Size bu satırda veda edeceğim.  Yattığınız yer cennet olsun. 

Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 

                                                                                                                     

                                                                                                      Halimenur ÇAM                                                        

                                                                                                     Işıklar İlkokulu 3/A 
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                                                 ŞEHİTLERİMİZE MEKTUP                            

 

Sevgili şehitlerimiz; iyi ki varsınız. Siz olmasaydınız bizler burada rahat 

olamazdık. Sizler bu güzel vatan için canınızı feda ettiniz. Hiç düşünmeden canınızı 

ortaya koydunuz. Sizler vatanımızı koruduğunuz sürece bizlerde yatağımızda rahat 

uyuyacağız. Sizlere yürekten teşekkür eder, daima duacı oluruz. Siz mezarlarınızda 

rahat uyuyunuz. 

Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 

 

  Firdevs DÖNER 

         Işıklar İlkokulu 4/A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

                                      AZİZ ŞEHİTLERİMİZE            

                    

Siz benim kalbimde bir anısınız. Sizi hep anacak ve seveceğim. Siz bizim için 

canınızı ortaya koydunuz. Biz de sizin için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. 

Arkanızda bıraktığınız vatana sahip çıkacağız. Siz benim için yüreğimde meleksiniz. 

Sizi çok seviyorum.    

Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 

                                                                                                 

 

 Rümeysa ATAR                          

                     Işıklar İlkokulu 3/A 
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                 ŞEHİT OLMUŞ AMA UNUTULMAYAN KAHRAMAN YİĞİTLERİMİZE    

 

Vatan uğruna savaşan, milletin huzuru için canını ortaya koyan 

kahramanlarımız. 

Evet, biliyorum ki sizleri anlatmaya kelimeler yetmez.  

Sizler bizim yarınlarımıza ışık tutan vatanseverlersiniz. Bizler burada ailemizle 

sevdiklerimizle zaman geçirirken sizler oralarda ne acılar, ne soğuklarla baş 

ediyorsunuz. 

Ey Canlarını kurşunlara siper ettiği bu topraklar için toprağa düşmüş 

askerlerimiz! Anne ve babalara evlat acısı yaşatanlar, eşleri yalnız, çocukları babasız 

bırakan o düşmanlar cezasız kalmayacak. 

Ey şanlı yiğitlerimiz, rabbim evlerinize düşen acıyı hafifletsin, ailelerinize sabır 

versin. 

Sizleri özlemle anıyoruz. 

Sizleri çok seviyoruz. 

Mekânınız cennet olsun. 

Vatanımız sağ olsun... 

♥Sizleri seven minikler 

      Eylül Tanem ALTINÖZ 

                                                                                             Işıklar İlkokulu 3/A 
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                                                              MİLLET                                      

 

Güzel milletimin aziz şehitleri, siz olmasaydınız bizde hayatta olmazdık. Bu 

yüzden size çok ama çok teşekkür ederiz. Bu yüzden size bir hediye vermek istiyorum. 

Size hediyem sonsuz sevgi ve teşekkürdür. Çünkü siz bizi kötü düşmanlardan 

korudunuz. Bir daha diyorum. Size çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü sizi 

dünyalar kadar seviyorum. Canım milletimin aziz şehitleri... 

Sevgilerle Ravza. 

 Ravza UYGUN 

 Işıklar İlkokulu 3/A 
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 ŞEHİDİME MEKTUP   

                                                    

Bugün okuldan çıkıp eve gelince yorgunluktan olsa gerek içim geçmiş. Yani 

uyuya kalmışım. Son zamanların tesiriyle olsa gerek, rüyamda şehit ağabeylerimden 

biriyle konuştum. Şöyle bir konuşma geçti aramızda; 

-Merhaba! Ben Esma ÖZÇELİK 

-Ben de Ali Teğmen. 

-Sizin olduğunuz yer ne güzel öyle teğmenim. 

-Burası cennetin bir köşesi her halde Eslem. 

-Siz neden buradasınız? Komutanım yeriniz çok güzel. 

-Gerçekten yerimiz çok güzel değil mi Eslem. 

-Evet komutanım insan kıskanıyor. Nasıl eriştiniz o mekâna komutanım? 

-Eslem ben hani televizyonlarda gördüğünüz anda pek kulak vermediğiniz şehit 

isimleri var ya, ben onlardan birisiyim. Yani vatan millet için şehit düşmüş askerim. 

-Yani siz şehit oldunuz komutanım. 

-Evet Eslem biz şehit olduk. 

-Asker olduğunuza pişman mısınız komutanım? 

-Yo! Asla pişman değilim Eslem 

-Yine dünyaya gelsem yine asker olup, şehit olmak isterim. 

-Ben de komutanım, çok çalışıp vatanıma milletime faydalı olmak için elimden geleni 

yapacağım. Sizin bizlere bıraktığınız vatanı asla düşmana teslim etmeyeceğiz. 

Gerekirse bizler de sizler gibi şehit olup vatanımızı koruyacağız. 

-Aferin Eslem, ben de sizlerden bunu beklerim dedi ve ondan sonra annemin sesiyle 

uykudan uyandım, ama daha hala rüyamın tesirindeyim. Allah bizleri vatansız 

bırakmasın. 

ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ. 

 E. Eslem ÖZÇELİK 

 Işıklar İlkokulu 3/A 



12 
 

ŞEHİTLERİMİZE 

 

En çok sevdiğim sözdür, ‘’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak 

eğer uğrunda ölen varsa vatandır’’ Bu vatan uğruna nice şehitler verdik. Nice çocuklar 

babasız, nice babalar çocuksuz, nice kadınlar ersiz, nice evlatlar öksüz kaldı. En büyük 

mertebe şehitlik mertebesidir. Ama herkese nasip olmaz bu şeref. Bunun içindir ki; 

şehitlerimize her zaman saygı duymalıyız. Biz bu ülkede rahat bir şekilde 

yaşayabiliyorsak bu vatan için canını hiç düşünmeden seve seve veren şehitlerimiz 

sayesindedir. Sizler bizim için çok sevdiklerinizden vazgeçtiniz. Ama en büyük sevda 

vatan ve Allah sevdası olduğunu bize siz öğrettiniz. Size olan sevgim asla 

azalmayacak, aksine artacaktır. Siz bizim için nasıl canınızı seve seve verdiyseniz 

bizde gelecek nesiller için canımızı seve seve vermeye hazırız. Unutmayalım ki, 

vatanımızın her karış toprağında aziz şehitlerimizin kanı var. Biz Türk milleti olarak 

vatanı ve imanı için şehitliğe koşa koşa giden bir milletiz. Vatan size minnettardır.   

Ve son sözümüz ise şu olsun ‘’Vatan sana canım feda’’ 

 

 

Elif Sude ÇOŞKUN      

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A                                
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZ, 

   

Benim adım İbrahim Efe soyadım Acar,  sınıfım 2-A, okulum Dört Eylül Sıtkı 

Sinan İlkokulu. İnternetten videolarınızı izledim çok üzüldüm. Siz şehit olduğunuzda 

ben dört yaşındaydım. Sizler vatan için darbecilere karşı geldiniz Siz olmasaydınız 

Türkiye olmazdı. Benim büyük dedem de Çanakkale’de şehit olmuş. Siz bizi 

korudunuz. Ben de büyüyünce özel harekât olacağım çünkü sizin gibi vatanımı 

koruyacağım.  

Bütün şehitlerimize teşekkür ederim. Size dua ediyorum. 

 

İbrahim Efe ACAR 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A   
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ŞEHİDİMİZ 

 

 Ruhunuz şad olsun. Sizler ki Peygamber Efendimizin (SAV)  

müjdelediklerinden oldunuz. Bizlerde sizler gibi vatanı korumaya, düşmana karşı 

savaşmaya hazırız. 

 Sizler gibi canımızı vermeye, vatanı her türlü savunmaya varız. Gözünüz 

arkada kalmasın. Siz hiçbir zaman pes etmediniz bizde pes etmeyeceğiz. Boş yere 

ölmediniz, elbette O hainler asla galip gelemeyecekler, Vatan bizim ekmeğimiz, 

suyumuz, aşımız toprağımız hiç bir zaman bölünmeyecektir. 

 Sizler yattığınız yerde rahat uyuyunuz, kanınız yerde kalmayacaktır. Sizler 

hiçbir zaman unutulmayacaksınız. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. 

 Vatan bize emanet. 

 

Buse ERNUR 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A  
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ŞEHİTLERİMİZE MEKTUP 

 

         Siz değerli şehitlerimize ne desek azdır. Ülkemizi ve bizleri koruduğunuz için çok 

teşekkür ederiz. Siz olmasanız düşmanlar bizi öldürür, böyle kocaman bir Türkiye 

olamayız. Bizim için oralarda canınızı feda ediyorsunuz. Bizler için kendi hayatınızdan 

vazgeçiyorsunuz. 

         Biz okulumuza gidip ders çalışabiliyorsak, yatağımızda rahat uyuyabiliyorsak 

sizler sayesindedir. Her gece uyumadan önce Allah’a dua ediyorum ailemi, 

arkadaşlarımı ve askerlerimizi korusun diye. Ben artık süper kahramanlara 

inanmıyorum onlar komik geliyor, çünkü gerçek kahramanlar sizlersiniz. Ülkemize 

düşmanları sokmamak için savaşıyorsunuz.  

        Türk bayrağı gördüğümde ve İstiklal Marşı okuduğumda tüylerim diken diken 

oluyor, gözlerim doluyor çünkü aklıma hep şehitlerimiz geliyor. Hiç bir zaman 

düşmanlar ve yabancılar ülkemize giremeyecek. Çünkü bizim askerlerimiz buna asla 

izin vermeyecek. Bizim için kendi ailenizi, çocuğunuzu, evinizi, işinizi bırakıp şehit 

olmayı tercih ettiniz. Borcunuzu kimse ödeyemez. İnşallah mekânınız cennet olur. 

Anneannem ile ben size hep dua ederiz. Allah sizleri korusun. Bizler de ders çalışıp 

çok başarılı olacağız, ülkemizin geleceği için çalışkan olmak zorundayız.  

Gözünüz arkada kalmasın. 

Şehitler ölmez vatan bölünmez. 

 

Elifnaz YILDIZ                                

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A    
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ŞEHİTLERİMİZ 

 

 Aziz şehitlerimiz. Sizler bizim vatanımızı kurtardınız. Düşmanlarla savaşarak 

yurdumuzu kurtardınız. Biz evimizde rahat uyurken siz dağlarda canınızı feda ettiniz. 

Soğuk havalarda kar kış demeden savaştınız. Siz olmasaydınız bizler rahat okula 

gidemezdik, evimizde rahat uyuyamazdık, dışarıda rahat gezemezdik. Sizler 

olmasaydınız hayatımızı rahat bir şekilde yaşayamazdık. Siz hiçbir şey düşünmeden 

hayatınızı, ailenizi, gençliğinizi bizler rahat edelim diye, ülkemiz vatanımız uğruna feda 

ettiniz. Size minnettarız. Size ne kadar şükretsek azdır. 

 Sizi saygı ve minnetle anıyoruz. 

Irmak DEDE 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZE  

 

 Vatan için askerlerimiz görev yapıyor. Siz cephede savaşıp canınızı verdiniz, 

bende sizin için binlerce dua edeceğim. 

 Siz vatanınız ve yurdunuz için annenizi, babanızı geride bırakıp cephede 

savaştınız. Sizler bu savaşları vermeseydiniz, bizler şu anda bu kadar özgür 

yaşayamazdık. 

 Vatanı için canını hiçe sayan yüce gönüllüler, sizlere ne kadar dua etsek az 

gelir. 

 Bu vatan biz çocuklara emanet merak etmeyin. Topraklarımızda sizin kanınız, 

nasıl unuturuz sizi, 

 Canım şehitlerim  

 Sizi çok seviyorum. 

 

Mehmet Yiğit YAVAŞ 

Dört Eylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A  
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ŞEHİTLERE MEKTUP 

 

         Sizler bizim en güzel kahramanlarımızsınız. Vatanımızı, bayrağımızı koruyarak 

ülkemiz ve bizler için canlarınızdan vazgeçtiniz. Vatanımız bugün güzelse siz 

şehitlerimizin eseridir. Bize bıraktığınız bu güzel vatan için şehitlerimize her zaman 

minnettarız. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Şehitlerimize hep dua edeceğim her 

zaman dualarımda olacaksınız. Şehitler ölmez vatan bölünmez.  Şehitlerimiz 

olmasaydı biz rahat rahat uyuyamazdık. Sizin sayenizde iyi günlere geldik. Siz 

olmasaydınız iyi günlere gelemeyecektik. Şehitlerimizin bizlere armağan ettiği bu güzel 

vatanımızı her zaman koruyacağım. Şehit olan bütün askerlerimizin mekânları cennet 

olsun. Sizler bizim için vatanımız milletimiz için canlarınızı verdiniz. Bugün okulumuza 

gidebiliyorsak, oyunlar oynayabiliyorsak rahat rahat dolaşabiliyorsak, siz şehitlerimizin 

sayesindedir. Allah bütün şehit ailelerine sabırlar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet 

olsun. 

Sare ÇİTGEZ 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A 
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ŞEHİDİM 

 

          Kaç anne evlatsız kaç evlat babasız kaldı. Kaç evde gözyaşı aktı. Biz 

yataklarımızda rahat uyurken siz bizi korumak için neler yaşadınız. Siz savaştınız, 

şimdi biz savaşacağız. Verin silahlarınızı, verin yüreklerinizi. Siz görevinizi yerine 

getirdiniz. Şimdi biz getireceğiz. Kötüler; boşuna uğraşmayın çünkü vatanımızı 

yıkamazsınız. Onlar, vatan için savaştı. Şimdi bizde büyüyüp onlara katılacağız. Belki 

onlara öldü diye bakıyorlar ancak bilmiyorlar ki; onlar hep bizim kalbimizde olacaklar. 

Belki bizde ölürüz ama yine de ardımızda kalanlar vatanı korumaya devam edecek. 

Askerlerimiz şehit olsa da vatanı korumak için ellerinden geleni yaptılar ve vatanımızı 

tüm düşmanlardan bu zamana kadar korudular. Kötüler boşuna uğraşmayın çünkü bizi 

yenemezsiniz. Ne askerimiz ne yüreğimiz ne de imanımız biter. Şehitler ölmez vatan 

bölünmez. 

                                                          

Sevde Ahsen GÜNDOĞAN 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A 
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ŞEHİTLERE MEKTUP 

 

 Türk bayrağı rengini şehitlerimizin kanından almıştır. Ülkeler bayrağımızı almak 

istediler ama biz izin vermedik. Çünkü Türkiye, bayrağımız, çok önemli. Şehitlerimizin 

kanından yapılmıştır. Şehitlerimiz ölmeseydi daha güzel olurdu. Ama maalesef öldüler. 

Keşke ölmeselerdi, onları her çocuk seviyordur. Çünkü şehitlerimiz çocuklar için 

savaştılar. Şehitlerimiz çocukları ve büyüklerimizi çok severler. Ama bir gün savaş çıktı 

ve o savaşta bir sürü askerimiz şehit oldu. Uçakla saldıran başka ülkeler uçakla 

şehitlerimize bomba atan ülkeler şehitlerimizi öldürdüler.  

 Şehitlerimiz ölmüş olabilir ama onlar bizim hala kalbimizde yaşıyor. 

 

 

                                                Ali KAYA 

                                                             Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A 
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SEVGİLİ ŞEHİT AĞABEYLERİM; 

 

Siz olmasaydınız biz bu ülkede rahat uyuyamazdık, rahat oynayamazdık. Siz 

olmasaydınız bu dünyada yeşeren, büyüyen, rengârenk açan çiçekler, ağaçlar 

olmazdı. Biz rahat uyuyorsak, rahat oynuyorsak, huzurla nefes alıyorsak bunlar hep 

sizin sayenizde oldu. Bizim bir tane değil bin tane şehit ağabeylerimiz var. Biz küçük 

yürekler nefes aldığımız, sağ olduğumuz sürece sizden sonra bu ülkeyi korumaya ve 

kollamaya devam edeceğiz. Şehit ağabeylerimiz siz rahat uyuyun. Mekânınız cennet 

olsun. Sizler hep bizimle, aldığımız nefesle yaşayacaksınız. Genciyle yaşlısıyla hep 

bizim içimizde yaşayacaksınız, hiç unutulmayacaksınız. Sizler rahat uyuyun. Bu ülke, 

bu millet bizlere emanet. Sizleri hep dualarımızla anacağız. Minik ellerden sizlere 

dualarla ve sevgilerle... 

 

Ayten AKBAŞ 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A                                    
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EY SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

Keşke siz ölmeseydiniz. Ama siz zaten ölmediniz. Siz bizim hala kalbimizdesiniz. 

Umarım diğer asker arkadaşlarınızda şehit olmaz ve bu savaşı kazanırız. Size her gün 

her gece dua ediyorum. Siz çok iyi insanlarsınız. Allah sizi korusun. Keşke bu güne 

kadar hiçbir asker şehit olmasaydı. Hayatımı size borçluyum. 15 Temmuz gecesini 

unutmadık. Bu masum insanlara acımasızca ateş açanları da unutmadık. Ama kaç yıl 

geçti o geceden. Ama ben en çok size halkıma,  bütün insanlara,  kendime şükür 

ediyorum. Siz Allah’a emanetsiniz. Aklıma 15 Temmuz gelince gözümden,  yaşlar ne 

zaman hatırlasam akmaya başlar. Bize kutlamak için verdiğiniz 15 Temmuz demokrasi 

ve milli birlik günü’ nü coşkuyla selamlayarak kutluyoruz. 

Şehitler ölmez vatan bölünmez!    

 

Bahar VURAL 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/A                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

ŞEHİTLERİMİZ 

 

           Siz bu ülkeyi kurtardınız. Siz olmasaydınız bizde olmazdık. Size çok teşekkür 

borçluyuz. Sizi göremesem de size sarılamasam da sizler benim kahramanımsınız ve 

küçücük kalbimde yaşıyorsunuz. 15 Temmuzda siz olmasaydınız bizde böyle özgür 

olamazdık. Şuan okula gidebiliyorsak sizin sayenizdedir. Sizi göremedim ama 

dualarım hep sizinle çok teşekkürler. 

SEVGİLERLE… 

Hilal ADIŞEN 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 2/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

ASKERE MEKTUP 

 

Ey bu Topraklar �ç�n Toprağa düşen Asker, h�ç b�tmeyen b�r aşkmış �ç�ndek� 

vatan aşkı, o gece sen�nle b�rl�kte ha�nler�n önüne s�per olmayı öyle çok �sterd�m k�; 

sen�nle b�rl�kte tek yürek olup yürürken ben de olab�lseyd�m keşke, belk� bedenen 

yanınızda değ�ld�m ama ruhum s�z�nleyd�. Destanlar yazmaya alışık olan b�r m�llet� 

k�m durdurab�l�r? Ş�md� okulumda rahat rahat ders yapab�l�yorsam, düşünceler�m� 

özgürce d�le get�reb�l�yorsam, heps� s�z�n sayen�zde, ruhunuz şad olsun. 

Huzur �ç�nde uyuyun; Vatan, Bayrak b�ze emanet. Şeh�tler ölmez, Vatan 

bölünmez. 

 

Hüsey�n Berkay BİNGÖL 

Dörteylül Sıtkı S�nan İlkokulu 2/B 
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ŞEHİTLERİMİZE 

 

Ölen askerlerimize neden Mehmetçik denildiğini hep merak etmiştim. Meğer 

savaşta şehit düşen ilk kişi Mehmet isminde bir askermiş o yüzden bütün gazi ya da 

şehitlerimize Mehmetçik denirmiş. 

Siz Mehmetçiklerimiz; bizler daha güzel bir vatanda rahat rahat okula 

gidebilelim, sokaklarda rahatça dolaşalım, oyunlar oynayalım, huzurlu bir şekilde 

uyuyabilelim diye canınızı feda ettiniz. Kiminiz çocuklarını, kiminiz eşini, kiminiz 

kardeşini, anasını, babasını, daha doğmamış çocuğunu geride bırakıp Türkiye için bu 

vatan topraklarımız için savaştınız vatanımızı ve bizleri düşmanlardan korudunuz. 

Bizlerde bu vatan için kız erkek demeden sizlerden aldığımız bu cesaretle 

vatanımızı her zaman koruyacağız. Bize emanet bıraktığınız bu topraklara sahip 

çıkacağız. 

SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ!! 

                                                               

                                                      Asya NERGİZ  

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/A 
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ŞEHİDİM! 

 

 Şehidim! Vatan söz konusu ise hazırız, bizlerde sizler gibi. Öğretmenlerimizle, 

ilmimizle cehalete son vermeye hazırız, doktorlarımızla, mühendislerimizle, bilim 

insanlarımızla, askerimizle, polisimizle, sporcumuzla, sanatçımızla bizlere bıraktığınız 

bu cennet vatanı daha da ileriye taşımak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız 

Şehidim! Şimdi cennette şehitler ordusuyla birlikte peygambere komşusunuz. Kâinatın 

efendisi Rasülallah ile birlikte sohbettesiniz. Bizlere emanet ettiğiniz bu vatanı canımız 

pahasına korumak için buradayız. 

 Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun. 

 

 

        Damla TOPALAK 

       Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/A    
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EY ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

Siz bizim bastığımız bu toprakların altında yatıyorsunuz. Bizler de sizler gibi bu 

vatanı düşmanlara karşı daima koruyacağız, vermeyeceğiz istersek sizin gibi bu ülkeyi 

canımız pahasına savaşarak düşmana teslim etmeyeceğiz. Bu bayrağın rengini sizler 

verdiniz, hürriyetimizi temsil eden kanınızın rengi olan al bayrağımızı hiç bir zaman 

yere düşürmeyeceğiz, düşürtmeyeceğiz. 

Benim bildiğim bazı şehitlerimiz geçmişten günümüze; 

ULUBATLI HASAN(İstanbul 'un Fethi 1453) 

57.PİYADE ALAYI ŞEHİTLERİ(Çanakkale 1915) 

ÖMER HALİS DEMİR (15 Temmuz İstanbul 2016) 

Adını hatırlayamadığım binlerce şehidimiz sizlere çok teşekkür ederiz 

Ruhumuz sizlere şad olsun!        

 

 

 

                                              Emir Kağan TAÇAR 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/A    
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EY ŞEHİDİM 

 

Senin bir ailen var mıydı, bir evin, çocukların oldu mu? 

Senin en değerli varlığın vatanın mıydı? Biliyorum, bu vatan için şehit oldunuz. 

Ben de senin gibi vatanımı çok seviyorum, bizleri koruduğun için de her gece yatmadan 

önce sana dua ediyorum. Bence sana herkes dua ediyordur. Büyüklerim diyor ki “ 

ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ “,anladım artık neden ölmediğinizi seni 

hatırladıkça yaşıyorsun. Ben seni hiç unutmam!  

Şehidim bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, istiklal marşını özgürce 

okuyabiliyorsak hepsi senin sayende. Bizler de büyüyünce vatanımızı koruyacağız   

Sen hiç üzülme! Mekanın cennet olsun, seni hep seveceğim. 

 

 

                                                                         Nehir MERİÇ 

        Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/A    
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                                        ŞEHİT SEVGİSİ 

  

 Güzel şehitlerim benim, sizin değeriniz bizim için çok kıymetli. Size olan 

borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ama bu vatanı ve Cumhuriyeti koruyacağımıza söz 

verebiliriz. Vatanımızı ezdirmeyecek, bayrağımızı göklerden indirmeyeceğiz. Sizleri 

çok seviyoruz. Her gün sizin bize emanet bıraktığı bayrağın altında sıra oluyoruz. Siz 

bizim için, vatanımız için, ailelerinizi evlatlarınızı arkanızda bıraktınız. Sıra bizde. Sizin 

borcunuzu çalışarak ödeyeceğiz inşallah. Siz Türkiye için elinizden geleni yaptınız. 

Ailenizi bıraktınız ama karşılığını alacaksınız. İnşallah cennete gidersiniz. Güzel 

şehitlerim sizi öyle seviyorum ki anlatamam. Kahramanlığınıza hayran kaldım. Şehitler 

ölmez, Allah onları cennetine koyarmış. Hem de cennetin en üst katına koyarmış. Sizi 

hiç unutmayacağım. Güzel şehitlerim, inşallah kahramanlığınızın ödülünü alırsınız. 

Sizlere Atatürk'e ve Cumhuriyet'e çok teşekkür ederim. 

 

 

                                                                                          Tunahan AYGÖR 

                                                                          Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/A 
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EY BU TOPRAKLAR İÇİN TOPRAĞA DÜŞMÜŞ ASKER ! 

 

      Hiç bitmeyen bir aşkmış içindeki vatan aşkı, o gece seninle birlikte hainlerin önüne 

siper almayı öyle çok isterdim ki. Seninle birlikte tek yürek olup yürürken vatan 

sevdalıları. Bir yandan da ben olabilseydim. Belki bedenen yanınızda değildim ama 

ruhum ve dualarım sizinleydi. Hissettiniz mi? Temmuz sıcağı yakarken tenimizi bir de 

ihanetin acısıyla nasıl durabilirdik ki zaten, milletin üzerine bomba yağarken milletin 

silahı millete doğrultulurken nasıl durabilirdik ki. Destanlar yazmaya alışık olan bir 

milleti silah, top, tüfek, tank durdurabilir mi?  

       Şimdi okulumda rahat rahat ders yapabiliyorsam, fikirlerimi özgürce dile 

getirebiliyorsam hep senin sayende, sizin sayenizde. Ruhunuz şad olsun, vatan bize 

emanet!   

 

                                                                                     Yusuf ÇAKIR 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/A 
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ŞEHİDİM 

 

 Duy sesimi; 

           Şehit Er Hasan DUDLU, Şehit Er Abdül GÜNDOĞAN, Şehit Er Bahri GÜN, 

Şehit Uzman Çavuş Okan DİNÇER, Çanakkale Şehidi Bigadiç’li Ahmet Oğlu Hüseyin, 

15 Temmuz Şehidi Astsubay Niğdeli Ömer HALİSDEMİR ve nice kınalı kuzular. Adını 

yazarken gözyaşında boğulduğum babalar, ağabeyler ve oğullar. Velhasıl vatan ve 

bayrak uğruna toprağa düşmüş şehitlerim; 

  Sizler ki; al rengi kanlarınızla boyanmış bayrağımız uğruna, vatan uğruna, kutsal 

saydığımız değerler uğruna, din uğruna, iman ve kur’ an uğruna; Çanakkale’ de, 

Dumlupınar’ da, Kıbrıs’ ta, Kerkük’ te, Afrin’ de, Halep’ de, Avanos’ta, Kato Dağlarında 

ve 15 Temmuz gecesi bütünlüğümüzü bölmeye çalışan gafillere karşı meydanlarda 

canlarınızı feda ettiniz. Geleceğimiz için, bizler için, ulus için düşmana karşı savaştınız. 

Gözünüzden bile sakındığınız evlatlarınızı, çok sevdiğiniz eşlerinizi ve cennet kokulu 

anne babalarınızı bize emanet edip şahadet şerbetini içtiniz. Siz üzerinize düşeni 

yaptınız. Sıra bizde;  

  Önce sizden kalan emanetlerinize sahip çıkacağız. Sonra Vatanı en az sizin 

kadar seveceğiz. Okumaksa okumak, çalışmaksa çalışmak, korumaksa korumak, 

yaşamak ve yaşatmak. 

   Sana sözüm olsun… 

 

Ebru TEZER 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/A  

 İlkokullar Arası ilçe 1.si 
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EY ŞEHİTLER ! 

 

Adım Buğlem. Ben dokuz yaşındayım. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bu mektubu 

size teşekkür etmek için yazıyorum. 

Şehitlerimiz bu vatan ve bayrak için hiç düşünmeden canını veren 

askerlerimizdir.  Bazen sizin yaşadığınız olayları meraklı ve heyecanlı şekilde 

okuyoruz. Sizler, pek çok zorluklarla vatanımızı savunmuşsunuz. Gösterdiğiniz 

fedakârlıklar bize de cesaret veriyor. Bugün bu topraklarda rahat ve huzurlu 

yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. 

Siz olmasaydınız bu topraklarda rahat ve huzurlu şekilde yaşayamazdık. Bu 

yüzden sizi her zaman, rahmetle ve şükranla anıyoruz. 

Bu vatan için şehit düşen askerlerimiz, 

Sizler, bizim kalbimizde yaşıyorsunuz. Sizler kabirlerinizde rahat uyuyun. Bu 

vatan için canını seve seve verecek askerler ve bizler her zaman hazırız.  

Bizden size selam olsun! 

 

            Buğlem SABAN  

                                                                        Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/B 
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KIYMETLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

 

Ben dokuz yaşında bir öğrenciyim. Adım Hatice Kübra.  Sıtkı Sinan İlkokulu 
öğrencisiyim. Öğretmenimin tavsiyesi ile bu mektubu size yazıyorum. 

Öğretmenimiz derslerimizde bize tarihimizi anlatıyor. Okuduklarımızdan ve 
öğretmenlerimizin anlattıklarından köklü bir tarihimizin olduğunu öğrendim. Bu tarihi 
yazan ve yazdıran atalarımızla ne kadar övünsek azdır. 

Eğer siz olmasaydınız, biz şimdi güvende olamazdık. Sizin sayenizde 
düvendeyiz. Ezanımızın okunması, bayrağımızın dalgalanması, vatanımızın güvende 
olması sizin sayenizdedir. Siz, bizim için çok değerlisiniz. 

  Aziz Şehitlerimiz, 

Kiminiz operasyonlarda, kiminiz kazalarda, kiminiz de düşmanlara karşı 
savaşırken ayrıldınız aramızdan. 

Sizlerle ilgili pek çok hikâyeler okuyoruz. Sizler, belki ölmüş olabilirsiniz ama 
gerçekte hepimizin kalbinde yaşıyorsunuz. Çünkü bizim inancımıza göre şehitler 
ölmez. Vatan için yaptığınız fedakârlıklar unutulamaz. Bu yüzden size ne kadar 
teşekkür etsek azdır.  Size bütün arkadaşlarım ve aile bireylerim adına sonsuz 
teşekkürler ediyorum. 

Aziz Şehitlerimiz, 

Ben de büyüyünce vatanımız için yararlı hizmetlerde bulunmak istiyorum. 
Okçuluk kursuna başladım. Okçuluk kursu hocamız bir zabıta memuru. Belki ben de 
bir zabıta memuru olabilirim, diye düşünüyorum. Onun görevi benim ilgimi çekti. Hem 
zabıta memuru, hem de okçuluk öğretmeni olursam insanlara daha çok hizmet etmiş 
olurum.  

Ey bu toprakların sahibi olan şehitlerimiz, 

Tarihimizin hangi döneminden olursa olsun devletimiz ve milletimiz için 
kendinizi feda ettiniz, Şehadet şerbetini içip şehitlik mertebesine erdiniz. Bu sayede 
bize, yani milletimizin her bir ferdine cesaret kaynağı oluyorsunuz. Bizler de 
gerektiğinde kendimizi feda etmeye hazır olacağız 

Bütün şehitlerimizle gurur duyuyoruz. 

Bütün şehitlerimize selam olsun. 

 

       Hatice Kübra AKDOĞAN 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/B 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ; 

 

Adım Ecrin. Dokuz yaşındayım. Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu üçüncü sınıf 

öğrencisiyim. Bu mektubu öğretmenlerimizin yardımı ile size yazıyorum. 

Bizden selam olsun tüm şehitlere. Her şeyden önce size sonsuz teşekkür 

borçluyuz. Bizler bugün sizin sayenizde hayattayız, sizin sayenizde yaşıyoruz. Sizin 

gösterdiğiniz cesaret olmasaydı biz bugün esaret altında olabilirdik. Sizler kendinizi 

düşmana karşı feda ettiniz. 

Bizi kurtaran, geleceğimizi kurtaran yüce şehitler, 

Biz, sizin sayenizde hayattayız. Sizin sayenizde nefes alıyoruz. Siz 

olmasaydınız, biz bu güzel hayatı yaşayamazdık. Bu yüzden size çok borçluyuz. Bize 

cennet gibi bir vatan bıraktınız. 

Bu toprakları korumak için, binlerce şehidimiz için ne kadar övünsek azdır. 

Keşke, siz şehitler de yaşıyor olsaydınız. Keşke,  insanlar hiç savaşmasa diyorum. 

Fakat insanlar, vatanını korumak ve kurtarmak için savaşmak zorunda kalabiliyor. 

Gerekirse biz de sizler gibi vatanımızı, milletimizi korumak için savaşacağız. 

Gerekirse biz de şehit olacağız. Sizler rahat uyuyun,  vatanımız emin ellerde. 

Ey ulu şehitlerimiz, 

Bu vatan bizim, bu vatan hepimizin. Büyüklerimiz ve öğretmenlerimiz 

sayesinde, sizi her zaman rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun! 

Ben, insanların savaşmadığı, barış içinde yaşanan bir dünya olmasını 

diliyorum. Selam size ey şehitler, sizler bizim kalbimizde her an yaşıyorsunuz. 

Kahraman şehitlerimize, selam olsun! 

 

       Ecrin KÜÇÜK 

                                                                           Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/B 
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                                       EY KAHRAMAN ŞEHİTLER ! 

  

Benim adı Ferhan Arslan. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisiyim. Bu mektubu 

öğretmenimizin tavsiyesiyle bütün şehitlerimize yazıyorum. Hepinize selam olsun. 

 Bizler, size ait hikâyeleri okudukça heyecanlanıyoruz. Kahramanlıklarınızı 

duydukça göğsümüz kabarıyor. Kitaplardan ve öğretmenlerimizden şanlı bir 

tarihimizin olduğunu öğrendik. Bu şanlı tarihi yazan ve yazdıran atalarımızla ne kadar 

övünsek azdır. 

 Aziz şehitler, 

 Sizler, bizim için hepiniz birer parlayan yıldız gibisiniz, güneş gibisiniz. Eğer siz 

olmasaydınız, biz şu an rahat ve huzurlu şekilde yaşayamazdık. Vatanımız için, 

bayrağımız için binlerce insanımızın şehit olduğunu biliyoruz. Zor durumda 

kaldığımızda, canını feda edebilecek kahramanların her zaman olduğunu da 

biliyoruz. Vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için biz de varız. Her zaman var 

olacağız. 

 Bizler de sizler gibi üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Ben büyünce 

öğretmen olacağım. Öğrencilerime şehitlerin ölmeyeceğini, her zaman onları 

kalplerimizde yaşattığımızı anlatacağım. 

 Binlerce selam sizlere… 

 Sonsuz teşekkürler sizlere… 

 Sizlere minnettarız. 

        Ferhan ARSLAN 

                                                                              Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/B 
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ŞEHİTLERE MEKTUP 

 

 Sevgili şehitlerimiz toprağınızda rahat uyuyun. Sizler vatanımız için savaştınız. 

Siz vatanımızı kurtarmayı başardınız. Arkanızda gözü yaşlı aileniz kalsa da, herkesin 

dualarında yaşarsınız. Bu vatanı siz şehitlerimize borçluyuz. Ne kadar teşekkür etsek 

azdır. Vatanımız zorda kalırsa bizde savaşırız. Sizin gibi biz de asla pes etmeyeceğiz. 

Bu vatanı sonuna kadar koruyacağız. Gözünüz arkada kalmasın. Bu vatan bize sizin 

emanetiniz. 

 Şehitler ölmez, vatan bölünmez.  

 Ne Mutlu Türküm Diyene! 

 

Eylül Nisa KOCA 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/B    
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ŞEHİTLERİMİZ 

 

        Ben Mertcan ŞENER. Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3.sınıfına gidiyorum. 

Şehitlerimiz bizim hiç tanımadığımız vatansever abilerimiz: Sizler kendinizi bizler için 

feda ettiniz. Annem dedi ki, şehitler bizi cennette bekliyormuş. Keşke şehitlerimiz 

ölmeseydi. 

 Sizler dünyadaki en iyi meleklersiniz ve bizim için çok değerlisiniz. Dünyada 

herkes ölür ama şehitler ölmez, vatan millet bölünmez. Dünyanın en güçlü ordusu Türk 

Ordusu. 

 Ne Mutlu Türküm Diyene! 

 

                                                                                    Mertcan ŞENER 

                                                                                   Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 3/B                                                          
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SEVGİLİ ŞEHİTLER ; 

 

      Siz vatan uğruna canını hiçe saymış kahramanlarsınız. Aslında siz hiç 

ölmediniz. Bizim yüreğimizdeki yeriniz hiç eksilmedi ve gün geçtikçe artıyor. Okulda, 

evde, parkta ve sokakta rahatça yaşaya biliyorsak hepsi sizin sayenizde. Size çok 

teşekkür ederiz. Bunu karşılığını ancak iki şeyle ödeyebiliriz. Birincisi sizi anarak 

ikincisi ise sizin ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı olan 

Cumhuriyet’i koruyarak. Biz sınırda hiç yorulmadan duracağımıza ant içiyoruz, 

gözünüz arkada kalmasın. Vatan uğruna can vermenin ne demek olduğunu biz 

bilmiyoruz, siz bizim korkusuz şehitlerimizsiniz. Bir insan sadece bir şey için canını 

feda eder, vatan için… Siz de bunu yaptınız ve vatanımızı kurtardınız. Size tekrar 

teşekkür ederiz. Türk bayrağını en üstte dalgalandıracağımıza söz veriyoruz. 

 

 

                                 Alperen SAYLI 

                                                 Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/ A  
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CESUR YÜREKLİLERİM 

 

     Sevgili şehidim; 

     Sizi bütün kalbimle selamlıyorum. Benim adım Ebrar,10 yaşındayım. Sizlere 

mektup yazmayı bütün kalbimle istedim. Sizleri öğrenmeye tanımaya çalışıyorum. 

Kurtuluş Savaşı’nda, taa ezelden beri ne için şehit olduğunuzu biliyorum. Türklük ve 

dinimiz bunu gerektirir çünkü başka hiçbir millet bu kadar cesaretli olamaz ve tarih 

boyunca da olmamıştır. 

      Çok çoook acı biliyorum. Sizin de hayalleriniz, sevdikleriniz, idealleriniz vardı ama 

söz konusu vatan mı işte orada her şey duruyordu sizin için. Çok büyük cesaret, 

farkındayım ve her şehit sözünü duyduğumda içim acıyor. Geride kalan annenizi ve 

babanızı düşününce benim de içim duruyor. Ama biliyorum sizin içiniz rahat ve niçin 

şehit olduğunuzu biliyorsunuz. Vatan, millet, bayrak deyince her şey bitiyor. 

       Çanakkale Savaşı’nda yediden yetmişe cepheye gidenlerden anladım herkesin 

şehit adayı olduğunu. Bizden razı olur musun şehidim?  Bize hakkını helal eder misin? 

Bizden yana varsa helal olsun. Sizleri hiçbir zaman unutmayacağım. Hatıranızı 

kalbimde, evimde, okulumda, ülkemde, her anımda yaşatacağım. Sizleri çok 

seviyorum. 

 

 Ebrar ÖZ 

 Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/A 
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          ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLAR 

 

Öncelikle size minnettarız. Biz rahat edelim diye gece gündüz, dağ, bayır, çamur 

demeden savaştınız. Bizim için birçok zorluklarla engellerle karşılaştınız. Yılmadınız, 

pes etmediniz. Aç kaldınız, üşüdünüz. Şehit düşüp arkanızdakileri ağlattınız. 

Vatanımız için her şeyi göze aldınız. Canınızdan vazgeçtiniz. Vatanı için canını seve 

seve veren, gözünü kırpmadan, hiç tereddüt etmeyen, her zorluğa göğüs geren sizlere 

ne kadar teşekkür etsek az kalır. Biz sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Allah sizin yar ve 

yardımcınız olsun. Bütün dualarımız sizinle. Siz bizi koruyorsunuz, Allah da sizi 

korusun. Siz ölmediniz, kalbimizde yaşıyorsunuz. 

Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez! 

 

 

 Furkan GENÇ 

                                                                                   Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/A 
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ŞEHİTLERİ ANIYORUM 

 

      Sevgili Şehidim, 

      Sizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Sizler biz rahat olalım diye kendi canınızdan 

geçtiniz. Siz çocuklarınızı değil vatanı tercih ettiniz. Siz bizler için her yerde kar kış 

demeden korkusuzca savaştınız. Sizler sayesinde bu ülkede rahatça yaşayabiliyoruz. 

Sizler ölmediniz kalbimizde yaşıyorsunuz. Ben de sizlere söz veriyorum, okuyup 

vatanıma faydalı bir insan olacağım. Sizleri görmeden çok seviyorum. İnşallah bu 

mektubum sizlere ulaşır.  

      Mekânınız CENNET olsun. 

 

 

 Hamza KILIÇ 

 Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/A 
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ŞEHİTLERE MEKTUP 

 

Siz olmasaydınız bu vatan kurtulamazdı. Sizin yokluğunuz bütün insanları üzdü. 

Şehitler sizin sayenizde ve sizin varlığınızla şu an biz evde ailemizle mutluyuz. Keşke 

şu an hayatta olup bizi sonsuza kadar korusanız. Biz sizi çok seviyoruz. Bunu sakın 

unutmayın. Şu an hayattaysak sizin sayenizde. Bugün bile o kadar çok asker çocuğunu 

göremeden, anne babasıyla konuşamadan şehit oluyor. Biz onların şehit haberini 

alıyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Bazılarımız çok acı çekti. Bu vatan hiçbir 

zaman ayrılmaz ve Türkler hiçbir zaman kaybetmez. Şu anda birçok yeni doğmuş 

bebek sizin sayenizde hayatta. Hadi gelin birlikte el ele verip bu vatanı kurtaralım. 

İnşallah bu savaş biter ve hiçbir askerimiz şehit olmaz. 

 

 

Miray BUĞA 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/A 
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ŞEHİTLERE MEKTUP 

 

      Bu mektubu sizleri sevdiğim için yazıyorum. Siz bizim vatanımızı kurtardınız. 

Sizlere teşekkür ederiz. Siz hiç ölmediniz bizlerin kalbinde yaşıyorsunuz. Sizleri 

unutmadık ve unutmayacağız. Sizler olmasaydınız bizler şimdi hayatta olamazdık. Biz 

şu an rahat ve huzurlu bir şekilde sizin sayenizde yaşıyoruz. Sizi belki önceden rahat 

bir şekilde yaşayamıyordunuz ama çabaladığınıza değdi ve vatanımızı kurtardınız. 

Şunu unutmayın sizler bizim kalbimizde hep yaşayacaksınız. Sizleri çok seviyoruz. İyi 

ki varsınız. 

 

 

 Rabia KAYAALP 

 Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/A 
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RAHAT UYU ŞEHİDİM 

 

         Selam olsun şehit abim, ablam, annem,  babam kardeşim. Selam olsun şehit 

atalarım. Bu ülkede kim kaldı ki şehit olmadık? Benim ülkem için feda olsun, helal olsun 

dökülen kanlarımız. Rahat uyuyun siz, sanmayın ki bu vatan sahipsiz! Ne ağabeyler, 

ablalar, anneler biter. Ne babalar kardeşler… Kanımızın son damlasına kadar bu vatan 

bizim. Yeter ki göklerde özgürce nazlı nazlı dalgalansın şanlı bayrağım. Dalgalansın 

da rahat uyusun gölgesinde şehitlerim. Bilsin ki bütün dünya benim bayrağım; ay yıldız 

kan rengi. Atalarımızdan aldı bu halini. Bu vatanın bekçileri bizleriz. Ne biteriz ne 

tükeniriz. Birimiz can verdikçe binimiz diriliriz.  

Biz Türk Milletiyiz! Rahat uyu şehidim bu vatanı biz bekleriz. Uğruna can veririz. 

 

 

                                                                                    Sude EFE 

                                                                                   Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/A 
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SEVGİLİ ŞEHİDİM 

 

       Şehidim sen bizi korudun, gururlandırdın. Ben de size aynı duyguyu yaşatırdım. 

Şehidim, sen milletimi korudun, Türk Bayrağı’nı yere düşürmedin, düşürttürmedin. Ben 

de milletimi koruyup bayrağımızı göklerde dalgalandırırdım. Sevgili şehitler siz bizim 

hep göz nurumuz oldunuz. Bizi hiç hayal kırıklığına uğratmadınız. Ben de sizi hayal 

kırıklığına uğratmazdım. Şanlı bayrağımı korudunuz, göklere astınız. Bizim en büyük 

şanımız oldunuz. Siz bizi o kötü adamlardan korudunuz, ikinci kez şanımız oldunuz. 

Bizim için öldünüz. Üçüncü kez şanımız oldunuz. Bu mektupta siz sevgili şehitlerin 

önemini anlatıyorum çünkü çok çaba gösterdiler, kanları ile bayrağımıza renk verdiler 

ve bu mektubu hak ediyorlar. Siz, bizim hep şanımız, göz nurumuz oldunuz. O kadar 

gayret gösterdiler ki bizim için ölmemeleri imkânsız. Nasıl ölürler, vatanını bizi koruyan 

Mehmetçikler, subaylar… Hayır hayır! Ölmediniz, hala bizimlesiniz. Kahraman cesur 

şehidim. Her zaman kalbimde yaşıyorsun. Umarım sen de bu mektuptan sonra 

kalbinde yaşatırsın. Hz. Muhammed’in dediğine göre de şehitler ölmez cennete 

giderler. Sen hiçbir zaman unutulmayacaksın şehidim. Gözün arkada kalmasın. 

 

 

 Süleyman Tarık ERTAN 

 Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

 O kutsal görevi yapmak için canınızı hiçe sarfettiniz. Geceleyin rahat uyumamı 

siz ve atalarımız gerçekleştirdi. Bayrağımıza damga vurdunuz. Şehit sadece iki hece, 

bir kelime değil. 

 Askerler kendini düşünmez ülkeyi düşünür, bayrağı düşünür, bu vatanı 

kurtaramazsak insanlar ne yapar diye düşünür. Onlar bir kurşunla ölmedi, kalbimizde 

yaşıyor. Şehitler savaşta her zaman "kanımın son damlasına kadar savaşacağım" 

derler. Askerler savaşta şehit oldu ama kalbimizde büyük bir yer var. Şehitler huzur 

içinde yatsın, biz bu vatanı korumayı da biliriz uğruna ölmeyi de. Teröristler bizle 

savaşır ama akıllarına şu gelsin "destan yazmış Türkiye'yi silah, tank, füze durdurabilir 

mi" diye düşünsünler. Bayrak vardır ki o bize şehitlerimizin, atalarımızın mirasıdır. Yine 

bugün Suriye’de 34 şehidimiz var ailece çok üzüldük. Bütün şehitlerimizin mekânı 

Cennet olsun. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin.     

 

 

 

Abdüssamed NARİN 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/B 
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EY SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

             Siz bu vatan için canınızı siper etmişsiniz. Siz bu savaşta yurdumuz Türkiye’yi 

ellere vermemişsiniz. Siz yattığınız yerde rahat, huzurlu yatın. Artık nöbet bizim. Siz 

yattığınız yerde iyi uyuyun aziz şehitlerimiz. Siz yüce Allah’ın yanında rahat uyuyun 

şehitlerimiz. Bugün de rejim askerlerinin kurup düzenlediği bombalı saldırıda 33 Türk 

askerimizi şehit ettiler. Biz de onlara insansız hava aracıyla saldırdık. Haberde 

gördüğüm kadarıyla 8 rejim askeri ve 3 tane rejim tankını yok ettik. Şehit olan 33 

askerimize çok üzüldüm. Bu günlerde şu sözü söylüyorlar: Şehitler ölmez vatan 

bölünmez! Ruhunuz şad olsun. 

 

 

                                                       Azat MANDIRALI 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/B  
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

          Sizler bizleri korumak için göreve gittiniz. Biz sizin dönmenizi bekledik ama 

düşmanlar sizi şehit etti. Arkanızdan ağlayan çocuklarınız ve akrabalarınız vardı. 

Hepiniz çok cesur ve korkusuzdunuz. Şu anki askerlerimiz de sizler gibi cesur ve 

korkusuz. Allah onlara güç kuvvet versin. Biz düşmanların elinde esir kalabilirdik. 

Vatansız kalabilirdik. Çok şükür sizlerin sayesinde güzel bir vatanımız oldu. Bugün 

rahat yaşayabiliyorsak bunu size borçluyuz. Buraya zorda kalan Suriyeliler geliyor. Siz 

olmasaydınız biz nereye giderdik? Siz şehit düşünce yüreğimizde büyük bir yara açıldı. 

Biz sizi görmüyoruz ama siz bizi duyuyorsunuz, buna eminim. Keşke tekrar hayata geri 

dönseniz. Bugün yine otuz üç şehidimiz var. Çok ama çok üzgünüm. Başta Atatürk 

olmak üzere ruhlarınız şad olsun. Sizi çok seviyoruz. Bize emanet ettiğiniz bu vatanı 

koruyacağız. Türk milleti bayrağını asla indirtmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. 

Bayrağı taşıma sırsı bizde. Ruhunuz şad olsun aziz şehitlerim. 

 

                                                                                   Ecrin KAZAN 

         Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

           Siz ölmediniz hala kalbimizde yaşıyorsunuz. Güzel şehitlerimiz; biliyoruz siz 

cennetten bizi izliyorsunuz. Siz yeter ki huzur içinde yatın. Sizden başka isteğimiz yok. 

Sizin anneleriniz, babalarınız bu güzel vatanımızı kurtarmak için sizi askere yolladılar. 

Biliyor musunuz bugün sabaha karşı yine tam tamına 33 şehit oldu. Siz olmasaydınız 

bu vatanımız yok olacaktı. Sizin sayenizde bu güzel yurdumuzda herkes rahat ve güzel 

yaşıyor. Biz yurdumuzu koruyoruz. Sizin gözünüz arkada kalmasın. Siz bizim için can 

verdiniz, daha doğrusu vatanımız için can verdiniz. Biz de vatanımız için can vermeye 

hazırız. Siz hiç merak etmeyin. Sizin yerinizi almaya çok hazırız. Ben sizi nasıl 

sevdiğimi anlatamam çünkü sizi çok seviyorum, tabi başta Atatürk olmak üzere. 

Atatürk’ü de sizi de Türk milleti çok seviyor, bunu asla unutmayın. Ruhunuz şad olsun. 

 

                                                  Elçin VARLIK 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/B  
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

             Siz bizim rahat yaşayabilmemiz için kendinizi feda ettiniz. Siz bu vatanı 

kurtarmasaydınız şimdi biz bu kadar rahat yaşayamazdık. Siz hiç ölmediniz, 

kalbimizde yaşıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Artık bu vatan bize 

emanet. Biz de sizin gibi vatanımızı düşmanlardan koruyacağız. Asker olup son 

gücümüze kadar savaşacağız. Siz teker teker azalıyorsunuz. Ama biz de asker olup 

yardıma geleceğiz. Milyonlarca kişinin kanını yerde bırakmayacağız. Siz şehit olunca 

bizim kalbimizde büyük bir yara açıldı. Çanakkale Savaşı’nda 250.000 kişi şehit oldu. 

O gün bizim için çok acı bir gündü. Biz öyle bir savaşacağız ki bizden korkup 

kaçacaklar. Biz onlara sizi şehit etmek neymiş göstereceğiz. Sizi hiç unutmayacağız. 

Ben sizinle gurur duyuyorum. Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizi unutan kişi tek bir şey 

bile bilmiyordur. Başta Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sizi 

hiç unutmayacağız aziz şehitlerimiz. Siz hep kalbimizde yaşayacaksınız. Sizi çok 

seviyoruz aziz şehitlerimiz. 

 

                                                                   Ensar DEĞİRMENCİOĞLU 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

          Anneleriniz sizi yetiştirip büyüttü ama hainler sizi şehit etti. Elbiseniz kefeniniz 

oldu. Biliyorum siz ölmediniz, kalbimizde yaşıyorsunuz. Bizler rahat uyuyor rahat 

yemek yiyebiliyorsak sizin sayenizde. Sizler bizim için kanınızı akıttınız. Siz rahat 

uyuyun yerinizde. Biz bu milleti bu devleti koruyacağız. Kanınızı yerde 

bırakmayacağız. Bayrağımız dalgalanıyorsa sizin sayenizde. Biz de o şanlı 

bayrağımızı sizden devraldık ve sonsuza kadar göklerde dalgalanacaktır. Hiç ama hiç 

endişeniz olmasın. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Sizi göremiyorum ama belki siz 

beni duyuyorsunuzdur. Siz bu milletin onuru ve gururusunuz. Sizler olmasaydınız 

düşmanlar bizi esir alırdı. Sen rahat uyu şehidim rahat uyu. Biz bu vatanı, bu bayrağı 

bu milleti sonsuza kadar koruyacağız. Bizler için kar kış demeden savaştınız. Sizi asla 

unutmayacağız. Herkes biliyor ki şehitler ölmez vatan bölünmez. Sizin değeriniz hiç bir 

şeyle ölçülmez. Bu memleket yerinde duruyorsa sizlerin sayesinde duruyor.                          

Başta Atatürk olmak üzere ruhlarınız şad olsun.  

          Sizi asla unutmayacağız. 

 

                                                                             Halime Sude ACAR 

                                                                       Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

 Siz öldüğünüz için çok üzgünüm ama aslında ölmediğinizi biliyorum. Siz 

cennetten bizi izliyorsunuz. Siz vatan için kendinizi feda ettiniz. Sizi çok seviyorum. 

Ben burada rahat ve özgürce yaşıyorsam bu sizin sayenizde oldu. Size çok teşekkür 

ediyorum. Siz bizim için nöbet tuttunuz. Şimdi biz sizin için nöbet tutacağız. Siz 

olmasaydınız vatanımız olmazdı. Şimdi askerlerimiz Suriye’de bile savaşıyor. Orada 

33 asker şehit oldu. Daha önceki savaşlarda olanlar kadar çok değil ama yine de çok. 

Çanakkale’de ise 250.000 şehit oldu. Siz karda kışta bile vatanımız için savaştınız. Biz 

çalışıp bu vatanı geliştireceğiz. Biz bu vatana sahip çıkacağız. Sizi şehit edenlerin 

hepsini öldüreceğiz. Ama siz şehit olmasaydınız yani bu milyonlarca şehit olmasaydı 

vatanımız olmazdı. Ama siz hem bizim kalbimizde hem de cennette yaşıyorsunuz. Siz 

yattığınız yerde rahat yatın bizi merak etmeyin. 

 

                                                                                   Medine Nisa BALİ 

                                                                                   Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/B                                 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sizi şu an görmek isterdim. Ama biliyorum ki sizler cennettesiniz. Oradan bizi 

izliyorsunuz. Keşke şu an hayatta olsaydınız. Savaşta savaşırken sizin yanınızda 

olmak isterdim. Sizler sayesinde vatanımızda hür yaşıyoruz. Eğer siz olmasaydınız bu 

vatanda yaşayamazdık. Biliyorum ki bu vatanı kolay kazanmadınız. Karda kışta nöbet 

tuttunuz. Ama sizin içiniz rahat olsun. Nöbet sırası bizde. Sizin gibi biz de karda kışta 

nöbet tutacağız. Eğer bir gün Çanakkale’ye gidersem sizlerin mezarını görmeye 

gideceğim. Bugün 33 kişi sizin yanınıza geldi. Çok üzüldük. Ama inanıyoruz ki Allah 

onları cennetine aldı. Sizleri sevgiyle ve saygıyla anıyorum. 

 

                                                                Meliha Ebrar SABAN 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

          Ben Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu’nda okuyorum. Benim adım Selçuk Gökaslan. 

Ben 4. Sınıfa gidiyorum. Ben şehitlerimizi çok severim. Siz bizleri korumak için kendi 

canlarınızı feda ettiniz. Sizler şu hayatta ölmüş olabilirsiniz. Ama bizlerin kalbinde ve 

cennette yaşıyorsunuz. Sizler birer meleksiniz. Sizler olmasaydınız bizler bu vatanda 

hür yaşayamazdık. Sizler yoksunuz diye bu vatan sahipsiz kalmayacak. Artık bu vatanı 

biz koruyacağız. Bizleri koruduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Sizler 

mezarınızda huzur içinde yatın. Bizler vatanımızı ve bayrağımızı koruyacağız. Artık 

nöbet sırası bizde. Sizler yüce Allah’ın yanında huzur içinde yatın. Allah rahmet 

eylesin. 

 

                                                           Selçuk GÖKASLAN 

Dörteylül Sıtkı Sinan İlkokulu 4/B  
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Şehit, sen vatan için canını feda ettin. Ben senin şehit haberini duyunca 

yıkıldım. Allah için vatan için şehit oldun. Ben de senin gibi asker olmak istiyorum ve 

olacağım da. Bizim okulumuzun ismi İlyaslar Şehit Niyazi Elçin İlkokulu oldu. İki yıl 

önce şehit oldun ve seni hep hatırlayacağız. Seni çok seviyorum. Vatan için ben 

hayırlı bir evlat olacağım, söz veriyorum. Gözününüz arkada kalmasın. Ben seni her 

zaman hatırlayacağım. Benim adım Arman Korkmaz. Benim seni sevdiğimi unutma. 

 

 

Arman KORKMAZ 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Siz bizleri terör örgütlerinden kurtardınız. Savaşıp vatanımızı, milletimizi bize 

bağışladınız. Size minnet borçluyuz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. 

      Benim adım Medine Karakaya. İlyaslar Şehit Niyazi Elçin İlkokulunda 4/B 

sınıfında okuyorum. Ben de büyüyünce polis olmak istiyorum. 

      Bizim okuduğumuz köyde bir şehit olduğu için okulumuzun adı İlyaslar Şehit 

Niyazi Elçin İlkokulu oldu. Bu nedenle şehitlerimizi hatırlıyoruz ve hiç unutmuyoruz. 

Şehitlerimizi çok seviyoruz ve hep minnetle anıyoruz. 

        Niyazi Elçin’i unutmayacağız. Her sene şehit evine okulumuzun öğrencileri 

ziyarete gidiyor. O hiç unutulmuyor. 

Şehitlerimizi çok seviyoruz ve hep seveceğiz. 

 

Medine KARAKAYA 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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                                        MERHABA YİĞİDİM. 

 

Terör örgütleri sizin sayenizde temizleniyor. Allah uğruna şehit oluyorsunuz. 

Biz rahat uyuyalım diye her gün, her saat dağlarda, tepelerde terör örgütleriyle 

çatışıyorsunuz. Sizin şehit düşmeniz bizi çok üzüyor. Kuran-ı Kerim’in bir ayetinde: 

‘’Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz; çünkü onlar diridirler; ama siz onları 

bilmezsiniz.’’ demektedir. 

Komşu köyümüzde biri şehit oldu. Benim okulumun ismi ‘’Şehit Niyazi Elçin 

İlkokulu’’ oldu. O şehidimizi hiç unutmayacağız. Sen hiç unutulmayacaksın Niyazi 

Elçin. Sen hep kalbimizin bir köşesindesin. 

 

Mustafa KOBAKLI 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Benim ismim Leyla DEMİRAYAK.4/B sınıfındayım. İlyaslar Şehit Niyazi Elçin 

İlkokulunda okuyorum. Ben de büyüyünce sizleri kim yetiştirdiyse onun gibi olacağım 

yani öğretmen olacağım. Sizler gibi yiğitler yetiştireceğim. 

     Askerlerimiz öldüklerinde şehit olurlar ama onlar bizim kalbimizde yaşarlar. 

Daha ölmedi onlar. 

Şehitlerimiz iş başında vatan için canını verdi çatışırken, nöbet tutarken. Biz 

onlara hep dua ederiz. Allah tarafından dualarımız kabul olunca çok seviniriz ama bir 

tane bile şehidimiz olsa hep üzülürüz. 

    Sizler vatanı korurken bizler için canınızı verdiniz. Biz sizlere layık olabilmek 

için doktor, hemşire, polis, asker, mühendis olacağız. Size karşılığını böyle verebiliriz. 

Bizim okulumuzun olduğu köyde yani İlyaslar ’da bir şehit vardı. Onun ismi Niyazi 

Elçin’di. O şehit olduğu için okulumuzun ismi İlyaslar Şehit Niyazi Elçin İlkokulu oldu. 

Niyazi Elçin hiç unutulmayacak. Okulumuzla beraber onun ismi de yaşayacak. 

    Şehitlerimiz sizleri çok seviyoruz. Bu yüzden sizi selamlıyor ve anıyoruz. Size 

dua ediyoruz. Siz oldukça bu vatan yıkılmayacak. 

 

Leyla DEMİRAYAK 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Bizim yurdumuzda rahat rahat oturmamızı sağlayan askerler çatışırken bazen 

Allah yolunda canını veriyor. Bizler onlara minnettarız. 

Allah’ım askerlerimizin yardımcısı ol, onlara yardım et. Askerlerimiz artık birlik 

ve beraberlikle terör örgütlerini sona erdirecek ve terör örgütü diye bir şey 

kalmayacak. Terör örgütleri bizleri tehdit edemeyecekler. 

Bizim okulumuzda okumuş Niyazi Elçin şehit oldu ve onu unutmayacağız. 

Askerlerimize dualar ediyoruz. 

 

Gürkan BAYDAR 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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MERHABA ! 

 

Ben Yasemin Çitgez. İlyaslar Şehit Niyazi Elçin İlkokulunda 

okuyorum.4.sınıftayım. Biliyor musunuz benim abim de askerde yedek subay? 

Öncelikle şehitler bizim için çok önemlidir. Şehit bizler için şu demektir: Allah 

uğrunda ölen, vatan için canını verendir. Bizler rahat uyuyalım diye canını verendir. 

Nöbette, çatışmada, eğitimde ölendir. 

       Terör örgütü yüzünden bir sürü askerimiz şehit oluyor. Ama artık sizi şehit 

edemeyecekler; çünkü kendi silahlarımızı kendimiz üretiyoruz. Ordumuz durmadan 

güçleniyor. Bundan sonra her şeyimizi kendimiz üreteceğiz inşallah. 

    Bizim okulumuzun ismi de İlyaslar Şehit Niyazi Elçin İlkokulu. Bu isim 

okulumuza şöyle verildi: O askerdeyken çatışmada şehit olmuş. Onun ailesine bizler 

her sene ziyarete gideriz. Mezarında dua ederiz. Şehidimizi hiçbir zaman unutmayız. 

    Bizler de sizlere layık olmak için doktor, mimar, öğretmen vb. olacağız. 

Ülkemizin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Sizin haklarınızı asla 

ödeyemeyiz. 

Siz şehitlerimizi her zaman anıyoruz. Sizlere minnet borçluyuz. Sizler oldukça 

bu vatan yıkılmayacak. Sizleri seviyoruz. 

 

Yasemin ÇİTGEZ 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Şehit dediğin vatan için, millet için savaşıp canını verendir. Yüreğinde vatan 

sevgisi taşımaktır, kendini Allah için feda etmektir. 

Her gün bizler için savaşırsınız, bizler için kendinizi feda edersiniz. Sizlere 

teşekkür ederiz. 

Sizlere çok çalışarak doktor, hemşire, polis olarak güzel yerlere gelerek 

borcumuzu ödeyebiliriz. Sizlere hep dualar edeceğiz. Sizlere duyduğumuz sevgi asla 

bitmez. Sizleri çok seviyoruz. 

 

Feyza KOÇ 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Şehit demek vatan için can vermek demektir. Şehitlerimiz siz bizim için 

canınızı feda ettiniz. Sizler bizim canımız, kanımızsınız. Sizler bizim için ölü değil 

dirisiniz. Bizler de gerekirse canımızı feda edeceğiz. Sizler Türkiye’miz için 

savaşıyorsunuz. Keşke ölmeseydiniz, şehit olmasaydınız. Her gün sizler şehit 

olmayın diye Kuran-ı Kerim okuyoruz. Biz size karşı çok sevgi doluyuz. 

    Benim adım Eslem. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Bizim okulumuzun ismi 

Şehit Niyazi Elçin İlkokulu. O da hayatını askerdeyken kaybetmiş yani şehit 

olmuş.Onu ve bütün şehitlerimizi çok seviyoruz. Onlara minnet borçluyuz. 

 

Eslem ASLAN. 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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ŞEHİT NE DEMEK ? 

 

Vatan için Allah için canını verendir şehit. 

Onlar bizim evimizde rahatça durabilmemiz için kendilerini feda ederler. Bizler 

için sabah akşam nöbet tutarlar. Bizlerin dışarıda rahatça gezebilmesi, oynayabilmesi 

için kendilerini feda ederler. Allah için vatanımız için milletimiz için karda kışta görev 

yaparken kendilerini feda ederler. Biz de zamanı gelince vatanı koruyacağız. Karda, 

kışta milletimiz rahat etsin diye bizler de gerekirse kendimizi feda edeceğiz. 

 

Oğuzhan ÖZDEMİR 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Şehit: Nöbette, görevde vatan uğruna, Allah uğruna canını veren kişidir. 

Askerlerimiz vatan için Allah için karda, kışta vatanımızın toprağını korumak için 

canla başla çatışıyorlar. Allah bir daha bizlere şehit haberi duyurmasın. Terör 

örgütlerini etkisiz hale getireceğimize, onları yok edeceğimize eminim. Bizler her 

zaman askerlerimize dua ediyoruz ve her zaman askerlerimizin yanında olacağız. 

Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 

Biraz da ben kendimden bahsedeyim. Ben İlyaslar Şehit Niyazi Elçin 

İlkokulunda okuyorum. Bizim okulumuza Niyazi Elçin’in adı verildi. Askerimizin şehit 

olmasına çok üzüldük. Bu arada sizleri fazla meraklandırmadan söyleyeyim benim 

adım Beytullah. Ben de sizler gibi asker olmak ve vatanı korumak istiyorum. 

Unutmadan bir şey sormak istiyorum. Sizlere borcumuzu nasıl ödeyebiliriz? Çok 

çalışıp doktor, asker, mühendis olarak size layık bir nesil olacağız. Mektubumun 

sonuna gelirken sizleri minnet ve saygıyla anıyorum. 

 

Beytullah ERGEÇ 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/B 
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DEĞERLİ ŞEHİTLERİMİZ : 

  

15 Temmuz gecesi biz yataklarımızda uyurken sizler bizim için can 

veriyorsunuz. Kana susamış olan zalimler o gece kendi ülkesine kendi insanlarına 

hatta kendi ailesine doğrultmuştu silahlarını ama unuttukları bir şey vardı: Onlar 

inançsız olabilirlerdi; fakat bizim İnancımız tamdı. Kim durabilirdi ki bu inanç dolu 

gözlerin karşısında. Her şehidin ardından türkü söylenir derler ya sizin ardınızda bir 

türkü değil binlerce destan vardı. Huzur içinde uyuyun… 

                                                                                  

 

                                                                                                Kadir KAYGISIZ 

                                                                                    İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/A
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EY BU TOPRAKLAR İÇİN TOPRAĞA DÜŞMÜŞ ASKER ! 

 

 Hiç bitmeyen bir aşkmış içindeki vatan aşkı. O gece seninle birlikte hainlerin 

önüne siper olmayı öyle çok isterdim ki... Seninle birlikte tek yürek olup yürürken 

vatan sevdalıları, bir yanında da ben olabilseydim keşke. Belki bedenen yanınızda 

değildim ama ruhum ve dualarım sizinleydi, hissettiniz mi? Temmuz sıcağı yakarken 

tenimizi bir de ihanetin acısıyla nasıl durabilirdik ki. Zaten milletin üzerine ateşler 

düşerken milletin silahı millete doğrultulmuşken nasıl durabilirdik. Destanlar yazmaya 

alışık olan bir milleti silah, top, tüfek, tank durdurabilir mi? Şimdi okulumda rahat 

rahat ders yapabiliyorsam, rahat rahat spor yapabiliyorsam, oynayabiliyorsam,  

fikirlerimi özgürce dile getirebiliyorsam hepsi sizlerin sayesinde. Ruhun, ruhunuz şad 

olsun. Huzur içinde uyuyun… Vatan, bayrak bize emanet...  

 

                                                                                     Kamil KIYAK 

                                                                                   İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/A
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      BU VATAN UĞRUNA CANINI VEREN AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Hakkınızı helal ediniz. Sizler bu vatan için bizler rahat edelim diye canınızı 

ortaya koydunuz. Arkanızda annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı bıraktınız. Emin 

olun ki onlar önce Allah'a sonra bize emanet. Sizler bu dünyaya dönüp tekrar şehit 

olmak isteyeceksiniz. Kiminiz soğukta beklerken, kiminiz hainlerle savaşırken, kiminiz 

hainlerin döşediği bomba infilak edince şehadet şerbetinden içtiniz. Daha küçücük 

yaşta şehit olanlar da vardı aranızda. Ben de sizler gibi cesur, fedakâr olacağım. 

Vatanım için canım pahasına savaşacağım. Size söz veriyorum, ister doğuda ister 

batıda yine savaşacağım. Son olarak iyi ki varsınız. Sizi çok ama çok seviyorum, 

hakkınızı helal ediniz kahraman şehitlerimiz… 

         

                                                                            

 

Hande ACAR 

                                                                           İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/A  
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Bu vatan uğruna toprağa düşen aslanlarımız. Rahat uyuyun sizlerden sonra 

bu vatan bizlere emanet. Bizdeki bu iman ve vatan sevgisi oldukça bu vatanı kimse 

bölemez. Hiç kimse bizden alamaz. Bizler sizin gibi kahraman ağabeylerimizle gurur 

duyuyoruz. Çünkü siz bu vatan uğruna şehit oldunuz. Biz sizler sayesinde bu 

vatanda yaşıyoruz. Korkmadan okulumuza gidebiliyoruz. Bizler size çok şey 

borçluyuz. Biz bu vatanda yaşıyorsak sizin sayenizde Ruhunuz şad olsun, dualarımız 

her zaman sizinle Vatan, toprak, bayrak bizlere emanet, huzur içinde uyuyun. Sizlerin 

dökülen kanlarının rengi ile bütünleşen bu bayrağımız akıllardan sizi sildirmeyecek. 

Bayrağımızı ve sizleri silmeye çalışanlara engel olacağız. Ailelerinizi düşünmeyin. 

Sizin aileniz, bizim ailemiz Bize emanetler emin olabilirsiniz ki kanlarınızı akıttığınız 

bu topraklar bu vatan bu bayrak bize emanet, şehitlerimizin ruhu şad olsun.  

                                                                                 

Hasan IŞIK  

                                                                            İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 4/A
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SEVGİLİ ŞEHİTLER ; 

 

Sizi görünce çok üzüldük. Bu vatanı kurtardınız. Siz bizim için kendinizi 

tehlikeye attınız. Siz bizim için canınızı feda ettiniz. Sizleri hep anıyoruz. Dalgalanan 

bayrağımızı kurtardınız. Bizi çok sevindirdiniz. Sizleri çok seviyoruz. Sizin ölmenize 

çok üzüldük. 

 Fatma NARİN 

 İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 2/A
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SEVGİLİ ŞEHİTLER ; 

 

Sizin ölmenize çok üzüldük. Siz bu milleti kurtardınız. Siz vatan sevgisini 

kazandınız. Siz bizim için canınızı feda ettiniz. Sizi anıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Hala 

kalbimizde yaşıyorsunuz. Siz iyi kalplisiniz. Siz yaşıyorsunuz. Sizin yüreğiniz iyi, sizin 

kalbiniz iyi. Siz ölmediniz asla ölmeyeceksiniz. Siz bizi kurtardınız. Siz bizim için çok 

önemlisiniz 

  

                                                                                                     Ravza KARTAL 

                                                                                           İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 2/A 
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ŞEHİDİM ; 

 

Asker abi sen bizi korumak için şehit oldun. Vatanımızı korumak için şehit 

oldun. Şehitler ölmez. Siz bizim yüreğimizdesiniz. Allah sizi korusun. Sizi çok 

özledim. 

 

 Enes AYYILDIZ 

 İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 2/A 
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SEVGİLİ ŞEHİT 

 

Öncelikle size çok teşekkürler. Siz bizim için canınızı ortaya koydunuz ve vefat 

ettiniz. Sizin asla hakkınızı ödeyemeyiz ama bu mektupla size sevgimi ifade etmek 

istiyorum. Sizin bizim için ayrı bir yeriniz var, apayrı. Şu anda biz okulumuzda rahatça 

ders işleyebiliyorsak, yatağımızda rahatça uyuyabiliyorsak hepsi sizin sayenizde. 

Size gerçekten çok teşekkür ederiz çok. Bu arada içinizi ferah tutun biz gençler 

nöbetteyiz. 

 

 Elif AKTAN 

                                                                                             İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 2/A 
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EY ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

 Sizler bizim için önemli bir yere sahip olanlarsınız. Siz olmasaydınız bu vatan 

çok zor kurtulurdu. Bu vatanın sizin gibi daha nicelerine ihtiyacı var. Sizler büyük 

fedakârlıklar yaptınız. Borcunuz asla ödenemez. Yeriniz de asla silinemez. Bu vatan 

size borçlu. O yüzden bizler de çalışarak bu vatanı hiçbir haine bırakmayacağız. 

Sizler huzur içinde uyuyun. Biz bu vatanı korumayı da biliriz, uğrunda ölmeyi de… 

 Sizlerin mekânınız cennet, ruhunuz şad olsun şehitlerim! 

 

 

         Kübra MUTLU 

İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 3/A 

            

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

 Ben sizlere bu mektubu İlyaslar Şehit Niyazi Elçin İlkokulundan yazıyorum. 

Sizleri her zaman saygı ve sevgi ile anıyoruz. Biz şu anda rahatça yaşayabiliyorsak 

bu sizin sayenizdedir. Sizlere çok minnettarız. Geride bıraktığınız ailelerinize sabırlar 

diliyorum. Bundan sonra gözünüz arkada kalmasın. Vatan biz gençlere emanet. 

 Sizleri çok seviyoruz.    

 

 

 

                                                                                                      Ela GÜR  

            İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 3/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

 Bizler rahat edelim diye sizler canınızı feda ettiniz. Vatanımıza göz diken, 

topraklarımızı çiğnemek isteyen alçaklara geçit vermediniz. Selam olsun sizlere…  

Selam olsun 15’inde bayrak aşkıyla vatan sevdasıyla Allah yolunda 

korkmadan, asla düşünmeden, şehit olacağını bile bile düşman üzerine yürüyen 

dedelerimize… 

Selam olsun Seyit Onbaşım… 

Selam olsun “ Bebeğim anasız büyür de, vatansız büyümez.” diyerek öküz 

arabasına koşan Nene Hatun’um. 

Selam olsun kefeni üniforması olan şanlı askerim… 

 

 

 

     Büşra EMİR 

        İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 3/A 
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CANIM ASKER AĞABEYLERİM ; 

 

 Sizler bizim vatanımızı koruyorsunuz. Bazen bazı ağabeylerimizin şehit 

olduğunu öğreniyorum ve çok üzülüyorum. Ama ben biliyorum ki şehitler asla ölmez, 

bayrağımız asla yere düşmez. Dağ demeden, taş demeden, yaz demeden, kış 

demeden bizim için mücadele ediyorsunuz. Size olan minnet duygumu anlatmaya 

kelimeler yetmez. Sizi çok seviyorum. Dualarım sizinle… 

 

Emir KUZU 

        İlyaslar Ş.N.E İlkokulu 3/A 
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ASKERLERİMİZ 

 

 Sevgili askerlerimiz; 

Sizler bizim için vatanımızı düşmanlardan korumak için savaştınız. Sizler savaşırken 

biz sizleri görmedik. Televizyonlardan anlatıldığı kadar duyduk. Sizler cephede 

savaşıp bizim için canlarınızı feda ediyorsunuz. Bizler de sizler için çok dua ediyoruz. 

Siz vatanımız ve yurdumuz için annenizi, babanızı, kardeşlerinizi geride bırakıp 

cephede savaştınız. Kar, kış demeden, sıcak, soğuk demeden savaştınız. 

 Bizim rahat ve özgür yaşayabilmemiz için canını hiçe sayan yüce gönüller, 

sizlere minnettarız. Canım askerlerimiz. 

 

 

  Aylin Berra AVCU 

 İskele ilkokulu 2-A 
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ŞEHİTLERE MEKTUP 

 

 Askerlerimiz, ülkemizi düşmanlardan koruduğunuz için çok teşekkür ederiz. 

Ben de büyüyünce subay, pilot olacağım ve sizler gibi vatanıma hizmet edeceğim. 

 Sizi çok seviyorum. 

 

       Ayşe BALI 

 İskele ilkokulu 2-A 
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DEĞERLİ ŞEHİTLER ; 

 

Sizi en içten dileklerimle selamlıyorum. “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, 

tanı. Düşün Altındaki binlerce kefensiz yatanı.” meğer sizlermişsiniz. Her şey yalan, 

gerçek olan tek şey ölümdür şu hayatta. Bizler öyle bir neslin çocuklarıyız ki hepimiz 

doğuştan birer askeriz. Bizler yaşamlarının başında vatan görevi için yaşamını yitirmiş 

binlerce “Şehidi” nasıl unuturuz? Siz bu vatan uğruna öldüğünüz için hayattayız. 

Aslında çok şey yazmak isterim ama boğazıma düğümleniyor kelimeler. Anne 

babasına evlat acısı yaşatanlar, çocuklarınızı babasız bırakanlar artık benim de 

düşmanımdır. 

Siz şehitler her zaman kalbimizdesiniz, sonsuza kadar orada KİLİTLİSİNİZ! 

Haklarını Helal Et Şehidim! 

 

Yılmaz YILDIRIM 

                                                                                                    İskele İlkokulu 4-A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sizler bizim için şehit olanlarsınız. Siz olmasanız ne yapardık. Bu vatanın sizin 

gibi daha nice kişilere ihtiyacı var. Siz bizim için büyük fedakârlıklar yaptınız. 

Borcunuz asla ödenmez. Yeriniz aslan silinmez. Bu vatanı hiçbir haine 

bırakmayacağız. Sizler huzur içinde olun. 

Biz bu vatanı korumayı da biliriz, uğrunda ölmeyi de… 

Mekânınız cennet, ruhunuz şad olsun şehitlerim. 

 

 

             Aleyna DURAK 

İskele İlkokulu 4/A 
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ŞEHİDİM ; 

 

Bu ülkenin kahramanı, gücü, kuvveti, şerefisin. Sana borcumuz nasıl ödenir bilemem. 

Bu vatan için, bizler için canını feda ettin. Senin sayende bu kadar mutlu, bu kadar 

huzurluyuz. Senin sayende bağımsızız, hürüz. Sizler değerlisiniz, unutulamazsınız… 

 

                         …UNUTULMAYACAKSIZNIZ… 

 

Ey Şehitlerim; 

Siz bu milleti kurtarmak için elinizden geleni yaptınız.  

Siz bu milleti özgürlüğe kavuşturdunuz. 

Siz bu milleti sevdiniz. 

Siz bu milletin bayrağını korudunuz. 

Siz bizim her zaman kalbimizde olacaksınız. 

Siz bizi unutmadınız, biz de sizi unutmayacağız. 

 

                    Eylül EŞKİN 

İskele İlkokulu 4-A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sizler savaşırken biz sizleri göremedik. Ama anlattıklarında içimiz duygulandı. 

Biz sizi göremesek de sizin kahramanlığınız bize yeter. Şehit olsanız bile cennetten 

bu vatanı izlediğinizi biliyorum. Bu mektubu yazıyorsam ve yaşıyorsam bunda payınız 

çok büyük. Sizi çok seviyorum. Mekânınız cennet olsun… 

 

Fatma KURNAZ 

İskele İlkokulu 4-A 
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KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ; 

 

          Sizler bizim kahramanımızsınız. Çünkü sizler bu vatan için, bu bayrak için, bu 

millet için canınızı feda ettiniz. Öncelikle şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan 

rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.  

 Kahraman şehitlerimiz sizinle ne kadar övünsek azdır. Sizler, bizim bu vatanda 

rahatça yaşayabilmemiz için, canlarınızı gözünüzü kırpmadan feda ettiniz. Size ne 

kadar teşekkür etsek de, ne kadar minnettar olduğumuzu belirtsek de sizlerin 

haklarını ödeyemeyiz. Ancak, bizler de günü gelince sizin gibi gözümüzü kırpmadan 

bu vatan için her şeyi yapacağız.  

 İnşallah bizler de sizlere layık insanlar olacağız. Sizi hiç unutmayacağız. 

Hepimiz bir ağızdan “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” diye her zaman bağıracağız. 

Sevgili şehitlerimiz her zaman emanetlerinize sahip çıkacağız. 

 Ruhunuz şad olsun! Rahat uyuyun! 

 

                                                                                                           Ceylin GÖCEN 

İskele İlkokulu 4-B 
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İSİMSİZ KAHRAMANLARIMIZ ; 

 

 Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah 

başımıza bir daha böyle bir olay gelmez. Hepsinin mekânı cennet olsun.  

          Onlar biz rahat uyuyalım diye canları pahasına savaştılar. Biz rahat olalım diye 

ne olursa olsun yaptılar. İnşallah bunu yapanlar cezasız kalmaz. Şehitlerimiz bizim 

için gurur kaynağı oldu ve her zaman da olacak. Her Türk sizin gibi vatanını korurken 

şehit olmak ister. Zamanı geldiği an biz de vatanımızı can pahasına koruyacağız.  

         Sevgili şehitlerimize bir defa daha Allah’tan rahmet diliyor, mektubumu şu 

sözlerle bitirmek istiyorum. 

 “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” 

 

 

                                                                                                              Ensar DURAN 

İskele İlkokulu 4-B 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

      Bu vatan için çok şeyler yaptınız. Bu vatan için kendinizi feda ettiniz. Bu uğurda 

bir sürü can gitti. Anneler ve babaların yüzüne hüzün çöktü. 

      Siz çok cesurdunuz, kahramandınız ve vatanı seven bir insandınız. Sizin 

kahramanlığınızı ve cesurluğunuzu sayfalara yazsam yer kalmaz. Biz rahat uyuyalım 

diye sizler canınızı feda ediyorsunuz. Düşmanlar size, hepimize kurşun yağdırsa bile 

bu vatan sevgisi bitmez. Sizler bizim için neler neler yaptınız ama biz sizlere 

yeterince saygı göstermiyoruz. Sizlere ve emanetlerinize daha fazla sahip çıkmamız 

gerekiyor.  

       Sizlere Allah’tan rahmet dilerim. Mekânınız cennet olsun.  

      “Şehitler ölmez, vatan bölünmez!” 

 

 

            Hilal KARADUMAN 

              İskele ilkokulu 4-B  
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ŞEHİTLERİMİZE ; 

 

       Merhaba vatan şehitleri, 

       Benim adım Lale,  dördüncü sınıfa gidiyorum. Konuya geliyorum. Tanıdığım çok 

şehit var. Hepsi ana kuzuları. Şehitlik çok güzel bir duygu. Sakın unutmayın 

şehitlerimizi… 

Kimi nişanlı, kimi evli, evde çocukları, karısı, anası, babasının gözü yolda.  

Mehmetçik ölmez, ölemez. Türk askeri ölemez. Abla, abi ağlıyor diye. Olsun vatan 

için. Bu vatan bölünmez. Anlayın artık. Gittiler küçük yaşta. Vatan sevdası için… 

      Atatürk bu vatanı bize armağan etmiş. Bu ezan okunacak bu kadar. Hainler 

bayrağımızı indiremeyecekler. Bu vatan bölünmez! Bölmek isteyenleri Allah 

cehenneme götürsün. Hainler kendi çöplüğüne gitsin. Sizin döktüğünüz kanlar bizim 

şehitlerimizin kanları. ’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer 

uğrunda ölen varsa vatandır.’  

      Her şey vatan için. 

 

 

                                                                                                      Ayşegül BARAN 

    Atatürk İlkokulu 4/A 
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ŞEHİTLERİMİZE 

 

      Merhaba, 

      Vatan için canını veren şehitler. Siz bizim için canınızı hiçe saydınız. Bu vatan 

için şehit oldunuz.  

      Ne demiş Mehmet Akif Ersoy: ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.’ 

Siz korkmadınız ve bayrağımızı indirtmediniz. Siz gerçek birer kahramansınız. 

Çanakkale’yi düşmanların eline vermediniz. 

      Allah her zaman sizinle. Sizinle ben de şehit olmayı isterdim. Neden mi? Çünkü 

vatanı korumak için. Vatansız bu millet nasıl olurdu? Çanakkale’ de ne zorluklar 

çektiniz bilmiyorum ama bu vatan için yaptıklarınızı biliyorum. Ülkemizi düşmanlara 

vermemek için yemek bile yemediniz. Şimdi biz yemek seçiyoruz. Sizin 

bulamadığınız şeyler var. Neden biz rahat rahat duruyoruz? Sizin sayenizde. Sizler 

ne büyük kahramansınız. Ne güzel şeyler yaptınız. 

      Biz sizin hakkınızı nasıl öderiz! Geri dönmeyi bile düşünmemişsiniz. Siz aslan 

parçasısınız. 

     Allah mekânınızı cennet eylesin. 

 

                                                                                                     Zeynep İNKAYA 

Atatürk İlkokulu 4/A   
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ŞEHİDİM! 

 

            Siz, vatan, millet, ulus ve bayrağımız uğruna şehit oldunuz.  

            Biz sıcacık yatağımızda yatarken siz, soğukta nöbet tuttunuz. Ailenizden 

evinizden uzak kaldınız. Size çok büyük minnet borcumuz var. Bu borcumuzu 

ödemek için çok çalışıp sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.  

            Biz de sizin yaptığınız gibi bayrağımıza sahip çıkacağız. 

            Emanetiniz emanetimizdir. Şehit olsanız bile sizleri çok seveceğiz. 

 

 

 

 Elif Sinem ÇİPLİ 

Atatürk İlkokulu 3/B 
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KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ; 

 

Ben 9 yaşındayım. 3. Sınıf öğrencisiyim. Size bu mektubu yazabildiğim için 

kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü bu mektupla size teşekkür edebileceğim.  

Sizler vatanımız için canınızı verdiniz. Siz olmasaydınız şu an biz ne halde 

olurduk? Bizim için savaşıp ülkemizi düşmanlardan korudunuz. Bizler evlerimizde 

rahat rahat yaşıyoruz. Okulumuza gidebiliyoruz. Tüm bunlar sizin sayenizde oluyor.  

Savaş alanlarında belki üşüdünüz. Zorlandınız. Yaralandınız. Hepsi bizler için. 

Vatanımız için. Şehit olanlar ailelerinden ayrıldılar. Ama bize güzel bir vatan 

bıraktılar. 

Biz vatanımızı çok seviyoruz. Ülkemizi korumak için her zaman çok 

çalışacağımıza söz veriyoruz. 

Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez! 

 

Mustafa ÇAKIROĞLU 

                                                                                            Atatürk İlkokulu 3/A  
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Biz yataklarımızda yatarken sizler bizim için savaşıyordunuz. Sizler bu toprak 

uğruna canlarınızı feda ettiniz ama asla unutulmadınız ve asla unutulmayacaksınız. 

Bize bıraktığınız bu ülkeyi daha çok kitap okuyarak, ders çalışarak ve araştırmalar 

yaparak koruyacağız. 

 

Şehitlerimiz sayesinde rahatça ülkemizde gezebiliyoruz, okulumuza rahat 

gidebiliyoruz. Her şeyden önemlisi fikir ve görüşlerimizi rahat bir şekilde dile 

getirebiliyoruz. Bugün bu mutluluğumuz, özgürlüğümüz siz şehitlerimiz sayesindedir. 

Sevgili şehitlerimiz ruhunuz şad olsun. Huzur içinde uyuyunuz. Bu vatan, bu bayrak 

bize emanettir. Tüm şehit ailelerine sabır diliyorum. 

 

Her gece uyumadan önce şehitlerimiz için dua ediyorum. Ailelerine sabır 

diliyorum. Sizlerin bu kahramanca duruşunuz, vatan ve toprak için canınızı verdiğinizi 

aklımdan çıkarmıyorum. Siz şehitlerimiz için elimden gelen bütün gayretimle, vatanıma 

ve bayrağıma sahip çıkacağım. 

 

ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ! 

 

 

Toprak Ilgın AKBAŞ 

                                                                                           Atatürk İlkokulu 3/A    
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SEVGİLİ MEHMETÇİK ; 

 

Söze nasıl başlanır bilmiyorum. Söyleyeceğim hangi söz size olan minnet 

duygumu ifade eder. Hangi söz vatanı, bayrağı, milleti için gözünü kırpmadan, arkada 

bıraktıklarını düşünmeden canınızı teslim edişinizi ifade eder. 

Daha geçen gün yine televizyondaydınız. Kiminiz kar altında kalmıştı. Kiminiz 

ülkemizi düşmanlara karşı kahramanca savunurken toprağa düştünüz. Bizler 

evlerimizde rahat rahat uyurken siz birer birer can veriyorsunuz. Hakkınızı helal edin 

olur mu? Bizler sizin seve seve can verdiğiniz için bu toprakları canımız uğruna 

kimselere vermeyeceğiz. Bu ülke için çok çalışacağız. Emanetiniz emanetimizdir. 

Bayrağı yere düşürmeyeceğiz. 

Selam olsun al bayrağıma rengini verenlere. Şehitler ölmez vatan bölünmez. 

Size olan sevgimiz hiç sönmez. Rahat uyuyun yerinizde söz veriyoruz size 

emanetiniz emin ellerde. 

Saygı ve özlemlerimle! 

 

 

 

                                                                                                                        Buğlem KÜLAHBASTI 

                                                                               Atatürk İlkokulu 3/A 
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                                                        EY MEHMETÇİK 

 

Ey Mehmetçik sana olan borcumuzu nasıl öderiz bilmiyorum. Sen bu ülkeyi 

korumak için her saat her dakika her saniye çalıştın; Sana ne kadar teşekkür etsek 

azdır. Sen hem Türk askerisin, hem de Türk şehidisin. Keşke şu anda hayatta olsan.       

Ben şu anda burada oturmuş sana mektup yazıyorsam senin sayendedir. Ben 

şu anda rahatça istediğimi yazıyorsam senin sayende, sen bu dünyadaki en iyi 

insansın. Ülkemizde yeniden savaş açılırsa başka Mehmetçikler yok mu var, onlarda 

senin gibi savaşır mı savaşır. Çünkü her Türk Mehmetçiğine kimse borcunu 

ödeyemez. Biz sizi göremesek te sizin kahramanlığınız bize yeter. Siz olmasanız bu 

vatan zor kurtulurdu. Bu vatanın sizin gibi daha nice kişilere ihtiyacı var. Bu vatanı 

korumak için size daha çok ihtiyacımız var. Şimdi savaş yok diye size ihtiyacımız yok 

sanmayın. Bizim bir Mehmetçiğe her zaman ihtiyacımız vardır. Keşke bu mektubu siz 

ve sizin aileniz okuyabilse, ben sizin kadar sizin ailelerinize de üzülüyorum.  

 Biliyor musunuz aileleriniz sizi unutmamıştır. Çünkü insan öz evladını hiçbir 

zaman unutmaz. Siz bu ülkeyi korumak için kendinizi cennete feda ettiniz. Bu yüzden 

size teşekkür etmeyen bir insanın dünyanın en büyük suçu işlemiş olur. İnanınki 

bundan daha büyük bir suç mutlaka ama mutlaka yoktur. 

 

 

 Nisa Nur KAYA 

Atatürk İlkokulu 3/A  
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  EY ŞEHİTLERİMİZ 

 

         Sizler bizim için çok önemlisiniz. Bizim içimizdesiniz. Sizler olmasaydınız,  belki 

de şimdi bizler bu canım, güzel ülkemizde bu vatanımız da olmayacaktık. Sizlerin 

sayesinde bu vatanımızın kolay kazanılmadığını biliyoruz. Nice anaların, babaların, 

evlatların kanı döküldü. Bu topraklara bundan dolayı anaların, babaların yürekleri 

yandı. Çocuklar, öksüz yetim kaldı. Geride kalanlar, sizlerin hakkını ödeyemeyecek 

ve asla unutmayacak. Sizler bu vatan için canlarınızı vererek şehit oldunuz. Bu 

vatanda bundan sonra da canını verecek şehit olacak nice Ahmetler,  Mehmetler, 

Mustafalar, Aliler ve onlarcası yüzlercesi olacaktır. Bizler, size bugünlerimiz için 

borçluyuz. Bunu ödememiz,  çok zor asla da ödemeyiz. Sizler her zaman bizim 

kalbimizde ve yüreğimizdesiniz. Yeriniz asla değişmeyecek sizleri asla ve asla 

unutmayacağız. 

    Vatanını, ülkesini çok seven bir Türk kızı olarak; bu vatana ömrümün sonuna kadar 

elimden geldiği kadar hizmet edeceğime, canımdan çok seveceğime, sahip 

çıkacağıma, kendi adıma sizlere söz veriyorum. Bizlere bıraktığınız bu vatan için, 

şehit olarak emanet ettiniz. Bu cennet ülkemiz, sahipsiz kalmayacaktır. Sizler rahat 

ve huzur içinde uyuyun, gözünüz arkada kalmasın. 

 

 

  Feyza Miray AKGÜN 

  Atatürk İlkokulu 4/C 

 

NOT: Ben de bir şehit torunu olarak dedem Mustafa KOÇ’u ve bütün Şehitlerimizi saygıyla ve 

rahmetle anıyorum ve gazilerimize de acil şifalar diliyorum                  
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                                                     SEVGİLİ ŞEHİDİM 

 

Siz şehitler vatan için kendini feda etmiş, bir şehitsiniz. 

Türkiye’ de ve Dünya’da bi çok şehidimiz var. Bazıları şuan da yazdığım 

kelimeleri içinden hisseden şehidimizsiniz siz. Türkiye için kendi canından vazgeçmiş 

askerlersiniz. Güçlü, dayanıklı, korkmaz bir askerdiniz. 

Biz okula, gezmeye vb. yerlere rahat rahat giderken, siz savaştınız bizi 

düşmanlardan korudunuz. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ama şimdi 

düşünüyorum da yolda yürürken bile sizler bizi korudunuz. Bu vatanı korudunuz. 

Sizler hep bizim iyiliğimizi düşündünüz. Ailelerinizi arkanızda bırakıp vatan için 

savaştınız. Onlar değil vatan diyerek çabaladınız. Vatanı eviniz saydınız bu 

topraklardaki düşmanları attınız. 

Sizlerle gururlandı bu vatan bu millet. Bizde sizler gibi olabilsek keşke 

korkmadan azimle, hırsla, gururla bu vatanı koruyabilsek. 

          Sizler bizim için şehit oldunuz. Sırf biz güvende olalım diye. Mutlu, huzurlu 

olalım diye. Kan verip can verdiniz bu ülkeyi kurtardınız. Ne yapsak ne etsek 

hakkınızı ödeyemeyiz. Türk bayrağını hep dalgalandırdınız. 

Şunu hiç unutmayalım ki ‘ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ’. 

Sizleri saygı ve sevgiyle anıyoruz. 

                          

İrem SARIKAYA 

Atatürk İlkokulu 3/A    
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ; 

  

 Çok değerli cesur yürekli askerlerimiz. Ben Atatürk İlkokulu 3/A sınıfına 

gidiyorum. Öncelikle çok cesursunuz. Cesurca korkmadan bu vatanımızı korumak 

için canlarınızı ortaya koydunuz. 

 Biz sokakta rahat rahat dolaşalım diye, okuldan eve rahat rahat gidip gelelim 

diye, yatağımızda rahat rahat uyuyalım diye çok çalıştınız ve başardınız. 

 Hepiniz annesini, babasını, eşini, çocuklarını ve sıcacık yuvasını bırakıp 

vatanımızı ve bayrağımızı korumak için canlarınızı feda ettiniz. 

 Biz sizler için her zaman duacıyız. Ömür boyunca dualarımız sizinle olacak. 

 Allah’ım ailenize sabır versin. 

 Mekânınız Cennet Olsun. 

 ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ! 

 

Zümra SARAN 

Atatürk İlkokulu 3/A 
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SEVGİLİ MEHMETÇİK; 

 

 Merhaba Mehmetçik. Seni hiç unutmadık. Sen hiç kendini düşünmeden bizi 

düşündün. Şehitler ölmedi hep kalbimizdesiniz.  

Siz bizim için her şeyi göz ardı ettiniz. Askerlerimiz ailelerinden ayrı kaldılar. 

Eminim bizi görüyorsunuz. Geceleri bizim için nöbet tuttunuz. Sizi seviyoruz inşallah 

hepiniz cennettesinizdir. 

Ben okuluma gidebiliyorsam, rahat uyuyabiliyorsam her şey sizin sayenizde. 

Siz bizim gururumuz, onurumuzsunuz. Şehitlerimiz bizler için çok değerli.  Bizim için 

ellerinizden geleni yaptınız.  Bizler için yeri geldi aç kaldınız, yeri geldi susuz kaldınız.  

Çanakkale savaşında yıllar önce binlerce şehit verdik. Vatanımız uğruna 

şehitler verdik. Hiçbir Mehmetçik ve şehidimiz unutulmayacaktır. Hepinizin bizim için 

ayrı ayrı yerleri var. Kahramanlıklarınız ise asla aklımızdan çıkmayacak. Düşmana 

karşı dimdik duran sizler sayesinde sıcak yataklarımızda rahat uyuyoruz. 

Siz karda kışta soğukta şehit olurken hiç düşünmeden canınızı verirken 

Türkiye’nin geleceğini düşündünüz. Biz öğrencileri ve gelecek nesilleri düşünerek 

düşmanların topraklarımıza girmesine izin vermediniz. 

Siz koca yürekli insanlardan Allah binlerce kez, milyonlarca kez razı olsun. 

Sizlerde biliyorsunuz zaten. Bizler vatanımıza, milletimize, bu güzel ülkemize saygılı 

akıllı yararlı bireyler olmak zorundayız.     

 

 

Nisanur AKTAŞ 

Atatürk İlkokulu 3/A 

 

 

 

 

 



97 
 

ŞEHİTLERE MEKTUP 

 

Şehidim, 

Kanın hala kurumadı şehidim biliyorum. Bizleri daha iyi yaşaması için 

devletimizin, milletimizin, bayrağımızın uğruna canınızı verdiniz. Vatanımız için 

savaştınız. Ay yıldızlı bayrağımız yerlerde sürünmeye değil, göklerde dalgalanmaya 

layıktır. Daha fazla göklerde dalgalanması için geleceğimizin teminatları olan 

çocukların, sizler gibi vatanına, milletine, bayrağına sadık olacaktır. Hz. 

Peygamberimizin de dediği gibi bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet 

yapılmaya layıktır. Sizler bizim en iyi öğreticilerimizsiniz. Hiç düşünmeden kar, kış, 

soğuk demeden savaşıyorsunuz. Düşmanların tek amacı var. 

Göklerdeki ay yıldızlı bayrağımızı indirmek bu amaçlarına asla 

ulaşamayacaklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün dediği gibi bayrakları, bayrak yapan 

üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 

15 Temmuz gecesini unutmadık. Masum halkı acımasızca öldürdüler. Ateşleri 

açan, vatan hainlerini unutmadık, o gece darbe aldık. 250 kahraman şehit oldu. O 

kanlı gecenin üzerinden tam bir yıl geçti. O mektupları okuduk. Kalbimizden bin parça 

döküldü. Bin yaş bin şehit, bizde bir gün ya şehit ya gazi olacağım. 

    VATAN, UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR. 

 

 

 

 

Ömer ABEŞ 

Atatürk İlkokulu 4/C 
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                                                 SEVGİLİ ŞEHİDİM ; 

 

Merhaba sevgili Mehmetçik. Ben Balıkesir Bigadiç’te oturuyorum. 9 

yaşımdayım. Atatürk İlkokulu 3. sınıfa gidiyorum.  

Sizler orada bizim için savaşıyorsunuz. Bizim rahat rahat okula gidebilmemiz 

için kahramanca savaşıyorsunuz. Sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Bizler sıcak 

yatağımızda yatarken sizler buz gibi dağlarda yatıp kalkıyorsunuz. Sizlere minnetimiz 

büyüktür. Daha geçenler de kendini bilmez bir Yunan Milletvekili bizim Bayrağımızı 

yırtma girişiminde bulundu. Biz o al bayrak için kaç şehit verdik. Kaç tane anne 

evlatsız, kaç tane kadın eşsiz, kaç tane çocuk babasız kaldı. 

         Yürekleri kor gibi yaktı. Onu yırtmak o kadar kolay değil. Sizler bizler varken 

İstiklal Marşı okunacak al bayrak dalgalanacak. Bizler sizleri utandırmayacağız.  

        Geçenler de Elazığ da deprem oldu. Tüm Türkiye tek bir yürek oldu. Türkiye’nin 

çeşitli yerlerinden yardım geldi. Jandarma arama kurtarma ekibi, AFAD, Polis ve Acil 

servis ekibi geldi. Jandarma arama kurtarma ekibi ve aralarında bulunan Zehra 

Astsubay enkaz altında insanların çıkarılmasına yardımcı oldu. Daha yeni yakın 

zamanda olay yaşadık. Van’da yaşanan çığ altında kalan insanların kurtarmaya 

çalışırken ikinci çığın düşmesi sonucu 11 Jandarmamız şehit oldu. Şunu anladım ki 

siz her yerde sağlığımız ve güvenliğimiz için çalışıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür 

etsem az. 

Sevgili Mehmetçik umarım mektubum sana ulaşır. Eğer mektubum size 

ulaşırsa çok mutlu olurum. Ailemin de size çok selamı var. Sizinle görüşmek dileğiyle 

hoşça kalın. 

                                  

                                                                               Ravza DUMAN  

                                                                                     Atatürk İlkokulu 3/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Eğer biz şu anda sıcak yuvamızda ailemizle huzur içerisinde oturuyor, özgürce 

bir yaşam sürebiliyorsak, bunu sizlere borçluyuz. Sizin canlarınızı hiçe sayarak 

vermiş olduğunuz mücadele sayesinde bizler rahat ve huzurluyuz. 

 

Yüreklerinizdeki, vatan millet aşkı ne kadar büyükmüş ki canlarınızı seve seve 

bu vatan için feda ettiniz. Tarih boyunca bu topraklara göz diken düşmanlarımız, 

sizler sayesinde hain emellerine ulaşamadılar. Bundan sonra da ulaşamayacaklar. 

Biz ve bizden sonraki gelecek olan nesiller de aynı iman, vatan aşkı ve cesaretle bu 

vatanı, canımız pahasına bile olsa her şartta koruyacağız. 

 

Şanlı Türk Milleti, yüreğindeki bu iman ve vatan aşkı oldukça siz şehitlerimizin 

kanlarınızla suladığı bu topraklara hiçbir düşman ayak basamayacak. Gözünüz 

arkada kalmasın! 

 

 

Duru BAYATAK 

Atatürk İlkokulu 4/C 
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                                                  SEVGİLİ ŞEHİDİM; 

 

Ben Balıkesir Bigadiç Atatürk İlkokulu’nda 3/A sınıfına gidiyorum. 

Sen bu Vatan için kendini kahramanca feda ettin. Eğer sen kendini bizim için 

feda etmeseydin. Güzel ülkemiz düşmanların olacaktı. Biz de güvende olmayacaktık. 

Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ailen ve çocuklarının ne kadar çok 

üzüldüğünü biliyorum. Bizler de çok üzüldük.  

Ailen ve çocukların bu güzel vatanımıza ve bizlere emanet. Benim erkek 

kardeşlerimden birinin adı da Vatan.  

Bizler de Vatanımızı çok seviyoruz. Senin için dua ediyorum. Mekânın cennet 

olsun Şehidim. 

       

 

 

 

Gülce BAYRAKTAR 

Atatürk İlkokulu 3/A 
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        ŞEHİDİM 

 

Ben Atatürk İlkokulu 3-A sınıfına gidiyorum. Bu mektubu yazabiliyorsam 

rahatça okuluma gidebiliyorsam senin sayende şehidim. Bayrağımızı en üste çekip 

sınıfıma girebiliyorsam senin sayende şehidim. Size öldünüz diyemez hiç kimse. 

Şehitler ölmez, Mehmetler ölmez şehidim.  

Annem anlatmıştı haberlerde şehit cenazesini izlerken. Şehitler kanlarıyla 

gömülürmüş. Ölenler yıkanır siz ölmediniz şehidim. Bizim geleceğimiz için 

topraklarımızı kanlarınızla suladınız. Haklarınızı helal edin. Sizi kalbimize gömdük 

şehidim. Türkler korkmaz benim cesur şehidim. Benim duygularımı hissettiğinizi 

biliyorum. Rahat uyu şehidim. İstiklal Marşımızda Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi,      

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı,  

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, 

Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı,  

Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

 Bu vatanı almaya kimsenin gücü yetmez, söz veriyoruz şehidim. Gözünüz 

arkada kalmasın, kanlarınız boşa gitmeyecek. Al bayrağımıza, vatanımıza, 

şehitlerimize bizler sahip çıkacağız. Gençliğinizin baharında ailenize doymadan 

ayrıldınız, aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Böyle zamanlarda al bayrağımıza daha 

da bağlanıyorum. Türk kanı taşıdığım için çok gurur duyuyorum şehidim. Türk 

gücünün karşısında hiçbir güç duramaz şehidim. Vatan sağ olsun diye canını feda 

eden gül kokulu şehidim. 

Mektubumu İstiklal Marşımızın son kıtası ile bitirmek istiyorum, 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! 

     

 

Eflal BODUR  

Atatürk İlkokulu 3/A 
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ŞEHİTLERİMİZ; 

 

         Merhaba Şehidim. Ben Atatürk İlkokulu 3/A sınıfına gidiyorum. Öğretmenimiz 

bize sizden çok bahsetti. Çok savaş yapmışsınız. Siz canlarınızı verirken biz ders 

çalıştık.  

Savaşları kazanmışsınız sizi çok seviyoruz.  Gece gündüz demeden çalışıp 

bizim bayrağımızı dalgalandırdınız. O diktiğiniz bayrağı biz hep göklerde tuttuk.  

O bayrağın neden kırmızı olduğunu anladık. O kırmızı bayrağın kırmızısı sizin 

kanınız.   

Komutanınız Atatürk’ü hiç arkada bırakmadınız. Atatürk’le omuz omuza 

doğudan batıya, batıdan doğuya kadar gittiniz ve ülkemizi düşmanlardan kurtardınız.  

O kadar çalışıp her şeyi elde ettiniz çok başarılı oldunuz.  Biz sizin 

yolunuzdayız. Ve hep sizin yolunuzda olacağız.  

 

 

                                                                                          

                              

 

Kerem Kayra CANGÜL  

Atatürk İlkokulu 3/A 
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ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Siz bizim için evinizi, çocuğunuzu, ailenizi bıraktınız. Bizler sıcacık evimizde 

otururken siz bizim için savaştınız. Vatanımız için şehit oldunuz. Biz babalarımızla 

rahat bir şekilde uyurken, sizin çocuklarınız babasız, anneleriniz evlatsız kaldı. 

Sizler, çok büyük fedakârlık yaptınız. Sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Bu vatan 

size çok şey borçlu. Bu yüzden, biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok 

çalışıp, vatanımıza hayırlı birer insan olacağız. Ülkemizi hiçbir düşmana 

bırakmayacağız. 

Bizler sizinle gurur duyuyoruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez! 

Sizler rahat uyuyun. 

 

 

 

 

İpek ÖZTÜRK 

Atatürk İlkokulu 4/C 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZE … 

 

Sizi önce selamların en güzeliyle Allah’ın selamıyla selamlıyorum ve sizi çok 

sevdiğimi şimdiden söylemek istiyorum. Çünkü siz vatanımız ve Türk Milleti uğruna 

canlarını verenlerdensiniz. Şehit olmadan önce belki de çok acılar, zorluklar çektiniz. 

Sevdiklerinizden ayrı durdunuz, belki aç kaldınız, belki çok üşüdünüz, belki de 

uykusuz kaldınız. Ama siz yılmadan usanmadan gururla savaştınız. 

Sizin de belki küçük çocuklarınız var. Sizin merakla yolunuzu bekleyen anne, 

baba ve kardeşleriniz, eşleriniz var. Her şeye rağmen siz, onları bir kenarda bırakıp 

önce vatan dediniz. Biliyorum ki siz cennetin en güzel yerinde olacaksınız. Çünkü siz 

oraya aitsiniz. Şehitler ölmezmiş bunu duymuştum büyüklerimden. Öldüğünü bile 

hissetmezlermiş. Bunu duyunca sizin adınıza çok sevindim ve mutlu oldum. Ama bir 

şey beni çok üzdü. Bir çocuğu televizyonda ağlarken gördüm. Bir kız çocuğuydu, 

ağlıyordu.’’ Babacım ne olur ölme ‘’diyordu. Onu görünce çok duygulandım. Yanında 

olup ağlama deyip, sarılmak istedim. Ama uzakta olduğu için elimden hiçbirşey 

gelmedi. Herkes cenaze töreninde bağırıyordu. ’’Şehitler ölmez vatan bölünmez 

‘’diye. Döndüm bunu babama sordum, gerçekten mi diye.’’ Evet, kızım ‘’dedi babam. 

Onlara ölü demeyin çünkü onlar ölü değildir. Sizler yattığınız yerde huzur içinde 

uyuyun. Vatan bize emanet. Vatanımızı korumak için bizde elimizden geleni 

yapacağız. İçiniz rahat olsun. Size söz veriyoruz. 

Siz sevgili şehitlerimizi her zaman minnet ve saygıyla anıyoruz. Canınızı seve 

seve verdiniz, hakkınızı helal edin. Bizden size helal olsun. 

          Sonsuz sevgi saygılarımla 

                                                                                                                             

Berra KAYA                                                                                                                       

Cumhuriyet İlkokulu 4/B    
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ŞEHİTLERİMİZE, 

 

Size ilk olarak sonsuz teşekkür ediyorum. Siz ki sevdiklerini bırakıp vatanım 

diyenler… Siz ki vatanım diye gerekirse can verenler Siz ki beni boş verin, vatanım 

sağ olsun diyenler… 

Size bin tane övgü yağdırsak az gelir. Çünkü siz bizim koruyucumuz oldunuz. 

Allah sizden ve tüm askerlerimizden razı olsun. Bilmelisiniz ki Allah onların asla 

yardımcısı olmayacaktır. Yollarını açık etmeyecek, hem Dünyada, hem Ahirette onları 

mutlu etmeyecektir. Siz asla üzülmeyin. Aileniz önce Allah’a, sonra vatana, en son 

bize emanet. Vatan da bize emanet. Siz bu emaneti korumak için can verdiniz. Biz de 

gerekirse veririz. Vatanımızın değerini bilmeli, al bayrağımızı sonuna kadar 

korumalıyız. .Biz Türk’üz ölümden zerre kadar korkmayız. O al bayrağın gölgesinde 

büyüdük, gölgesinde öleceğiz. Ülkemizi cehenneme çevirmek isteyenlere fırsat 

vermeyeceğiz. Gözümüz, gönlümüz, yüreğimiz, hep vatanımızın üzerinde olacak. 

Vatanımızın bir karış toprağını bile onlara vermeyiz. Vatan sevgisi en yüce sevgidir .’’ 

Vatan, uğrunda ölen varsa vatandır’’. Bunu asla unutmayız. 

Bizler bir gün sizlerin yerine geçeceğiz. Merak etmeyin, korkmadan geliyoruz. 

Allah tüm Türk Milletini ve vatan topraklarımızı korusun, bizi vatansız bırakmasın 

inşallah. 

          Saygılarımla 

                                                                                                                             

Muhammet Emre KIYMAZ                                                                                                         

Cumhuriyet İlkokulu 4/B  
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Benim adım Ali Ünal. Siz şehit abilerime bu mektubu yazıyorum. Çünkü bu 

vatan için, bayrağımız için, can vermiş olan sizleri çok seviyorum. 

     Vatanımızın her karış toprağı için sizlere çok şey borçluyuz. Bizler evlerimizde 

sıcacık otururken sizler kar kış sıcak soğuk demeden bizim için savaşıyorsunuz. Siz 

bizi korumak için savaşıyorsunuz. Şehit olduğunuzda çok üzülüyorum. Benim gibi 

nice çocuklar babasız, nice anneler evlatsız kaldılar.  Sizler olmasaydınız bizler 

buralarda rahat okula gidemezdik. Evlerimizde rahat oturamazdık. Sizler bizim 

ailemiz, geleceğimiz her şeyimsiniz. Sizlere çok şey borçluyuz. Bayrağımız sizin 

kanınızı taşıyor. 

    Birinci Dünya savaşında Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz ve şu 

anda İdlip’te savaşan şehit düşen asker abilerimizi unutmadık unutmayacağız. Şehit 

abilerimle her zaman gurur duyuyorum. Türkiye’mizin sembolü olan bayrağımız sizin 

kanınızı taşıyor. 

Bütün şehitlerimiz haklarını bize helal etsin. Onları dualarımızdan eksik 

etmiyoruz. Sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Benim kalbim bu vatan ve bayrak 

için şehit olan bütün şehitlerimiz için atıyor. Bütün şehitlerimizi çok seviyorum. 

    . 

 

 

Ali Ünal ÖLMEZ 

Cumhuriyet İlkokulu 3/C 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Siz bu vatan için gözünüzü kırpmadan savaştınız. Bu vatan evlatları için yani 

bizim için haince ve kalleşçe atılan kurşunlara kendinizi siper ettiniz. Siz bizler için; 

çocuklarınızı, yetim analarınızı, babalarınızı gözü yaşlı bıraktınız. Eşleriniz dul kaldı 

bu vatan evlatları için. Bizler kendi topraklarımızda özgür dolaşalım diye 

Çanakkale’de dedelerimiz, 15 Temmuzda sizler bundan sonra da bizler bu vatan 

hainlerine fırsat vermeyeceğiz. Allah’ın izniyle bu vatan bizlere sizlerden emanet. 

Ruhlarınız şad mekânlarınız cennet olsun. 

 

 

Beyzanur TETİK 

Cumhuriyet İlkokulu 3/C 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

   Keşke ölmeseydiniz sizlerden bir kaçınızı tanıyorum. Hepinizi tanımak çok 

isterdim ama şu an bu kadar bilgim var. En kısa zamanda kitaplardan hepinizin adını 

öğreneceğim. Bende sizin gibi mücadele verip savaşacağım. Sizin yaptığınız gibi 

bayrağımızı ve vatanımızı koruyacağım. Alçaklara bayrağımızı teslim etmeyeceğim. 

Küçük çocukları iyi yetiştirip çoğalacağız. Ve ülkemizi Türk insanlarına emanet 

edeceğiz. 

 

Büşra Belinay KARAVE 

Cumhuriyet İlkokulu 3/C 
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DEĞERLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Ülkemiz için İdlip'te şehit olan askerlerimiz ayrıca Çanakkale’de ve 15 

Temmuz’da verdiğimiz şehitlerimiz siz olmasaydınız biz okula gelemezdik, sokağa 

çıkamazdık, sizin sayenizde rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz, yemeğimizi yiyebiliyoruz. 

Siz soğuk demeden, kar kış demeden nöbet tutuyorsunuz göğsünüzü siper 

ediyorsunuz düşmana karşı.  

Çanakkale'ye gittim bütün şehitlerimizi ziyaret ettim çok duygulandım çok 

üzüldüm. O kadar zor şartlarda savaşmışlar ki bize bu tertemiz vatanı bırakmışlar. 

Bazılarınız çok yakınımızda bazılarınız çok uzakta bizleri, vatanımızı hep koruyan 

askerlerimiz, sizleri çok seviyorum.  Şimdi gözü yaşlı anneleriniz, çocuklarınız, 

eşleriniz, bütün sevdikleriniz çok ama çok üzgünler. Evet, üzgünler ama başları dik 

gözleri yaşlı “VATAN SAĞ OLSUN” diyorlar. Allah'ıma dua ediyorum. Çocuklar 

ağlamasın, onlar babasız kalmasın diye.  

Çanakkale'de yaralanan askerlerimizi uyuşturmadan tedavi edilmişler, onları 

görünce çok üzüldüm. Aç kalmışlar susuz kalmışlar ve yine de bu vatanı kimseye 

bırakmamışlar. 15 Temmuz’da askerimiz siviller herkes kendini siper etti. Biz bu vatan 

için yaşıyoruz bu vatan için de savaşırız. 

Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Huzur içinde uyuyun. Vatan bayrak demokrasi 

bize emanet. Sizlerin ve Türkiye'nin başı sağ olsun.  

Sevgilerimle… 

 

 

Hayrunnisa HANCI 

Cumhuriyet İlkokulu 3/C 

 

 

 

 



110 
 

SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sizler bu vatanı kurtarmak için çok büyük mücadele verdiniz  

Bu vatan için şehit düştünüz 

Kanlarınız yerde kalmadı  

Ay yıldız sevdanız hiç bitmedi  

Siz canınızdan vazgeçtiniz bizler için, 

Siz bu vatanı kurtardınız bizler için  

Hepinizden Allah razı olsun  

Nur içinde yatın. 

 

 

İsmail YILDIZ 

Cumhuriyet İlkokulu 3/C 
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TÜRKİYENİN ŞEHİTLERİNE ; 

 

"En iyi asker bizim asker" bu cümle de anlatmak istediğim: Siz en iyisisiniz. 

Diğer insanlar ülkelerinde savaş çıksın kaçarlar. Âmâ siz farklısınız. Siz savaş 

çıktığında kaçmak yerine düşmanın üzerine yürürsünüz. Siz vatan uğruna, bayrak 

uğruna şehit oldunuz. Biz sizin borcunuzu nasıl öderiz? Diyorlar "şehitler ölmez, 

vatan bölünmez “diye bu söze kalbimden inanıyorum. Sizin gibiler inşallah hep olur. 

Sizin gibi insanlar olursa Türkiye'yi düşman ele geçiremez. Sizlere kalbimden 

inanıyorum. Biz sizi her zaman kalbimizde taşıyacağız. Sizin gibiler unutulmaz, 

unutulmayacak. 

Ay yıldız gökten yere düşmeyecek. Bu vatan düşmanın eline geçmeyecek. 

Sizin bize bıraktığınız bu şanlı vatan asla bölünmeyecek. Bayrağımız sizin kanınızın 

renginden. Herkesin olduğu gibi, sizin de anneniz babanız var ama siz yine de 

düşman üzerine yürüdünüz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bende büyüyünce sizin 

gibi vatanıma sahip çıkacağım. Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun. 

 

Mustafa Can KARAGEDİK 

Cumhuriyet İlkokulu 3/C 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

15 Temmuz’da vatandaşlarımız bu vatana sahip çıktı. O gece vatanı 

kurtarmak için genci yaşlısı yollara döküldü. Hainlerle canla başla uğraştılar ve 

Türkiye’yi bu vatanı bir kez daha kurtardılar. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet 

diliyoruz, şehitler ölmez vatan bölünmez.  Bayrak inmez ezan dinmez. Biz Mustafa 

Kemal Atatürk 'ün evlatlarıyız. Onun izinden gideceğiz. 

Kurtuluş savaşında Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkı vatanı kurtardı. 

Çanakkale savaşında da hem karadan hem de denizden saldırdılar arı burnu 

Anafartalar seyit on başının 277 lik mermiyi Allah’ın verdiği kuvvetle atarak yine 

vatanımızı kurtardılar. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Son olarak İdlip’te 

kaybettiğimiz şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Allah ailelerine, eşlerine, 

nişanlılarına, öksüz kalan çocuklarına sabır versin. Bu vatan hepimizin. 

 

 

Süleyman BAYCAN 

Cumhuriyet İlkokulu 3/C 
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EY ŞEHİDİM ! 

 

Ey vatanıma göz diken topraklarımı çiğnemek isteyen alçaklara geçit 

vermeyen yiğidim. Vatan sevdasıyla ALLAH yolunda şehit askerim şimdi cennette 

şehitler ordusuyla birlikte peygamber efendimize komşusunuz. Sen ülkenin insanları 

için can verdin. Senin hakkını ödeyemeyiz ama biliyorum şehitler asla ölmez bu vatan 

size borçlu. O yüzden bizlerde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak bu 

vatanı hiçbir haine bırakmayacağız.  

Bende vatan ve bayrak sevgisi ile büyüyüp vatanı ve milleti en uç noktalara 

taşıyacağım. Benim atalarım tarih yapmaktan tarih yazmaya fırsat bulamamıştır. 

Dünya tarihinde biz şanlı Türkleri çıkarsalar dünyada tarih diye bir şey kalmaz. 

Satırlarıma burada son vererek ruhun şad mekânın cennet bahçesi olsun şehidim.  

 

Rüzgar TALAY 

Cumhuriyet İlkokulu 3/C 
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE; 

  

 ‘Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

 Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!’ 

Diyor Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızda. 

 Biz Türk Milleti olarak vatanını ve bayrağını ne olursa olsun terk etmeyen ve 

düşmana teslim etmeyen bir milletiz. Şanlı tarihimiz boyunca millet olarak sayısız 

mücadelelerden geçmiş, yenik düşmüş, torak vermiş, zafer kazanmış, toprak 

kazanmışız. Atalarımız canı ve cananı feda etmişler. Ama vatan toprağını her zaman 

savunmuşlar. Bu uğurda şehit ve gazi olmuşlar. Ve bunu hep yapmışlar: 

Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Balkanlar’da, Trablusgarp’ta, Yemen’de, Dumlupınar’da, 

Sakarya’da… 

 Şimdi ise vatanımızın doğusunda, güneydoğusunda, Suriye’de ve 

egemenliğimize uzanan ellerin kırıldığı o kara gecede, Boğaz Köprüsünde, Gazi 

Meclisimizde…  

 Tanklar yolları kapattığında içimizdeki hainler bize silah doğrulttuğunda. Ey 

şehit sen siper ettin gövdeni onları durdurmak için. Bunu başardın da. 

 Siz o tankların önüne yatıp darbenin yolunu kapatarak bizim geleceğimize 

giden yolu açtınız.  Bizler bu kahramanlığınızı sonsuza kadar unutmayacağız. Bizi 

koruduğunuz, bu uğurda canınızdan vazgeçtiğiniz için sizleri hep sevgi ve saygıyla 

anacağız. 

 Minnetle… 

Ali Erdem KESGİN 

Cumhuriyet İlkokulu 4/A 

İlkokullar Arası İlçe 3.sü 

 

 

 

                                               



115 
 

EY ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLAR ! 

 

         Bu vatan için, bu bayrak için, bu topraklar için hiç düşünmeden can verdiniz. 

Türk Milleti sizlere minnettar. Sizler bizim ölümsüz kahramanlarımız, kalbimizde her 

zaman yaşayacaksınız. Sizin aileniz, çocuklarınız bizlere emanet. Bu vatan da 

geleceğin gençleri olan biz çocuklara emanet. Bizler de vatan sevgisiyle, bayrak 

sevgisiyle, azimle çalışarak bize bırakılan bu emaneti koruyacağız.  

        Ben bir Türk çocuğuyum. Türk vatansız, Türk bayraksız, Türk ezansız, Türk 

hürriyetsiz kalamaz. Bu değerle yetişen biz çocuklar, sizlere söz veriyoruz: 

Bu vatan bölünmeyecek! 

Bu bayrak asla yere inmeyecek! 

        Dualarımız her zaman sizinle olacak, sizleri hep sonsuz sevgiyle hatırlayacağız. 

Kalbimizde sizleri hep yaşatacağız. Sizleri ve ailenizi saygıyla selamlıyoruz. 

 

                                  ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ !! 

 

 

Öyküm DEVRİM  

Cumhuriyet İlkokulu 4/C 
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EY KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

Ben; henüz 10 yaşında 3. Sınıf öğrencisi Eymen. Bu mektubumda size olan 

duygularımı dile getireceğim. 

Bu topraklar için siz toprak oldunuz. Hiç geri gelmeyi düşünmeden savaştınız. 

Arkanızda ailenizi ve sevdiklerinizi bıraktınız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler 

bizim için canınızdan vazgeçtiniz. Bizler de gerektiğinde gelecek nesiller için 

kanımızın son damlasına kadar savaşacağız.  

Hiç düşündünüz mü? Askere giden yiğitlere niçin kına yakılır? Vatanına 

kurban olsun diye. Biz askerlerimizi davulla, zurnayla vatani görevlerini yapmaya 

göndeririz. Çünkü bizim için askerlik bir onur, bir şereftir. Şehitlik sevdiğini korumak 

için sevdiğine kavuşmaktır. Ne güzel demiş şairimiz: 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,  

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

Biz; bugün özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, sokaklarda dilediğimiz gibi 

oynayıp kimseye boyun eğmiyorsak bu; şehit, gazi ve tüm askerlerimizin 

sayesindedir.  

Ben sizin yaşadıklarınızı daha iyi hissedebilmek için Çanakkale’deki şehit 

arkadaşlarınızı ziyarete gittim. Orada yapılanlar, yaşananlar gözümün önünde 

canlandı. Gözyaşlarıma hâkim olamadım. Keşke ben de sizlerle birlikte 

savaşabilseydim. Artık sizleri düşünmeden bir an bile geçiremiyorum. Yemek yerken 

lokmalar boğazıma diziliyor. Çünkü aç aç savaştıklarınız geliyor aklıma. Bu nedenle 

kendimi size karşı hep borçlu hissediyorum.  

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, gazilerimize ve tüm şehitlerimize olan 

borcumu ödemek için derslerime çok çalışıyorum. Bundan sonra da çalışmaya 

devam edeceğim. Vatanım için, siz şehitlerimizin rahat uyuması için elimden gelenin 

fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. 

 

Eymen ÖZEN 

Çağış İlkokulu 3/A  
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EY ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

Öncelikle sevgi ve saygıyla anıyorum siz şehitlerimizi. Ben Nevriyenur. Henüz 

10 yaşındayım. Her gün televizyondan duyuyorum şehit haberlerini. Ağlayan 

anneleri, babaları, eşleri ve çocukları görüyorum. Sadece tek bir cümle dökülüyor 

ağızlarından. “Vatan sağ olsun.” diyorlar. Bazen anlamıyorum… Soruyorum anneme: 

“Neden şehit oluyorlar?”. Anlatıyor bana annem: “Onlar vatan toprağını korumak için, 

bizim daha rahat ve huzurlu olabilmemiz için gözlerini kırpmadan seve seve canlarını 

veriyorlar.” Daha iyi anlıyorum şehidim. Ben geceleri sıcacık yatağımda rahat rahat 

uyurken sen, sıcak soğuk demeden bizim için hiç düşünmeden canını vermeye 

hazırsın. Size ne kadar teşekkür etsem azdır şehidim. Üzülüyorum ağlayan anaları 

görünce. Annem dedi ki şehitler ölmezmiş. İşte o zaman biraz rahatlıyorum.  

Ey Şehidim! 

Size ne kadar dua etsek azdır. Söz veriyorum. Sizleri unutmayacağım, 

unutturmayacağım. Bu vatanın her karış toprağı sizlerin kanıyla sulandı. Ne güzel 

demiş Mehmet Akif Ersoy: 

“Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.” 

 

Gözün arkada kalmasın Şehidim. Sen rahat uyu, ruhun şad olsun! 

 

Nevriyenur ŞAKRAK 

Çağış İlkokulu 4/A  
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EY AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

Ben daha 10 yaşındayım. Sizlerle ilgili çok şey duydum. Sonunda bu mektubu 

yazmaya karar verdim. Şehit haberleri duyunca gözlerim doluyor ve ellerim titriyor. 

Aklıma anneleriniz, babalarınız, eşleriniz ve çocuklarınız geliyor. Bu duruma çok 

üzülüyorum. “Onlara sabır ver Allah’ım.” diyorum. Sizler; Çanakkale, Dumlupınar, 15 

Temmuz, Afrin ve diğer şehitlerimiz. Milletimiz, toprağımız, dağlarımız, denizlerimiz, 

vatanımız ve bayrağımız için canınızı feda ettiniz. Bu uğurda dökülen kanlarınız, bu 

toprakların vatanımız olmasını sağladı. Biz şehit çocuğuyuz. Bu vatan için canını 

verenleri asla unutmayız. Şehitler asla ölmeyecek, vatanımız bölünmeyecektir.  

Vatan uğruna canını feda eden abilerimiz, babalarımız, dedelerimiz, 

ninelerimiz ve atalarımız. Bizlere emanet ettiğiniz vatanımızı sonsuza kadar 

koruyacağımıza söz veriyoruz. Bu topraklar sizin sayenizde milletimize vatan oldu. 

Sizler şehit olarak ailenizden, eşinizden, çocuğunuzdan, gözü yaşlı annelerinizden 

ayrı kaldınız. Bizim için Allah’ım sizden razı olsun. Mekânınız cennetin en güzel yeri 

olsun. Sizlere büyük vefa borcumuz var. Sizi asla unutmayacağız.  

Sizler bu vatanı korumasaydınız Türk milleti yok olurdu. Ülkemiz düşmanların 

eline geçer, bayrağımız ve özgürlüğümüz olmazdı. Şimdi sıra bizde. Sonuna kadar 

emanetinize sahip çıkacağız. Gerekirse canımızı bu uğurda vermekten asla 

çekinmeyeceğiz. Muhtaç olduğumuz kanın, damarlarımızdaki asil kanda mevcut 

olduğunu biliyoruz. 

Ey Aziz Şehitlerimiz! Gözünüz asla arkada kalmasın… 

 

 

Ömer Yiğit ERGÜL 

Çağış İlkokulu 4/A  
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BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZE … 

 

Şehitlerimiz, sizler bizim için çok önemlisiniz. Siz olmasaydınız bu vatan zor 

kurtulurdu. Bizler evlerimizde rahatça uyuyamazdık. Bu rahatlığımızı size borçluyuz. 

Bizim için ölümü düşünmeden düşmanın üstüne koştunuz. Bizim için, vatan için şehit 

oldunuz. Mekânınız cennet olsun.  

Siz örnek alınması gereken insanlarsınız. Bu vatanı vatan hainlerine 

bırakmayacağız. Bizi, ülkemizi ve bayrağımızı canımız pahasına koruyacağımıza söz 

veriyoruz. Vatan sadece üzerinde yaşadığımız toprak parçası değildir. 

Vatanımızın gurur kaynağı şehitlerimiz! Ömrümüzün sonuna kadar sizinle 

gurur duyacağız. Türk milleti olarak sizleri çok seviyor, sayıyor ve hep anıyoruz. 

Bizler için canlarınızı feda ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.   

 

 

 

Sultan AKÇAY 

Çağış İlkokulu 4/A  
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Askerler korkmasın bol bol bomba atalım ve düşmanları kovalım bu ülkeden. 

Bu zafer sizin olsun ve dualarımız kabul olsun inşallah. 

Şehitler ölmez hiç bir zaman. Korkak değil cesursunuz, siz cesur olursanız 

düşmanlar korkarlar ve kaçarlar. 

Şehitler hiç bir zaman toprağa gömülmezler. Onlar kalbimizde yaşarlar.  

 

 

Ceren TARHAN 

                                                                                                       Çayüstü İlkokulu 4/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Şehit oluyorsunuz bizler için, savaşıyorsunuz bu vatanımız için. Sizleri çok çok 

seviyoruz. Saldırın bu düşmanları yenelim, onları yerle bir edelim. 

 

Şehit oluyorsunuz üzülüyoruz 

Ezin geçin şunları biz yenelim 

Hakkınızı helal edin haydi savaşa 

İyi insan gibi savaşalım 

Türk milleti kazanacaktır 

 

 

Onur METİN 

                                                                                                       Çayüstü İlkokulu 4/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Bu mektubu sizlere yazıyorum. Sizler bizim için savaşmaya gittiniz ve bizler 

için gözünüzü kırpmadan savaştınız. Bizleri Yunanlılardan, İngilizler ‘den, 

Fransızlardan kurtardınız, halen de savaşmaya, şehit olmaya devam ediyorsunuz. 

Ruhlarınız şad olsun. 

 

Caner DUYMAZ 

                                                                                                      Çayüstü İlkokulu 4/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sen ki vatanını, milletini korumak için nöbet tutarken bizler yataklarımızda 

rahatça yattık. Sen vatanımız için nice savaşlardan sıyrılıp çıktın. Ama şimdi hiç 

umulmadık bir anda kuş olup aramızdan göçüvermişsin. Anan, baban ‘’Yiğidim!’’ diye 

ağlıyor. Asker arkadaşların tabutunu taşırken gözyaşlarını tutamıyor. Arkandan 

ağlayanın çok şehidim! Bütün millet sana ağlıyor. Şehitlik mertebesine ulaştın. 

Arkanda gözü yaşlı ana baba bıraktın. Yürekleri yansa da  ‘’Vatan sağ olsun!’’ diyor 

anan baban. Sen bu millet için savaştın, canını ortaya koydun. Bu millet senin kanını 

yerde bırakmayacak. Al bayrağa sarılı tabutun bir de önünde duran üniformalı 

fotoğrafın hiç unutulmayacak. Arkandan dualar edenler olacak. Seni şanınla melek 

olup, içimizdeki gurur ve hiç bitmeyecek bir acı ile son yolculuğuna uğurlamanın 

üzüntüsü nasıl unutulur. Şehidim sen vatanın için can veren güvercin, sen 

Mehmetçiklerin Mehmetçiği; mezarında rahat uyu, nur içinde yat. Bu vatan için can 

verecek binlerce, yüzbinlerce Mehmetçik şanlı Türk bayrağına sarılsa da sonunda bu 

vatan için ve senin için kanının son damlasına kadar savaşmaya devam edecek. Nur 

içinde yat. Mekânın cennet olsun. Mezarına nur dolsun. 

   

                                                                                                                             

Ada HOŞ 

Akyar İlkokulu 3/A                                                                                                                             
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SEVGİLİ ŞEHİTLER ; 

 

Ülkemizi ve vatanımızı canla başla koruyan, kanı pahasına da olsa her türlü 

fedakârlık yapan canım askerlerim! Çanakkale Şehitlerinin, Kıbrıs Şehitlerinin, 

Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte düşmanla savaşan şehitlerin, 15 Temmuz 

Şehitlerinin ve bütün şehitlerimizin peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e komşu 

olmasını dilerim. Şehitlik mertebesine eren tüm askerlerimizin geride kalan ailelerinin 

acılarını dindirmesi için Allah’a dua ederim, tüm yakınları ve akrabalarına Allah’tan 

sabır vermesini dilerim.  

 

                                 

Eda GÜNDOĞDU 

Akyar İlkokulu 3/A                                                                                                          

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Kendinizi feda ettiniz, vatanımız için ölümü göze aldınız sevdiklerinizi geride 

bıraktınız. Şehitlerimizin hakkı nasıl ödenir? Vatanımız için canlarınızı feda ettiniz. Bazı 

zaman aç kaldınız bazı zaman uykusuz kaldınız. Şehitlerimizin hakkını nasıl öderiz? 

Bayrağımızı dik tuttular.  

Bütün Türkiye şehitlerimize vefa borçludur. Şehitlerimiz canlarının tehlikede 

olduğunu bile bile korkmadılar. Binlerce şehit sayesinde bayrağımızı dik tuttuk. 

Bayrağımız bizim onur simgemizdir.  

Allah hepinizden razı olsun. Dualarımız sizinle… 

 

 

Dila KARABULUT 

Akyar Ortaokulu 5/A  
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sizi çok sevdik ve daima seveceğiz. Sizi hiç unutmayacağız. Biz de vatan için 

çalışacağız. Hiç pes etmeyeceğiz. Aynı sizin gibi canımız pahasına bu vatanı 

savunacak ve Atatürk’ün yolundan gideceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Sizin gibi 

olacağız. Sizi ve bu milleti gururlandıracağız. Siz bizim için çalıştınız, gelecek nesiller 

için çalıştınız. Biz de kendimize ve milletimize yararlı insanlar olacağız. 

Ey şehitlerimiz! Size sesleniyorum! Keşke hiç aramızdan ayrılmasaydınız da sizi 

görebilseydim ve size teşekkür etme fırsatı bulup ellerinizden öpebilseydim.  

Size yaptıklarınız için kendim ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Sevgilerimle… 

 

 

 Eda BAKAN 

 Akyar Ortaokulu 5/A 
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SEVGİLİ ŞEHİT ABİLERİM ; 

 

        Sizler cennet vatanımızın korunması, işgal olmaması, yurdumuza düşmanın 

girmemesi, al bayrağımızın göklerden inmemesi, minarelerimizden ezan seslerinin 

susmaması için canınızdan geçtiniz, canınızı bu yolda feda ettiniz; Allah’ım sizlerden 

razı olsun. 

       Sevgili Şehit Abilerim,  

Bizler şimdi evimizde ailemizle beraber oturuyorsa, gece uykumuzda rahat uyuyorsak 

bunu sizlere borçluyuz. Bizler de inanmış kişiler olarak inşallah bir gün cennette 

kavuşuruz. 

       Sevgili Şehit Abilerim,  

Ben Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda okumaktayım. Geçenlerde Kur’an-ı 

Kerim mealini okurken şöyle bir ayetle karşılaştım: “Allah yolunda öldürülenlere ölüler 

demeyiniz. Muhakkak ki onlar diridirler fakat siz onu anlayamazsınız.” Allah’ın lütuf ve 

kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rabb'leri yanında rızıklara 

mazhar olmaktadırlar. Ayrıca din kültürü öğretmenimizin anlatmış olduğu bir hadiste 

Peygamber efendimiz sizlerle ilgili şöyle diyor: Hiç kimse cennete girdikten sonra 

bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmeyi arzu etmez. Yalnız şehitler 

gördükleri hürmet ve kerametten dolayı dünyaya dönüp on defa şehit olmayı arzu 

ederler. 

        Sevgili Şehit Abilerim,  

Bizler de sizler gibi vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı mukaddes bileceğiz. 

Gerekirse sizler gibi kanımızın son damlasına kadar bu uğurda savaşacağız. Daha 

fazla okuyup uyanık olacağız. Yurdumuzu kalkındıracağız. Sizleri çok seviyorum. 

Allah’ın rahmeti ve selamı üzerinize olsun. 

Semiha Berra COŞKUN 

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 6/C     
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sen aramızdan ayrılalı belki yıllar oldu ama ne ailen ne de başkası seni 

unutmadı. Sen o gün hiç düşünmeden vatanın için canını verdin, o karanlık gecenin 

sabahına ulaşamadan ayrıldın dünyadan. Ama senin canını verdiğin güzel vatanım 

sana minnet duydu. 

Şimdi o günü, seni, arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Annen, baban o gün 

azıcık üzüldü sonra da dedi ki : “O şehit oldu! Bir çocuğum daha olsa onun da şehit 

olmasını isterdim.” Belki sabahına ulaşamadığın o sabah gezecektin, planlar yaptın. 

Evlatlarının babam dediği o kişinin tabutu geldi evinin önüne. Ağladı o da, Türkiye de 

ağladı. Hiç düşünmeden vurdular, bombaladılar. Ezan sesleri, sela sesleri susmadı, 

bombalar kesilmedi. Ama sen oradasın, mutlusun. Çünkü şehit oldun! Aklından geçer 

miydi ki ben şehit olacağım diye? Düşünür müydün ki düşmanın attığı bomba 

üzerime düşer diye? Gelmezdi. Benim de gelmiyor. Keşke imkânım olsaydı da senin 

gibi kahramanca atılsaydım tankın önüne de bana da şehit deseydiler. Ben de senin 

yanında olsaydım. Ama sen endişe etme bayrağım gökte seni vuranlar olması 

gereken yerde! Çocuklar okuyor, seni öğreniyor, seni konuşuyor… Ne kadar övülsen 

de kâfi olmuyor ama senin şehit olduğun gün daha küçüktüm her şeyden habersiz 

uyandım. Seni konuşuyordu herkes. Nasıl kahramanlık yaptığını anlatıyorlardı. Şehit 

nedir bilmiyordum daha ama öğrendim. Şehit demek dünyada değil kalpte yaşamak 

vatanın uğruna canını kahramanca vermekmiş. İşte sen de kalbimizdesin. 

Sana çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben seni göremesem de sen 

yanımdasın. Bu vatan sana çok çok teşekkür ediyor. Biz varsak senin sayende varız! 

Seni unutmayacağız, unutturmayacağız, Allah’a emanet ol… 

 

Betül Kübra KARACA 

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 8/D  
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

       Ben hayatını kurtardığınız milyonlarca insandan sadece biriyim. Size saygılarımı 

sunuyorum. Her ne kadar okuyamayacağınızı bilsem de yazıyorum. Öncelikle 

canınızı bizim için harcadığınızdan dolayı size minnettarım. Yeriniz çok başka. Allah 

ailelerinize sabır versin. Zordur tabi en yakınını kaybetmek. Ama her ne kadar 

gittiğinizi ve ahirete kadar görüşemeyeceğinizi bilseler de dik durup sevdiğini şehit 

olarak toprağa vermenin gururu ayrıdır. O hainler yüzünden 15 Temmuz'da 

atalarımızın bize emanet ettiği vatanımızdan bir avuç bile vermemek için şehit 

oldunuz. Yürekler dağlandı o gece. Vatanı, evladı, yakını, babayı, anneyi kaybetme 

korkusu vardı. Diyorum ki ya olsaydı? Ya o hainler başarsaydı? Sonra da diyorum ki 

bu vatanda yüreği imanla dolup taşan bizler olduktan sonra asla başaramayacaklar 

Allah’ın izniyle. Sizi çok seviyorum. Cennet’te Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.)komşu 

olursunuz inşallah. 

 

 

Tuğba Erva ÖZCAN 

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 7/C 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sizlerle gurur duyuyoruz. Hayatımızı size borçluyuz. İnşallah ben de sizin gibi 

vatanım uğruna şehit olurum. Siz ölmediniz, kalbimizde yaşıyorsunuz. Sizinle gurur 

duyuyoruz. Bu yüzden inşallah öbür dünyada görüşürüz. Allah size hayırlı ölümler 

vermiş. İnşallah bana da verir. İnşallah acı çekmeden ölmüşsünüzdür. 

Siz artık yoksunuz ama belki çocuğunuz, belki yeğeniniz, belki kuzeniniz, belki 

akrabanız var. Onlar da sizin gibi hayırlı insanlar olurlar inşallah. Mekânınız cennet 

olsun. Sizinle gurur duyuyoruz. Her zaman kalbimizde yaşayacaksınız. Sizi saygıyla 

anıyoruz. Ben daha küçüğüm ama sizin gibi olmak için çalışmaya başlayacağım.        

Dünya sadece insanlık için bir sınav yeridir. Asıl hayat öbür dünyada… Siz hayırlı 

evlatlar oldunuz. Anneniz, babanız, arkadaşlarınız, aileniz sizin için çok gözyaşı döktü 

ama boşuna siz geri gelmeyeceksiniz; onlar sizin yanınıza gelecek.  

Ey bu topraklar için canını feda eden asker abilerim! Mekânınız cennet olsun. 

Sizin amacınız o ay yıldızlı al bayrağımızın yere düşmesini engellemekti. Size dokunan 

düşman elleri kırılsın. Siz kalbimizde yaşıyorsunuz. 

   

 

Efehan ÇAĞRI KOÇ 

Çağış Ortaokulu 6/B 
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                    VATAN UĞRUNA CANLARINI VEREN AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

 Var mıdır ki sizin gibi gözlerini sadece vatan millet aşkıyla doldurmuş, 

yürekleri korkusuz, vatana âşık kişiler var mıdır?  

Cesaretiniz bize gurur veriyor. Hangi insan öleceğini bile bile sadece vatanı 

için ölüme gidebilir ki? Sizin gibi korkusuz kişiler… 

 Aileni, dostunu, yârini bırakıp gitmek ne kadar zor. Kim bilir belki evlendin, 

çocuğunu bile göremeden gözlerini bir daha hiç açmamak üzere yummak zorunda 

kaldın. Peki ya analarımıza ne demeli? Yemedi, yedirdi; içmedi, içirdi. Ne kadar zor 

Bunların yanında en güzeli nedir biliyor musun şehidim?  Oğlun ne işle uğraşıyor 

dediklerinde, “Benim oğlum şehit !’’ diyebilmek… Bu, aileye gurur veren tek şey. 

 İyi ki varsınız, iyi ki vardınız. Benim de tek hayalim bir gün gözümü kırpmadan 

bu vatan uğruna canımı vermek. Mekânınız cennet olsun gönlü zengin insanlar. Sizi 

asla unutmayacağız, asla unutturtmayacağız. Çünkü sizin gibiler unutulmaz! 

 

          

Rumeysa AKÇAY 

Çağış Ortaokulu 8/A 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Nasıl anlatsam ki size sevgimi, saygımı, minnetimi. Siz olmasaydınız bu vatan 

olur muydu? Biz şimdi bu vatanın topraklarında olur muyduk? Olmazdık, vatan da 

olmazdı. Ne demiş şair ‘’Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’’ Bu topraklar 

bizlere yurt olduysa bu sizin sayenizde. Sizler bu vatanın bir parçasısınız. Eğer bu 

parça olmasaydı bu vatan hala yaşar mıydı?  

15 Temmuz gecesi bütün insanlar sokaklara, yollara akın etti ve birçok kişi 

şehit oldu. Onlar savaşırken biz her habere baktığımızda gözyaşlarımız sicim sicim 

iniyordu yanaklarımızdan. Ama içimizde güven duygusu vardı. Çünkü biz size 

güveniyorduk. Bu mektubu bizzat size vermek isterdim. Ama ne yazık ki veremiyorum 

fakat şunu biliyorum ki şu an cennetten bizi izliyorsunuz.  

‘’Şehitler ölmez!’’ derler ya işte bu söz doğrudur. Şehitler ölmez, onlar hep 

yaşar kalbimizde ve cennette. Siz de ölmediniz şehit oldunuz. Sadece 15 Temmuz’da 

değil Çanakkale Savaşı’nda bizlerin göğsünü kabarttınız. Sizlere ne kadar 

minnettarız anlatamam. Biz bu bayrağı sizin kanınızla yarattık ve siz vatan için 

ölmeye her zaman hazırsınız. Arkanızdan ağlayan analarınız, sizi bağrına basan 

analarınız her ağladığında, o gözlerinden bir damla yaş aktığında ben de ağlarım.  

             Sizlere çok minnettarız şehidim, çok minnettarız. Bu zamana kadar bizler 

için, vatan için yaptıklarınıza çok teşekkür ederim ve sizleri saygıyla anarım… 

 

Selin ISPARTALIOĞLU 

Çağış Ortaokulu7/A 
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ÖLÜMSÜZ ŞEHİTLER ; 

 

Vatan uğruna, bayrak uğruna ve milleti uğruna can veren ey şehitler! Sizler 

ölmediniz, kalbimizde yaşıyorsunuz. Bu vatanda yaşayan insanlar bizler için 

yaptıklarınızı unutamaz. Şu an biz insanlar huzur içinde yaşıyorsak bunu size 

borçluyuz. Biz bu borcu ödeyemeyiz. Sizler olmasaydınız bu vatan olmazdı, yok 

olurdu. Düşman, bu vatanı bizden alırdı. Hiçbirimiz ailesiyle, sevdikleriyle mutlu 

mesut yaşayamazdı. Bu mutluluğu siz şehitlerimize borçluyuz. Hâlbuki sizlerin de 

sevdikleri, bekleyenleri vardı. Siz korkaklık edip savaş meydanından kaçıp onların 

yanlarına da gidebilirdiniz. Ama içinizdeki vatan aşkı şüphesiz korkaklığın önünde 

geçti ve ne pahasına olursa olsun düşmanla savaştınız. Size minnettarız.  

 Düşmanlara karşı cephelerde savaşan kahraman şehitlerimiz! Yaralandınız, 

yoruldunuz ama yurdu kurtarmaktan asla vazgeçmediniz. Evet, sizler şehitsiniz 

toprak altındasınız ama biliniz ki bu vatan sizlerden sonra da korumasız, çaresiz 

değil. Biz gençler de şehit olmak isteriz. Bu vatanı korumak isteriz. Bu vatan uğruna 

can vermeye biz de hazırız.  

 Siz şehitlerimiz her türlü topların, tüfeklerin, tankların karşısında durdunuz. 

Bazen de bunlarla düşman öldürdünüz. Bayrak yere düşürmeden bu vatanı bizlere 

bıraktınız. Nice Anadolu annelerinin yüreğine ateş düştü, siz ana kuzuları şehit 

olunca. İçiniz rahat uyuyun çünkü bütün bunları bilen biz gençler her şeyin 

farkındayız. Şu an içimdeki duyguları anlatmam çok zor. Biliyorum ne kadar anlatsam 

azdır.  

 Siz bu vatanı korudunuz. Bayrağımız mavi gökyüzünde dalgalandırdınız. 

Yattığın topraklarda rahat uyuyasınız. Sizlere öldü demiyoruz. Aklımıza dahi 

getirmiyoruz. Sizler kalbimizde yaşamaktasınız. Sizleri çok seviyoruz.  

  

 

Buse ŞEN 

Güvemçetmi Ortaokulu 7/A 
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SEVGİLİ ŞEHİDİM 

 

Şehidim biliyoruz ki bu vatan toprağının her bir karışı sizlerin kanıyla sulanmış. 

Sizler de biliniz ki biz de hazırız bu toprakları bir damla da olsa kanımızla sulamaya.  

 Şehidim, sizler yok olmadınız. Nasıl mı? Ne demişler: Şehitler ölmez…  Ne 

kadar sizleri göremese de gözlerimiz bu hiçbir şeyi değiştirmez. Şehitler ölmez. 

 Cennetlik olan kullarsınız. Ey kendi canını vatan için feda eden şehitlerimiz. 

Mehmetçiklerimiz,  şunu iyi bilesiniz ki her gün güneş batar ama her gün yeniden 

doğar. 

 Şehidim eğer bu mektubu sizlere yazabiliyorsak, İstiklal Marşımızı 

söyleyebiliyorsak, hatta nefes alabiliyorsak bunlar sizin sayenizdedir. Biz bugün her 

türlü savaşa, hainliğe karşı dimdik hazır olabiliyorsak sizleri örnek aldığımız içindir. 

Sizler yıldızlar gibisiniz. Ve yıldızlar gibi parlaksınız. Biz bugün tıpkı sizler gibi 

karanlıkları aydınlatmaya, vatanımıza, bayrağımıza, marşımıza sahip çıkmaya devam 

edeceğiz.  

 Ruhunuz şad olsun diyerek satırların yetmediği, kalemimin tükendiği, dilimin 

kuruduğu bu mektubu bitiriyorum. 

 

 

 

 

 Kumru DİNÇER 

Güvemçetmi Ortaokulu 8/B 
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ŞEHİTLER ÖLMEZ 

 

Öncelikle sizlere ne kadar minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu 

vatan uğruna canlarınızı feda ettiğiniz bizler şu anda bu mektubu yazabiliyorsak sizler 

sayesindedir. Sizler vatana siper oldunuz. Vatanı korudunuz. Sizler ölmediniz, şehit 

oldunuz ve hep kalbimizdesiniz. Soğuk sıcak fark etmez dediniz. Biz vatanımızı 

koruruz, dediniz. Kurşunlara siper oldunuz. Sadece bizi değil sadece vatanı değil siz 

silah arkadaşlarınızı da korudunuz. Acıktım, susadım, demediniz. Hainlere bu vatanın 

bizim olduğunu gösterdiniz. Siz bu vatanı vatan yapan kişilersiniz.  

 Sizi hiçbir zaman unutmayacağız. Daha doğrusu unutamayız. Sizler çok erken 

gittiniz. Ne için? Vatan için. Vatanı korumak için. Bizler sizin hakkınızda şunu çok iyi 

biliyoruz ki siz hiçbir zaman ölmediniz. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız. Sizlerin 

ardından ağlamak doğru olmaz. Çünkü sizler hep buradasınız.  

 Uyanıkken aklımızdasın, uykularımızda rüyalarımızdasınız. Anlayacağınız siz 

bizim hep yanımızdasınız. Belki isimlerinizi bilmiyorum ama biliyorum sizler 

muhteşem kahramanlarsınız.  Ve ben size hayranım. En çok da cesur olmanızı 

seviyorum.  

 İyi ki sizler var olmuşsunuz. Sizin gibi vatana evlatları bu topraklarda yetiştiği 

sürece bu vatan hep bizde kalacaktır. Ve bu bayrak ilelebet dalgalanacaktır. 

Mekânınız cennet olsun ey şehitler, nur içinde yatın. 

 

Ezel ASLAN 

Güvemçetmi Ortaokulu 7/A 
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                                             CENNETE MEKTUP VAR       

 

Merhaba Mehmet’im, 

Kim bilir hangi hain pusuda hangi hainin kurşununa vuruldun kaç eve ateşin 

düştü, hani derler ya ateş sadece düştüğü yeri yakar.  Ateş sadece düştü yeri değil 

tüm vatanı yakıyor.  

İster Mersinli ol ister Antalyalı yine de sen bu vatanın evladısın.  Vatan, 

evladının ölmesini ister mi?  seni burada özleyenler çok arkandan ağlayanlar ama 

yine de hepimiz dimdik ayaktayız çünkü senin cennetin en güzel yerinde olduğunu 

biliyoruz aslında kim istemez ki şöyle ay yıldızlı şanlı bayrağa sarılıp cennete gitmeyi 

bence her Türk evladının hayalidir biliyor musun? Aslında sana yazmak istediğim o 

kadar şey var ki ama sana bunları anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor belki 

kızacaksın intikamını aldık diye ne olur kızma biz bir şehidimiz için onların hepsinin 

soyunu kurutmaya hazırız. Keşke geri dönseniz sana bir şey anlatmak istiyorum 

yakın bir aile dostumuzun oğlu şehit olmuştu şehidimizin iki tane çocuğu vardı biri kız 

biri erkek. Kız çocuğu babasına o kadar düşkündü ki hani kız çocukları babasına 

erkek çocukları annesine düşkün olurmuş ya. Kız çocuğu babasının nerede olduğunu 

sorunca kimse cevap vermezdi. Sonra askerler tabutun önüne babasının fotoğrafını 

koyunca çocuk “Babam neden orada yatıyor?” cevap yok. “Neden üstüne bayrak 

örttüler?” dediğinde annesi ona babasının şehit olduğunu ve cennete gittiğini söyledi. 

Çocuk “Babam bana dedi ki:  Kızım ben şehit olursam annene dün başaramadılar bu 

gün başaramadılar yarında başaramayacaklar, de”. Ben bunu duyunca o kadar 

etkilenmiştim ki gözyaşlarıma hâkim olamamıştım. 

Şimdi sana bu satırları yazarken olduğu gibi “Merak etmeyin siz yerinizde 

rahat uyuyun artık bu milleti koruma sırası bizde” şehidimizin dediği gibi dün 

başaramadılar bugün başarmalarına izin vermediniz yarında biz izin vermeyeceğiz. 

Kanımın son damlasına kadar bu vatanı bölemeyeceklerini onlara göstereceğiz biz 

bir öldük bin doğacağız siz hakkınızı helal edin isimleriniz beynimizde kazılı 

sevginizin ve fedakârlıklarınızın da kalbimizde kazılı olduğunu bilin hepinize 

minnettarım. 

Aslı DEDE  

Kargın Ortaokulu 8/A 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Siz şimdi toprağın altında hareketsiz bir şekilde yatıyorsunuz aileniz 

hala ağlıyor ama siz onları göremiyorsunuz bile. Ama ailenizde birazcık mutlu 

neden biliyor musunuz çünkü siz vatan için canınızı feda ettiniz. Şimdi ben 

burada bu mektubu yazıyorsam hepsi sizin sayenizde siz vatan için canınızı 

feda edenler vatan için şahadet şerbeti içenlersiniz. Size seksen milyon hatta 

daha fazlası size minnettar. Nişanlı evli hatta çocuğu olanlar arkanızda çok 

güzel anılar ve güzel bir hayat bıraktınız birazcık üzüntülü olsa da ama siz 

belki ailenizi cennetten izliyorsunuzdur. Tüfek sesleri belki size şarkı gibi 

gelmeye başlamıştır ama siz bizim için karlı dağlarda sıcak havalarda o tüfek 

seslerini duymaya göz yumdunuz, aileniz sizin arkanızdan ağlasa da ne işe 

yarar ki. Ama onlar hiç üzülmesin çünkü siz vatan için şehit oldunuz. Siz gibi 

asker olanlar hala savaşıyor. Siz şehit oldunuz ama hala savaşlar bitmedi. 

Keşke savaşlar hiç olmasaydı ve siz hala yaşıyor olsaydınız. Aileniz ve 

çocuklarınız belki şu an çok mutlu bir aile olarak hayatınıza devam ederdiniz. 

Yine söyleyeceğim şuan ben size bu mektubu yazıyorsam ailemle birlikte 

evimde rahatça oturuyor ve uyuyorsam hepsi sizin sayenizde. Siz hiç 

korkmayın vatan bize emanet.  

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! 

 

Hilal DOĞAN  

Kargın Ortaokulu 5/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZE… 

 

Ey melekler, 

 Selam götürün şehitlerime. İletin onlara onları unutmadığımızı, 

düşündüğümüzü, onları sevdiğimizi. Üzülmesinler vatanımızı koruyamadık diye. 

Düşünmesinler kanlarının yerde kalacağını. Söyleyin onlara ey melekler o dökülen 

kanların öylece yerde kalmayacağını. Bu aziz ve iyi geleceğimiz sayesinde 

toplayacağız vatan uğruna dökülmüş olan o kırmızı bayrağımızın rengini. Size şehit 

diyorlar ama siz şehit olmuyorsunuz, siz ölmüyorsunuz, ölmeyeceksiniz de! 

  Şehitlerim, askerlerim, gazilerim siz var olduğunuz sürece vatan güvende. 

Dualarımız sizinle. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız! 

 Şehitler ölmez vatan bölünmez! 

 

Esra DÜNDAR  

Kargın Ortaokulu 8/A 
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SEVGİLİ ASKERLERİMİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Ben bu mektubu yazarken siz çok uzaklarda savaşıyor olacaksınız. 

Anneleriniz babalarınız sizin yolunuzu gözlüyor olacak. Ama olsun siz gerekirse bu 

vatan için her şeyi yaparsınız. Yeter ki Allah yolunda gidin. Ama hiç unutmayın ki biz 

sizin hep arkanızda olacağız. Siz gerekirse bu vatan için dağları bile delersiniz. Biz 

size dua ettikçe siz kuvvetlenip bu vatan için savaşacaksınız. Yeter ki Mehmetçiğin 

kanı yerde kalmasın. Bu vatan yıkılmasın! 

 

 

                                          Alihan GÖÇ 

 Kargın Ortaokulu 5/A 
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CANIMDAN ÇOK SEVDİĞİM ŞEHİT AĞABEYLERİM ; 

 

Sizi çok ama çok sevdiğimi nasıl anlatsam bilemiyorum ama bir şekilde 

anlatmayı deneyeceğim. Sizin yerinizde olmayı hep istemişimdir. Haberlerde ne 

zaman şehit haberi duysam çok üzülüyorum. İnşallah bir gün o düşmanlar biter de 

sizde bizde rahatlarız. Yaralanan ve ölen şehitlerden gözüme uyku girmiyor. 

Her an her dakika sizi düşünüyorum bizleri koruyan sizsiniz. Siz olmasanız biz 

yaşayamazdık. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Yaralanan askerlere Allah şifa 

versin. Hayatını kaybeden şehitlere Allah rahmet eylesin. Mekânları cennet olsun. 

Kılıcınız keskin olsun sizi çok seviyorum ve hep seviyor kalacağım. 

 

Ergün ELİTAŞ  

Kargın Ortaokulu 5/A  
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SEVGİLİ ASKERLERİMİZ ; 

 

Ben hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Size ne kadar çok sevdiğimi anlatsam 

defterler yetmez. Herkesi çok seviyorum ama siz benim için bambaşkasınız. 

Haberlerde şehit var denilince çok üzülüyorum. Sanki ailemden birisi ölmüş 

gibi çok üzülüyorum. Sizi dağlarda düşmanları yenmeye çalışırken bazı çocuklar sizin 

için hiç üzülmüyorlar ama ben sizin için çok üzülüyorum. Benim elimde olsaydı ben 

de sizinle gelmek isterdim ama büyünce inşallah ben de asker olmak istiyorum. Ben 

babama şöyle derdim: Baba büyüyünce asker olmak istiyorum. Babam ise: Ama 

ölebilirsin ben çok üzülürüm derdi. Ben ise babama: Hiç üzülme ölürsem vatanım için 

ölürüm hem böylece sen asker babası olursun. Bence üzülme daha çok benimle 

gurur duymalısın, derdim. Babamın gözyaşları akardı. 

 Askerlerimiz, sizlerin aileleriniz Türk milletine emanet! Hiç üzülmeyin ben sizi 

çok seviyorum ve sizi hep seveceğim. 

 

 

Fatma ALTINTAŞ 

Kargın Ortaokulu 5/A  
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AZİZ ŞEHİDİM, 

 

Sizler bizim için önemli bir yere sahip olanlarsınız. Vatan için yaşayıp, vatan 

için öldünüz. Siz toprağa değil kalplere gömüldünüz. Sizler vatan için büyük 

fedakârlıklar yaptınız. Canınızı, cananınızı, bütün varınızı feda ettiniz. 

Bu vatanın sizin gibi daha nice yiğitlere ihtiyacı var. Koltuğa yan gelip yatanlara 

ceset, sizin gibi vatan uğrunda can verip yatanlara” şehit” denir. O yüzden vatanımızı 

korumalıyız. Kendi üstüme düşen görevi en iyi şekilde yaparak size layık olacağım. 

Gerekirse vatan için gazi ya da şehit de olurum. Siz hakkınızı helal edin. Söz konusu 

vatansa gerisi teferruattır. Siz bir ölürsünüz biz bin diriliriz. Sizi bıraktığınız 

emanetlerinizle yaşatacağız. Rahat uyu şehidim. 

Allah rahmet eylesin, mekânınız cennet, ruhunuz şad olsun.  

 

                                                                                                 Alperen ŞAYIK 

                                                                                                 Dörteylül Ortaokulu 8/E 
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15 TEMMUZ’UN AZİZ ŞEHİTLERİNE ; 

 

İşte o gün şehitlerin ne kadar önemli olduğunu anladım. Babam televizyonu 

açmış haberciler darbe deyip duruyorlardı. Ne demekti bu darbe? Doğrusu hiç 

anlamamıştım. Anneme ve babama sordum. Bana anlattılar. 

15 Temmuz gecesinde şehitlerimiz kötü askerleri bizim bölgemize sokmamak 

için canlarını vermişler. Belki de biz, cesur şehitlerimizin sayesinde annemizin 

babamızın yanındayız, huzurlu bir şekilde uyuyoruz. Oysa o şehitlerin çocukları, eşleri 

yok muydu? Sırf bizi korumak, ailelerimizi korumak için çocuklarını, eşlerini geride 

bırakıp mücadele etmeye gittiler. İşte bu yüzden şehitlerimize minnettarız. Ne kadar 

teşekkür etsek az. Biz de onlara yakışır bir şekilde Türkiye’yi koruyacağımıza söz 

veriyoruz. Onlar mezarlarında rahat uyusunlar. Biz bu bayrağı asla yere 

indirmeyeceğiz! 

Ruhunuz şad olsun. 

 

                                                                                                      Elif AKIŞ 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 7/A 
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EY ŞANLI ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

Sizin içinizden kimisi kadın, kimisi erkek. Siz çok şanslısınız. Çünkü şehitlik 

hayatımızda çok zor ulaşabileceğimiz bir mertebedir. Gazi olanlarız için de aynı şey 

geçerli. 

  Siz artık birer hür kuşsunuz. Biz hepimiz sizlere çok teşekkür ederiz. Siz bize 

bu vatanın çok değerli olduğunu gösterdiniz. Bu vatanda sizin cennet kokunuzu, 

kanınızı, bedeninizi onlara vermeyiz. Sizin değerinizi biz biliriz. Onlar sizin değerinizi 

asla anlayamazlar. Sizi onlar öldürdü. Neden sizi düşünsün, saygı duysun ve sizi 

anlasınlar. Sizin bulunduğunuz topraklara çöp dökerlerdi. Bizim buradaki en iyi 

görevimizi, size Mustafa Kemal’in bir sözüyle açıklayacağım: ‘‘Vatanını en çok seven 

görevini en iyi yapandır.” 

   Size söz veriyorum bütün görevlerimi yerine çok iyi getireceğim. Huzurla 

uyuyun şanlı şehitlerimiz! 

 

                                                                                        Kevser Nisa ÖZTÜRK 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 6/A 
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SEVGİLİ ŞEHİT ABİLERİM ; 

 

Bazen içime bir sıkıntı düşüyor. Siz geliyorsunuz aklıma. Gözünden yaş 

eksilmeyen eşleriniz. Belki de daha bir kere bile baba dediğini duyamadığınız 

çocuklarınız. İster istemez acıyorum onlara… 

Bazen gururlanıyorum, yaşadığım vatanın Mehmetçiklerinden, sizlerden ötürü. 

Övünüyorum kendi kendime milletimin anneleri ne yiğitler doğurmuş diye. 

Çoğu zaman bir üzüntü sarıyor içimi, kendimden utanıyorum. Biz burada 

sıcacık evimizde gülüp eğlenirken, siz orada soğuktan ölmek üzeresiniz, açsınız belki 

de. Belki de susuz… 

Dalıyorum gidiyorum kimi zaman, karar veriyorum. Belki gidip sizin gibi yiğitçe, 

mertçe savaşamam, belki vatanım için kendimi siper edemem ama canla başla yurdum 

için çalışırım,  vatanıma, milletime her daim hayırlı bir insan olabilirim. 

Bazı sorular sorarken kendime yüzüm kızarıyor. Acaba ben kendimi vatanım, 

milletim uğruna feda edebilir miyim? 

 

                                                                                           

Meltem KUZYAKA 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 7/A 
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EY YÜCE ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

Bu mektup, bu memleketin toprakları için toprağa düşen askerlerimize yani 

size. Doğrusunu söylemek gerekirse size karşı minnettarlığımı ve size karşı beslediğim 

güzel duyguları nasıl anlatacağımı, kelimelerle nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Ancak 

yetersiz de kalsa bu sevgiyi dile getirmek istiyorum. 

Toprakları toprak yapan üstündeki kandır, toprak uğruna ölen varsa vatandır. 

Ne güzel anlatmış şair sizi. Neden mi güzel anlatmış? Çünkü siz, bu vatan toprağının 

bir karışına bile namahrem eli değmesin diye şehit oluyorsunuz. Bu topraklardaki 

kadınlar, çocuklar, bebekler, yaşlılar huzur ve mutluluk içinde yaşasın, kafalarını 

yastığa rahat koyabilsin diye. Bizim için can alıp, gözünüzü kırpmadan can 

verebiliyorsunuz. Operasyona giderken düğüne şahadet mertebesine giderken daha 

iki aylık, üç aylık bebeklerinizi kucaklamaya gider gibi gidiyorsunuz ve bunu hiçbir 

karşılık beklemeden yapıyorsunuz. ‘‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.’’ diyerek 

çoğu kişinin korktuğu sorumlulukları gözünüz kapalı alıyorsunuz. Biz tüm ülke bu 

yaptıklarınızdan ötürü sizinle gurur duyuyoruz.  

 Sizin için yazdığım bu mektubu şu ayet-i kerime ile bitirmek istiyorum: ‘‘Allah 

yolunda ölenlere ölü demeyiniz, bilâkis onlar diridirler.’’ Evet, siz hâlâ ölmediniz, 

hepimizin kalbinin en güzel yerinde yaşıyorsunuz.  

 

                                                                                             Akif Emre YULUK 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 8/E 
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ŞEHİDİM 

 

Yattığın yerde umarım rahatsındır. Rahat ol, bu vatan sizin kanlarınızı yerde 

bırakmayacak.  

Bu vatan için uğruna feda ettiğiniz canlarınız, ruhlarınız, bedenleriniz inşallah 

cennette bizi bekleyecek. Sizler bu ülkenin, bu milletin kahramanlarısınız. Sizinle gurur 

duyuyoruz. Arkada belki hüzünlü bir aile bıraktınız, ama onlar çok mutlu ve gururlu 

aslında. Niye? Çünkü onları cennete alabilecek eşleri, oğulları, babaları, dayıları, 

amcaları var. Sizinle gurur duyuyorlar. Bayraktaki kanlarınız düşmanlara bir bir 

ödetilecek. Sizler canı pahasına savaşmış vatan meleklerisiniz. 

Sizleri çok seviyoruz, yattığınız yerde rahat uyuyun… 

 

                                                                                    Melisa GEVREK 

                                                                                                       Dörteylül Ortaokulu 8/E 
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EY AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

İnsanların vatanını, milletini, canını, malını namusunu korumak için bu kış 

gününde sıcacık evinde yaşayabilmeleri için hayatını feda eden aziz şehitlerimiz. 

Sizlere çok minnettarız. Siz ki bütün tehlikeleri göz alarak bizi ve vatanımızı 

korumak için canınızı ortaya koydunuz. Hepiniz arkanızda gözü yaşlı ana, baba, eş ve 

çocuklarınızı bıraktınız. Çok da uzağa gitmeye gerek yok. 

 15 Temmuz olayı. Şehit Ömer HALİSDEMİR ve daha binlerceniz, o gün 

canınızı hiçe sayarak cemre gibi yağan kurşunların önüne dikildiniz. Hayatta olsaydınız 

alçak gönüllü bir tavırla herkes aynı şeyi yapar, derdiniz ama öyle değil. Bazılarının 

canı tatlıdır. Siz ömrünüzü bu cennet vatanı korumak için adadınız. Mevzu bahis 

vatansa gerisi teferruattır, dediniz. Sevgili şehitlerimiz, sizleri hiç unutmayacağız. Sizi 

unutanlara sizi hatırlatacağız. Sizler cennetteki gül bahçelerinin nadide güllerisiniz. 

Kiminiz çocuk, kiminiz genç, kiminiz yaşlı… Hepinizin hedefi aynıydı: Bu cenneti 

korumak. Biz millet olarak sizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bu vatanın sağlık ve selameti 

için sizin gibi mert ve cesur bir nesle ihtiyacımız var. Sizin bıraktığınız bu kutsal emaneti 

bizler koruyacağız. 

Şehitlerimiz, aileleriniz önce Allah’a, sonra bu devlete ve millete emanettir. 

İçiniz mutlu ve huzurlu olsun. Sizi asla unutmayacağız. Bu vatan bizim ve hep de bizim 

kalacak! 

Ruhunuz şad olsun, rahat uyuyun! 

 

                                                                                           Zahide Nur GÜMÜŞ 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 8/E 
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ŞEHİDİM, 

 

Selam sana şehidim! Rahat uyu yattığın yerde. Biz yaşayalım diye sen canını 

feda ettin. Bu vatan uğruna sevdiklerinden ayrı kaldın. Çocukların öksüz kaldı. 

Anaların babaların boynu bükük, gözü yaşlı, tek diyebildikleri: 

Vatan sağ olsun! 

Yanar yüreği ama ne yapsın. Anasız babasız çocuk olur ama vatansız insan 

olmaz bunu bilir. Her şehidin ardından “ Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez!” deriz. Bu 

vatanı kimseye böldürmeyiz, gerekirse kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Ne 

tanklar ne tüfekler engel olur bize. Etten duvar öreriz yeter ki göklerde özgürce 

dalgalansın şanlı bayrağım. 

Bütün dünya bunu böyle bilsin biz Türk milletinin çocuklarıyız Mehmet Akif’in 

dediği gibi “Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım.” Bu ülkede şehitler bitmez, bu 

ülke bölünmez. Sen üzülme şehidim biz yaşadıkça al bayrağım yere düşmez. 

 

Merve EFE 

Dörteylül Ortaokulu 6/A 
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      VATAN VE HÜRRÜYET YOLUNDA CAN VEREN ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Siz bu nice vatanı korumak için göğsünüzü siper edip korkusuzca savaştınız. 

O yüce canlarınız bu millet ve vatan için feda ettiniz. 

Siz olmasaydınız bu vatan ve millet kahrolurdu. Sizler bizim en yüce 

kahramanlarımızsınız. Sizlere karşı sevgimiz ve saygımız sonsuz. Sizlere minnettarız. 

Siz şehitlerimiz bize en büyük örnek oldunuz. Bize vatan ve hürriyet yolunda 

korkusuzca savaşmayı öğrettiniz. Bize, bu vatan için can vermenin yapılan en büyük 

iyilik olduğunu öğrettiniz. Size çok teşekkür ederiz. 

Artık içiniz rahat olsun. Bu vatanın mis kokulu topraklarında rahatça uyuyun. 

Çünkü bu vatan, şimdi bizlere emanet ve onu sonsuza kadar koruyacağız. 

 

                                                                                           Yavuz Giray GİDEN 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 8/E 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZE, 

 

Siz şehitlerimiz bizim için önemli bir yere sahip olanlarsınız. 

Siz olmasanız bu vatan zor kurtulurdu. Bu vatanın daha nice sizin gibi 

kahramanlara ihtiyacı var. Sizler bizim ve vatanımız için büyük fedakârlıklar yaptınız. 

Borcunuz asla ödenemez, yeriniz de asla silinmeyecektir. Bu vatan ve biz sizlere 

borçluyuz. Bu yüzden bizler elimizden geleni yapmaya çalışarak bu vatanı hiçbir haine 

bırakmayacağız. Sizler huzur içinde olun, bizler bu vatanı korumayı da biliriz, bayrak 

ve vatan uğruna ölmeyi de. 

Sizlerin mekânları cennet, ruhunuz şad olsun aziz şehitlerimiz… 

 

                                                                                             Abdullah SALCAN 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 8/E    
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SEVGİLİ ÖMER HALİSDEMİR, 

 

Ben size çok minnettarım. 

Siz bizi korumak için ailenizden, annenizden, babanızdan, dayınızdan yani tüm 

akrabalarınızdan uzak kalmıştınız. Biz sizin sayenizde akrabalarımızdan ve ailemizden 

ayrı düşmek ne demek bilmiyoruz. Ama siz biliyorsunuz ve sizin bizden en büyük 

farkınız bu. Siz mazlumların en büyük dostu, zalimlerin en büyük düşmanısınız. Kurşun 

yarası size bir tısmık gibi gelir bence. Sen ve arkadaşların eli öpülesi insanlardır. Siz 

silahlarla dostluk kurdunuz ve kötü anlarınızı paylaştınız. Hepsini biz huzurlu uyuyalım 

diye yaptınız. Siz kahramanca o kadar teröriste kafa tuttunuz. Canım asker; sen şehit 

dedem, şehit amcam, şehit abimsin. Memleketimin kahraman evladısın. 

Size, vefa borcumuz var. Bu borcu sana ve diğer arkadaşlarına vatanımızı 

sonsuza dek korumakla ödeyeceğim. 

 

                                                                                        Kevser Nisa ÖZTÜRK 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 6/A 
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EY ŞEHİTLER ! 

 

 Sizler bizim için çok önemlisiniz. 

 Sizin sayenizde bu vatan kurtuldu. Bizim sizin gibi kahramanlara ihtiyacımız 

var. Borcunuzu kimse ödeyemez. Kendi canınızı bu vatan uğruna feda ettiniz. Sizin 

her birinizin yeri bizde ayrı. Sizin bedenlerinizi kana bulayanlar utansın. Gözünüz 

arkada kalmasın, bu vatana çok iyi bakacağız. Size acıyanlar, size kıyanlar bunun 

cezasını ahirette çekecektir. Anne babanıza evlat acısı çektirenler utanacak. 

Çocuklarınızı babasız bırakanlar utanacak. Eşinizi dul bırakanlar utanacak. Şu anda 

Allah’a emanetsiniz. Unutmayın ki dökülen hiçbir kan damlası karşılıksız kalmaz. O 

soğukta aç, susuz kalmayı iyi bilirsiniz. Benim, bizim babalarımız da şehit olabilir, onlar 

da ölebilir. İçinizde yaşı küçük olduğu halde vatan için tüm gücüyle savaşan kişiler de 

vardı. Büyükler de vardı. O kadar zorluk içinde nasıl başınız dimdik durdunuz, hayran 

kalıyorum. Ve sizinle gurur duyuyorum. Ailelerinize sabır diliyorum. 

Siz var oldukça vatan hep var olacak. Hakkınızı helal edin, ey şehitler!                                  

                                                                                         

           Elif AYKUT 

                                                                                                 Dörteylül Ortaokulu 5/D 
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ŞANLI VATANIMIZIN ÖLÜMSÜZ MELEKLERİ ; 

 

Her ruhun bir kahramanı vardır, vatanın kahramanı ise sizsiniz. “Şehitler 

ölmez, vatan bölünmez” bu söylediklerimin kanıtıdır. 

Siz ölümsüz vatanın ölümsüz melekleri, şahadet kuşlarının kanadının altında 

görünmezliğe büründünüz. Görebilseydim sizi, yaşayabilseydim hislerinizi 

dokunabilseydim tüm kalbimle ellerinize beni de alır mıydınız bu sessiz ölümün 

izlerine. Her gün duyuyorum, diyorum içimden daha kaç tane daha ölümsüz melek 

sessizliğe gömülecek. Küçükken kar tanelerini siz sanırdım. Elimi açar düşmenizi 

bekler ve yok oluşunuzu izlerdim. Camın önünde yağmur yağmasın diye beklerdim. 

Çünkü bana her yağmur damlası bir gözyaşı gibi gelirdi. Siz ağlamayın diye ben güneşi 

severdim. Şimdi ise annelerin sizi toprağın altına koyarken ki gözyaşlarına bakıyorum 

hepsi sizsiniz. Tabutunun üstündeki ay yıldıza bakıyorum oradaki al renk sizsiniz. 

Çanakkale türküsünü dinliyorum, oradaki ağıtlar sizsiniz. Aslında her şey sizmişsiniz. 

Bir çocuğun gülümsemesini görsem orada sizin ışığınız belirir, sizin şanınız yükselir. 

Sizin sayenizde gülebilen, yaşayabilen her insanı görebiliyorsunuz değil mi? 

 Siz yüreklerde öyle bir iz bıraktınız ki bu şanın ötesi ancak siz olabilirsiniz. Bu 

vatanın sesi ancak siz ölümsüz meleklersiniz. 

 

                                                                                         Elif Sude GÖZEGER 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 8/E 

Ortaokullar Arası İlçe 3.sü 
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    EY BU VATAN İÇİN KENDİNİ FEDA EDEN DEĞERLİ YİĞİTLER ! 

 

Sizler 15 Temmuz gecesine damga vuransınız. Üzerimize hiç acımadan 

yürüyen, sağanak sağanak kurşun yağdıran, topraklarımızı kana bürüyen alçaklara 

karşı vatanımızı korudunuz. O gece siz yiğitler tek bir çatı altında, kiminiz eşlerinizi, 

kiminiz nişanlılarınızı, kiminiz ise daha baba dediğini duymadığınız bebeklerinizi 

bırakıp toplandınız. Teröre karşı vatanımızı korumak için savaştınız. Bizlerin özgürlüğü 

için kendi özgürlüğünüzü o tankların altında feda ettiniz. Ve arkanızda gözü yaşlı bir 

aile, bir Türkiye bıraktınız. 

Sizlere minnettarız. Ruhunuz şad olsun. 

                                                                                                 

 Emine UÇUR                                                                                                         

Dörteylül Ortaokulu 7/A 
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                  EY BU VATAN UĞRUNA GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADAN CANINI VEREN AZİZ ŞEHİTLERİM ! 

 

Size sesleniyorum! Sizler bizim için asla unutulmayacak, kalbimizin eşsiz 

yerine koyduğumuz sessiz kahramanlarısınız. 

Sizler ki birçok insanın yapamadığı kahramanlıklarla bu vatan uğruna 

canlarınızı feda ettiniz. Bu toprakları vatan yapan sizlerin kanlarıdır. Sizlerin bu 

fedakârlıkları sayesinde bu topraklarda yaşıyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 

Çanakkale Destanı şiirinde seslendiği gibi: 

‘‘Ey şehit oğlu şehit 

              İsteme benden makber 

              Sana âgûşunu açmış 

             Duruyor Peygamber.’’ 

Bu emanetinizi ömrümüzün sonuna kadar koruyarak sizlere layık 

gençler olacağımıza söz veriyoruz.  

                                                                                  

Berra GÜNDOĞAN 

                                                                                        Dörteylül Ortaokulu 8/E 
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KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

O karanlık ve korkulu gecede hiçbir şey düşünmeyip sadece vatan aşkıyla 

sokaklara çıkıp kahramanlığınız ile vatanımızı kurtardınız. Sizlerin koruduğu bu ülkeyi 

daima koruyacağız. Sizin adınızı geleceğe taşıyacağız ve her zaman sizi anacağız. Bu 

topraklar sizin sayenizde hâlâ bizim ellerimizde duruyor. Siz olmasaydınız bu ülkedeki 

insanlar birbirine düşman olarak yaşayacaklardı. Sizin tankların önüne geçip kendinizi 

siper edişinizi hiç unutmadık. 

            Şimdi okulumda ve evimde rahatça oturabiliyorum. Türkiye ve bayrağımız artık 

biz çocuklara emanet. Sizlere teşekkür ediyoruz fakat aslında özür dilememiz gerek. 

Çünkü o gün sizin yanınızda olamadık. 

                       

Ebrar ÖZTÜRK 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 5/D 
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BİR ÖLÜRLER BİN DİRİLİRLER 

 

Ey, oğul diye başlasam. Olmaz, çünkü o sizin güzeller güzeli anneniz değilim 

olamam da. Ama ‘‘Ey abi’’ desem olmaz mı? Ya da bir merhaba desem veya halinizi, 

hatırınızı mı sorsam ya da bayrağımızın aslan sahipleri mi desem veya koca yürekli 

yiğitlerimiz mi desem, bilemedim. Sizler o kadar gönüllerde iz bıraktınız ki size nasıl 

hitap etmeliyim bilmiyorum derken başlamış oldum. Bence şu kesin bir şey ki ölmüş 

de olsanız gelecek çocuğa, gence, yetişkine örnek oluyorsunuz. Her zaman bana ‘‘Ne 

olacaksın?’’ dediklerinde iki tane seçimim olurdu. Onlardan birisi illaki askerlikti. Belki 

dersiniz ‘‘Senin bildiğin, zannettiğin kadar kolay değil’’. Biliyorum ben zaten hep 

askerliğe karşı ayrı bir hayranlık duydum, ölürüm ne olacak yeter ki ben de sizin gibi 

genç nesillere vatan emanet edeyim. Hani sizler şehit olduğunuzda o güzel kokulu 

anneniz ve koca yürekli babanız ağlıyor ya… Neden ağlıyorlar biliyor musunuz? Onlar 

üzüntüden değil sevinçten ağlıyor. Çünkü anneleriniz diyor ki ‘‘Ben oğluma kınayı 

bebekken yakarım, bir de gençken yakarım. Vatana, millete hayırlı evlat olsun diye. 

Benim kınalı kuzum vatanına milletine sahip çıkarken şehit oldu.’’ der. Gurur duyarak 

ağlar. Peki ya babalarınız? Onlar hepten ayrı bir his verir bize. Babalar farklıdır, peki 

onlar ne derler? Derler ki: ‘‘Oğlum, seninle gurur duyuyorum, o koca yüreğini her daim 

sıcak tuttuğun için hep yüzün gülsün.’’ der. Ben hep ağlamalarını böyle yorumlarım. 

Duygularınızı anlatmaya kelimeler yetmez o an.  

Biliyoruz ki birçok askerin hüzünlü hikâyeleri, öldürülüş şekilleri insanın 

yüreğini yakıyor ama yine Türk milleti sizin sayesinde eğilmez, bükülmez. Bu vatan 

çiğnenemez.  

Sevgilerle… 

                                                                                              

Beyza KORKMAZ 

                                                                                                    Dörteylül Ortaokul 8/E 
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SAYGIDEĞER ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Aslında sizin fedakârlıklarınızı, vatan sevginizi, bu vatan için yaptıklarınızı 

anlatamam, anlatamayız. Sizin değeriniz ölçülemez, paha biçilemez. 

Ailenizi, evinizi belki de çocuklarınızı geride bırakarak bizim için, vatanınız için 

canınızı, varlığınızı ortaya koydunuz. Biz de şu an sizin izinizden ilerliyoruz. Sizin 

zorluklarla geri kazandığınız vatanı en layık şekilde korumaya ve geliştirmeye 

çabalıyoruz. Sizler belki bizim yaşımızda, belki de yetişkindiniz fakat ne olursa olsun 

ardınıza bile bakmadan bizim için mücadele ettiniz. Size minnettarız.  

Şunu bilin ki Türk milleti sizi unutmadı ve unutmayacak, destan yazan 

kahramanlar… 

                                                                                                 

Zeynep AKGÜL 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 8/E 
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AZİZ ŞEHİTLER ; 

 

O güzel imanınızla şehitlik mertebesine erişmiş ey ana kuzuları… Burada 

sizlere sesleniyorum. 

Sizler bu vatan uğruna canını vermiş, bahtiyarca ölüp giden kahramanlarsınız. 

Vatanın gizli dostları, bazılarınızın adı bile geçmiyor beyaz mermerlerde. Ama sizlerin 

isimleri olmasa bile varlığınız yetiyor bizlere. İlk ateş düştüğünde anaların kulaklarında 

hâlâ şu sözler var: ‘‘Ana, eğer olurda şehit düşersem sakın ağlama. Yüreğini dağlama, 

bil ki ben senin her zaman yanında olacağım unutma!’’ Analar gözyaşlarını tutmaya 

çalışsa bile unutmayın ki tane tane dökülür yerlere gözyaşları. Onlar yine de der ki 

‘‘Kurban olsun bu vatana evladım!’’ Ama kimse bilmez ki yüreklerinde ne fırtınalar 

kopar. 

Sizlerin kahramanca can vermeniz örnek oldu bizlere. Yeni nesil seve seve 

gidiyor vatanı beklemeye. Merak etmeyin, sizin şanlı destanınızı geleceklere 

taşıyacağız. Türk halkının kahramanca can vermesini duymayan kalmayacak. 

Dünyanın her yerinde ülkeler Türkleri örnek alacak. Sizler şahadet şerbetini içtiniz, 

ebedi cennetle ödüllendirildiniz. Sizin hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz. Mektubumu 

sizin için yazdığım dizelerimle ve şu sözümle noktalamak istiyorum: 

‘‘Siz güzel kalpleriniz ve fedakârca yaptıklarınız ile ebedi olarak gönüllere 

girdiniz, daim uykunuz huzurlu olsun!’’  

Sizin güzel kalplerinizi, 

             Hep sevdiğimiz ve seveceğimiz gibi, 

             Bu sevgimizi yeni nesillere,  

             Aşılayacağız ebediyetle. 

Sizlere minnettarız, 

             Kahramanlıklarınızla kalplerimize sultansınız, 

             Sizleri hep mutlulukla ve hüzünle anacağız, 

             Ölmeyeceksiniz, kalplerimizde yaşayacaksınız. 

 

                                                                                                         Hasret AKGÜN 

                                                                                                  Dörteylül Ortaokulu 8/E                                                                           



161 
 

EY AZİZ ŞEHİTLER ! 

 

Bir vatan uğruna onurla ve gururla savaştınız. Bizler için, sayamayacağım 

kadar bedel ödediniz. Ufacık bebeklerinizi, daha elindeki kınası gitmemiş eşlerinizi 

geride bırakıp bu bayrak uğruna birçok şeyden vazgeçtiniz. ‘‘Mevzubahis vatansa, 

gerisi teferruattır.’’ dediniz ve yağmur gibi yağan mermilerin üzerine yürüdünüz. Al 

bayrağa düşman eli değdirmeyip canınızı feda ettiniz. Bu bayrak, bu vatan, bu millet 

sizleri asla ama asla unutmayacak. 

Yaptıklarınızı kelimelere, sayfalara, satırlara sığdıramayız. Yazdığınız bu 

sonsuz destanınız sizden bize kalan son ve en büyük mirastır. Bugün bu mektubu 

yazabiliyorsam, hayatımı sürdürebiliyorsam, eğer bu bayrak özgürce arşta 

dalgalanabiliyorsa unutmayın ki bu sizlerin sayesinde. Vatan, bayrak uğruna kendini 

feda eden sizler. Trablusgarp’ta, Sakarya’da, Çanakkale’de, Balkanlarda, Suriye’de, 

Büyük Taarruz’ da, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, dünyanın dört bir yanında 

geleceğin umut tohumlarının yeşermesine neden oldunuz. Böyle kutlu bir görev uğruna 

şehit oldunuz, ne mutlu sizlere...  

‘‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! / Toprak, eğer uğrunda ölen varsa 

vatandır!’’ İşte sizler sayesinde bu topraklar vatan oldu, umut oldu, gelecek oldu. 

Mekânınız cennet, ruhunuz şad olsun aziz şehitlerimiz. 

                                                                                         

Tuğana SAĞLAM 

                                                                                                 Dörteylül Ortaokulu 8/E 
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EY AZİZ ŞEHİTLER ! 

 

          Sizler bizleri kurtardınız, bu vatanı ve o al renkteki bayrağımızı bize 

bağışladığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Keşke şu anda yanımızda olsaydınız 

belki de hiç korkmazdık; yanımızda sizler gibi kahraman olduğu için korkumuz 

olmazdı. Bazen diyorum ki: 

         “Keşke hiç şehitler ölmeseydi de yanımızda olsaydı” diyorum kendi kendime. 

Sizlerin sayesinde ailem, yakınlarım yani tüm insanlar sizin sayenizde hayatta ama 

sizlere söz veriyoruz, bizler de sizler gibi dimdik ayakta durup hayatta ne olursa olsun 

pes etmeden mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Keşke sizler için elimizden bir 

şey gelse sizlerin bize yaptığı fedakârlıklar gibi bizler de sizlere yapabilseydik. Her 

zaman ve her an kalbimizdesiniz. 

        “Bütün şehitlerin mekânı cennet olsun.” 

 

Sema ÇAKIR 

Mecidiye Şehitler Ortaokulu 5.sınıf 
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SEVGİLİ MEHMETÇİK ; 

 

         Böyle bir yiğit yetiştirdiği için sizi doğuran anne yetiştiren babaya saygı 

duyuyoruz. Biz sizlerin canınız pahasına topraklarımızdan terör örgütünü koparmak 

için verdiğiniz mücadeleyi görüyoruz. Bize büyüklerimiz hep sizleri anlatıyor. Sizlerin 

o takdir edilecek davranışları bizim de sergileyip gelecek nesiller olmamızı istiyorlar. 

Sizler orada terör örgütüyle savaşırken bizler de sizin burada duacınız olacağız. 

Sizler bizim bayrağımız göklerden inmesin, marşımız okunsun, Mehmetçiğimiz 

unutulmasın diye evlatlarınızı, sevdiğinizi en önemli olarak anne ve babanızı geride 

bırakan yiğitlersiniz. Sizlerin anne ve babalarınızı ağlatanlar utansın. Sizleri şehit 

edenler utansın. Gencecik bedenlerini kana bulayanlar ve evlatlarını öksüz 

bıraktıranlar utansın. Sizin içiniz rahat olsun çünkü gelecek nesil sizin kanınız nasıl 

aktıysa bir gün onların kanını aynen o şekil akıtacaktır. Sizler bizim kalbimizdesiniz 

hiçbir zaman unutmayacağız. Sizler yüce Allah’a emanetsiniz. Sizler bu vatanın 

kurtarıcısı milletin yiğitlerisiniz. Sizleri ne aklımızdan ne de kalbimizden 

çıkarmayacağız. Sizleri hep anacağız. Ruhlarınız şad mekânınız cennet olsun. 

 

 

Feyzanur UYSAL 

Mecidiye Şehitler Ortaokulu 6.sınıf 
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AZİZ VE SAYGIDEĞER ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Öncelikle sizlere kendimi tanıtayım. Ben Eslem DAĞDELEN. Televizyonda şehit 

haberleri alınca çok üzülüyorum. Benim de çok yakın bir akrabam şehit oldu. Sizlere 

çok özeniyorum. İnşallah ben de büyüyünce sizin gibi vatanıma, milletime hayırlı bir 

evlat olurum. 

Şimdi yatağımızda rahat yatabiliyorsak, uyuyabiliyorsak sizin sayenizde. 

Özgürsek sizin sayenizde. Düşmanlara bizim için, ülkemiz için göğüs gerdiniz. Tüm 

zorluklara rağmen asla pes etmediniz. Sizin hakkınızı asla ödeyemeyiz. Sizler ve sizin 

gibi Mehmetçiklerimiz var oldukça bu vatan hep daha ileriye gidecektir. Artık cennette 

rahat uyuyun. Bu vatan artık bize emanet. Yurdumuzu düşmanlara bırakmayacağız. 

Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. 

 

 

         Eslem DAĞDELEN 

                    İskele Ortaokulu 6/B 
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AZİZ ŞEHİTLER ; 

 

Öncelikle şunu söylemek istiyorum, tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şunu 

bilmenizi isterim ki siz ölmediniz, kalbimizde yaşıyorsunuz. Benim de sizin gibi daha 

genç yaşında amcam şehit oldu. Ben onu hiç görmedim hatta sesini bile duymadım.  

 Televizyonda şehit haberleri gördüğümde üzülüyorum ama belli etmiyorum 

çünkü bizim üzüldüğümüzü gören hainler daha çok sevineceklerdir. Onları 

sevindirmemek için dik duruyorum. Siz yerinizde rahat uyuyun. Sizin gibi vatanına, 

milletine hayırlı bir evlat olmak en büyük dileğim. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. 

Bizler, sizlerden aldığımız bu bayrağı her yerde koruyacak ve dalgalandıracağız. Biz 

dışarıda rahat ve özgürce dolaşabiliyorsak bu sizin sayenizde. Bu vatanı sizler nasıl 

koruduysanız yeni nesil olarak bizler de koruyacağız. Bu güzel vatanı hainlere 

bırakmayacağız. Söz veriyorum. 

Yerinizde rahat uyumanız dileğimle… 

 

 

        Filiz TEKİN 

                                                                                            İskele Ortaokulu 6/B 
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AZİZ VE KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZE; 

 

Sizler bizim kahramanımız, örnek aldığımız kişilersiniz. Ne mutlu ki bu vatana 

en güzel hediyeyi, kendi ömrünüzü, verdiniz. Siz bu vatan için savaştınız ve asla pes 

etmediniz. Bütün zorluklara göğüs gerdiniz. 

Onlarca çocuk sizi örnek alıyor ve biz de asker olmak istiyoruz, diyorlar. O 

çocuklar aynı sizin gibi cesur, kahraman ve vatansever olmak istiyorlar. Siz bu vatanın 

en iyi örneklerisiniz. Bizler de sizler gibi bu vatan için her şeyimizi vermekten 

çekinmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Kiminiz evliydi, kiminiz nişanlı. Kiminizin çocuğu 

vardı belki. Ardınızda tüm sevenlerinizi bırakıp cennete uçtunuz. Bu vatan size 

minnettardır ve asla unutulmayacaksınız. 

Selam olsun tüm aziz şehitlerimize. Ruhlarınız şâd olsun. 

 

 

         İrem AYGÖREN 

           İskele Ortaokulu 6/B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

      BU VATAN TOPRAĞIN KARA BAĞRINA DÜŞMÜŞ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sizler bizim için;  bu Türk Milleti için, bu İslam Ümmeti için insanın en değerli 

şeyi olan canınızı feda ettiniz. Mübarek kanlarınızla bu kutlu vatanın toprağını 

suladınız. Bu tarih boyunca böyle olduğu gibi şimdi de böyle olmaktadır.  

Ey bu vatan uğrunda savaşmış Yiğitler! Sizler en sevdiğiniz kişiler olan 

annenizden, babanızdan, kardeşlerinizden, eşinizden ve bizim gibi çocuklarınızdan 

ayrıldınız. Ama yine en çok sevilmesi gereken Âlemlerin Rabbi olan Allah’a 

kavuştunuz. Biz biliyoruz ki şehitler ölmez. Nereden biliyoruz bunu peki? Tabi ki Yüce 

Allah’ın kitabı olan Kur’an-ı Kerim’den. Orada “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ 

demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Bakara, 154) 

buyuruluyor. Ey Şehidim! Ben bir video izledim. Bir asker konferans veriyor. Orada 

dinleyicilere bir olayı anlatıyor. Diyor ki : “Şehit olan bir askerin küçücük çocuğu işaret 

parmağıyla işaret ediyor. ‘Baba’ diyor. ‘Babam’ diyor. Herkes hüzünlü gözlerle bir şey 

göremiyor ama o çocuk ‘orada’ diyor.”  Büyükler göremiyorlar ama küçücük çocuğuna 

görünüyor şehit. Çünkü canlı, ölmemiş. Bu olay da gösteriyor ki Ey Şehit Olan 

Mehmedim! Sen ölmedin. Bizleri duyuyorsun, görüyorsun belki yardıma ihtiyaç 

olduğunda yardıma koşuyorsun. Nasıl Peygamber Efendimiz(S.A.V)  zamanında 

melekler yardıma inmiş, zafer kazanılmış. Biz farkında değiliz ama kazandığımız 

bütün büyük zaferlerde siz şehitlerimiz melekler şeklinde yardıma gelmiş olabilirsiniz. 

Sevgili Şehitlerimiz! Sizler bu vatan için, bu bayrak için vazifenizi en güzel bir 

şekilde yaptınız. Ne mutlu sizlere ki şu anda görevini en güzel bir şekilde yapmanın 

huzuruyla cennette bulunuyorsunuz. Sıra bizlere geldi. Ben on iki yaşında bir 

öğrenciyim. Bilmiyorum Allah beni de şehit yapar mı? Ben her zaman şehit olmak için 

dua ediyorum. Yapmasa bile sizlere layık olmak için bu vatan için, bu millet için en 

güzel bir şekilde derslerime çalışıyorum. Benim vazifem de bu. İnşallah ileride 

öğretmen olmayı istiyorum. Bizden sonra gelecek nesillere sizleri anlatacağım. 

Sizlere layık nesiller yetiştirmeye çalışacağım.  

Sevgili Şehidimiz! Ruhunuz şad olsun.                            Rabiya SANCAK  

Cumhuriyet Ortaokulu 7/B 

Ortaokullar Arası İlçe 2.si 
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BU VATAN İÇİN ŞEHİT DÜŞEN ABİLERİME; 

 

Bizler bu günlere sizlerin cesaretiniz ve kahramanlığınız sayesinde geldik. 

Türk tarihinin en eski şanlı sayfalarından başlayıp İdlip operasyonuna kadar hep siz 

vardınız ve hep sizin sayenizde Allah’ın izniyle savaşları kazandık. Sizler bu vatan 

için canınızı verdiniz. Peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye ulaştınız. Bu 

yüksek mertebenin mükâfatı o kadar büyüktür ki Peygamber Efendimiz(S.A.V) : 

“Cennete giren hiç kimse yoktur ki; bütün dünyaya sahip olsa dahi, tekrar dünyaya 

dönmeyi arzu etsin. Şehitler müstesna. Onlar, şehitliğin faziletini gördüklerinden, 

dünyaya dönüp de tekrar on defa şehit olmayı arzu ederler.” buyurmuştur. Sizler 

Allah’ın izniyle böyle bir mertebeye ulaştınız. Ne mutlu sizlere… Allah bizlere de sizin 

gibi şehit olabilmeyi nasip etsin… 

Ey Şehit Abilerimiz! Sizler bu millet üzerinde öyle büyük bir etki bırakmışsınız 

ki bu millet asker kışlasına peygamber ocağı demiş. Sizler için şiirler, marşlar, 

destanlar yazılmış. Beni en çok etkileyen Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale 

Şehitlerine şiirindeki şu kısımdır: 

       “  Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 

         Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.’’ 

    Demek ki bir kişi şehit olduğunda en sevdiğimiz insan olan Peygamber Efendimizin 

(S.A.V) kucağında olacağız. Babalarımız bizi nasıl sevip okşuyorsa Sevgili 

Peygamberimiz de bizi öyle sevip okşayacak. Ne büyük muhteşem bir şey bu. Ey 

Şehit abim sen buna ulaştın, Allah bize de nasip etsin. 

     Ey Sevgili Şehidim! Beni en çok etkileyen bir diğer şey de şehit babalarının 

şehitlerin ardından “Vatan sağ olsun” sözleridir. Hele bir de küçük çocuklar 

büyüklerinden duyduğu gibi “Vatan sağ olsun” dedi mi ağlamaktan kendimi 

alamıyorum.  

    Ey Şehit Abilerimiz! Sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Bütün ömrümüz boyunca size 

layık olabilmek için çalışacağız. Hakkınızı helal edin. Ruhunuz şâd olsun. 

 

 

 

Hamza YÜCEL- 7/A 

Cumhuriyet Ortaokulu  
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BU VATAN İÇİN CAN VERMİŞ ŞEHİTLERİMİZ; 

 

 

Biz sizler sayesinde şu an ayaktayız. Siz her şeyi geride bırakıp bizler için savaştınız. 

Bizler için isminiz kalbimizin en güzel yerinde duruyor.    

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 

Sönmeden yurdumun üstünde en son ocak, 

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak,  

O benimdir o benim milletimindir ancak  

Ey Şehitlerimiz! İstiklal Marşımızı bağımsız bir şekilde okuyorsak bu sizin 

sayenizdedir. Bayrağımız dalgalanıyor ve bizler mutluysak bu sizin sayenizdedir.   

Sevgili Şehitlerimiz! Siz bizim için her şeyinizi feda ettiniz.  Şehit deyince 

aklıma Çanakkale Savaşları ve savaşta şehit olan 250 bin vatan evladı geliyor. O 

zaman da pes etmedik şimdi de pes etmeyeceğiz. O zaman da bütün dünya ile 

savaşıyorduk şimdi de bütün dünya ile savaşıyoruz.   Bizim milletimizde bu vatan 

sevgisi varken sırtımız yere gelmez. Önce Allah’a sonra sizlere güveniyoruz. Şairin 

de dediği gibi: 

‘’Al kanımla dalgalansın bayrağım 

Bin can verem, vatan kalsın toprağım 

Vatan sağ oldukça bil ki ben sağım 

Ahmet şehit, Ali şehit, ben şehit.’’ 

Ey Şehit Abilerimiz! Sizin sayenizde bayrağımızı onurla dalgalandırıyoruz. 

Okullarımızda güzelce eğitim görüyoruz. Sizler bu vatan için kan dökmeseydiniz bu 

güzellikler olmayacaktı. Sizlerin mükâfatını inşallah Allah verecektir. Allah Kuran-ı 

Kerim’inde ne diyor: 

"Allah müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti onlara vermek 

suretiyle satın almıştır.”  

Ey Şehitlerimiz! Sizler Allah katında en yüksek şekilde derecelendirileceksiniz 

inşallah. Bizler sizinle gurur duyuyoruz. Ruhunuz şâd olsun. 

 

Gizem NAĞIŞ   

Cumhuriyet Ortaokulu 7/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ; 

 

Şu anda evimizde rahat bir şekilde duruyorsak sizin sayenizdedir.  Anneleriniz,   

çocuklarınız,  eşleriniz,  akrabalarınız sizi bekliyordu ama siz orada vatan uğruna 

savaştınız ve vatanımızı korumak için canınızı verdiniz. Bu vatan uğruna can veren 

kan döken siz değerli şehitlerimize önem vermeyenlere olsun! Size  “Ölü” diyenler 

demek ki “şehit”  ne demek bilmiyorlar. Ama Siz merak etmeyin, bizler çok iyi 

biliyoruz. Bunu da Kur’an-ı Kerim’den öğreniyoruz. Allah şu ayette sizlerden 

bahsediyor:   “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, 

lâkin siz anlayamazsınız.” Demek ki sizler aslında ölmediniz Cennete gittiniz. Yani 

anneleriniz, eşleriniz üzülmesinler. Cennette tekrar hep beraber olacaksınız. 

Annelerinizin duası ahiret hesabına kabul oldu. 

Ben duyuyorum nice insanlardan Ey Şehitlerimiz! O insanlar şehit cenazelerini 

görünce ağlayarak : “Keşke ben de şehit olsaydım da vatanıma, vatan borcumu 

ödemiş olurum.’’ diyorlar. Ey Şehit Abimiz, bizler de aynı şekilde düşünüyoruz. 

“Keşke ben de şehit olsam, sizlerle beraber bulunsam…” 

Ey bu vatan için canları pahasına çabalayan şehitlerimiz! Şehitlikle ilgili benim 

en çok sevdiğim şiir Mehmet Emin Yurdakul’un  ‘’Ya Şehit Ol Ya Gazi’’ şiiridir. Bu 

şiirin şu kısmını sizin için okuyorum ve bizlere hakkınızı helal etmenizi istiyorum: 

‘’Hadi yavrum ben seni bugün için doğurdum. 

Hamurumu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. 

Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı 

Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırtmaz. 

Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan 

Hiçbir yere astırtmaz. 

Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım. 

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. 

Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit.’’ 

 

İlknur AKGÜN    

Cumhuriyet Ortaokulu 7/A 
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VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ KORUYAN ŞEHİTLERİMİZE; 

 

        Değerli şehitlerimiz, sizi “Selamın aleyküm” diyerek selamların en güzeli ile 

selamlıyorum. Ben daha on bir yaşındayım. Dedem mezarlıktan geçerken hep selam 

verir ve onlar bizi duyar, selamımızı alır, der. Ben de ey şehit abilerim, sizlerin bizi 

duyduğunuzu biliyorum ve bu yüzden önce selamla başladım.  

        Bir hafta önce çok sayıda askerimizin şehit olduğunu duydum. Çok hüzünlendim 

her Türk gibi. Bizler hep şehitler için ağlarız. Çünkü onlar bizim için sevdiklerinden 

ayrıldılar. Ben hemen hayallere daldım. Ben de bir asker olmuşum oradaki teröristleri 

ve kötü insanları öldürdüm. Ben bir kızım ama kızlar asker olamaz diye bir şey 

yoktur.  

        Sevgili Şehitlerimiz sizlere minnettarız.  Sizler vatanımızı milletimizi korudunuz. 

Bizler sıcak yuvalarımızda yatıyorsak bu sizlerin sayesindedir. Ben sizlere her zaman 

dua ediyorum ve hep edeceğim.  Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır.  

         Bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimiz. Ruhunuz şâd olsun. Çoook 

teşekkür ederiz. 

 

 

 

Selin DENİZ 

Cumhuriyet ortaokulu 5/C 
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          EY BU VATAN İÇİN TOPRAĞI KAN İLE SULAYAN ŞEHİTLERİMİZ ! 

 

Siz bize neler verdiniz, neler... En başta güzel bir vatanımızı verdiniz Allah’ın 

izniyle. Bu güzel yurt, bu büyük miras sizlerin gayretleriyle oldu. Sizlerin bu 

gayretlerini biz unutur muyuz hiç. Unutmayız elbette. Ben ilkokul yıllarından beri 

ezberime almışım şehit abilerim bu şiiri ve sizlerin huzurunda ezbere okuyorum 

hayalimde. Lütfen bunu benden en güzel bir hediye gibi kabul edin: 

‘’Şehitler tepesi boş değil, 

Biri var bekliyor. 

Ve bir göğüs, nefes almak için; 

Rüzgâr bekliyor. 

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye; 

Yattığı toprak belli, 

Tuttuğu bayrak belli, 

Kim demiş meçhul asker diye? ‘’ 

Şehit abilerim, bu vatan için, bizim için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. 

Ah o dağlarda sıra sıra duran Mehmetçiğim! Ben sizi hep kalbimde hissedip dua 

ediyorum.  

Siz de bizi, şefaat edeceğiniz zaman unutmayın. 

Sizde bu cesaret bizde bu yürek varken sizin gibi daha niceleri seve seve şehit 

olur. Bu şehitler kervanına ben de katılmak istiyorum.  

Ey Şehit Abilerim! Ruhunuz Şad olsun. 

Sinem YILDIZ  

  Cumhuriyet Ortaokulu 8/B 
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SELAM SANA ŞEHİDİM ! 

 

Selam sana şehidim. Her şey için selam sana. Yaz, kış, yağmur, çamur 

demeden; ana, baba, yar, evlat demeden; gece gündüz demeden; uyku, rahat, 

dinlenme bilemeden, durmadan, yorulmadan vatan için gözünü kırpmadan her şeyi 

bir kenara bırakıp “ÖNCE VATAN” dediğiniz için, herkes için, selam koskoca bir millet 

için selam size. 

Binlerce şehidin kanıyla yoğrulmuş bu topraklarda rahatça yaşayabiliyorsak 

sizin sayenizde. Evde, dağda, bayırda, okulda korkusuzca gülüp oynayabiliyorsak 

sizin sayenizde. Ülkenin her yerinde bu bayrak dalgalanıyor ve ezanlar okunuyorsa 

sizin sayenizde. 

Bütün bunlar olsun diye siz yokusunuz. Yoksunuz belki aramızda ama hep 

kalbimizde ve dualarımızdasınız. Hiç ölmeyen ebediyen yaşayanlarsınız. Sizler 

olduğunuz için bizler varız. Bizler olduğumuz için de bu vatan, bu bayrak hep 

olacaktır. Biz biliyoruz ki en büyük makam şehitliktir.  

“Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber” 

Sana göğsünü açmış duruyor peygamber  

Ruhunuz Şad Olsun, mekânınız cennet olsun, Allah sizden razı olsun. 

 

Talha ÇEVİK  

 Atatürk Ortaokulu - 8/B  
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GÖRMEDİĞİMİZ ŞEHİTLERİMİZE ; 

 

Düşmanlar bize saldırdı. Siz askerleri şehit ettirler. Bayrağımızı çiğneyip 

geçtiler. Oysa biz onlara ne yapmıştık ki? 

Ey şehitler siz ecelinizi beklemediniz. Vatan uğruna ölmeyi tercih ettiniz. Yaşlı, 

genç, kadın, erkek demeden savaştınız ve asla pes etmediniz. Bizim için, hiç 

korkmadan kan döktünüz. Yeri geldi yaralandınız, şehit oldunuz. Daha bizi 

tanımıyordunuz bile. Cesur bir şekilde hiç korkmadan cenge çıktınız. Korkusuzca, 

yiğitçe savaştınız. Kim bilir kaç gece uykusuz kaldınız? Nerelere esir düştünüz? Ama 

yine de bıkmadan, usanmadan, yılmadan devam ettiniz. Siz olmasaydınız biz de 

olmazdık. Kanlarınız göl oldu, üstüne ay yıldız doldu. Siz canınızdan oldunuz. Bizim 

yüreğimiz sızladı.  

Ey cengâver şehitler, peki ya bizim vatan borcumuz ne? 

Bizim için vatan için şehit olmayı tercih edenler. Gerektiğinde yılan gibi 

sürünüp şahin gibi gözleyenler. Türk’üz biz Türk kolay kolay pes etmeyen, fedakâr ve 

cesur Türkleriz biz. Ülkemize göz dikmiş, açgözlü kargalar var. Hangi ülke gelirse 

gelsin biz asla yenilmeyeceğiz. Sizler zafer savaşını nasıl kazandıysanız diğer 

savaşları da kazanacağız. Eğitim savaşı, uygarlık savaşı, bilim savaşı vb. Birlik ve 

dayanışmamız devam ettiği sürece kazanacağız. Bu vatan bize emanet. Biz oldukça 

bu vatanın yüzü yere gelmez. 

Kendim mutlu olup, insanları mutlu edeceğim. 

 

İrem BÜLBÜL   

Atatürk Ortaokulu - 6/A  
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ŞEHİDİME MEKTUP 

 

 En güzel çağında, en güzel yaşında er olursun; vatan, millet, bayrak diye hem 

sevinir hem gidersin. Anan, baban, yârin arkandan su döker, tez gelesin diye. 

 Davullar, zurnalar çalar. Gururla bayrağın asılır evinin önüne bir düğündür 

gidişin. Asker gecesidir ya zılgıtlar çığırılır, kınalar yakılır parmağına. Akıtırsın içine 

gözyaşlarını erkekler ağlamaz derler ye hani. 

 “O şimdi asker” diye yazılır, simit ısırtılır askersin diye. Sonra tanırsın 

Erzurumluyu, Sivaslıyı, Adanalıyı. Başkadır asker arkadaşı, birlikte gidersin savaşa, 

tatbikata ardını kollar can olur sana tertibin. 

 Ucu yanık mektuplar yazarsın yârine, bekleme beni dersin, sonum belli değil.  

 Bir dağ başında kalleşçe vururlar seni “Öldüm mü?” diye sorarsın. Sen vatan 

için öldün. Şehit oldun. 

 Haberin gelir de nasıl söylenir bilinmez. Televizyonda üç ya da beş saniyedir 

ölümün. Şehidim unutulursun. 

 Ardından anam baban yârin ağlar, ağıtlar yakar… 

 Şehit Osman, Şehit Ahmet, Şehit Ali sizler vatan, bayrak millet uğruna can 

verirsiniz. 

 Sizler bizim şehitlerimizsiniz. Bu vatan size daima minnettar. 

 Rahat uyu şehidim, sen rahat uyu. 

 

Sebir Irmak AKTAŞ  

Atatürk Ortaokulu 8/C  

Ortaokullar Arası İlçe 1.si 
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BABAMA  

 

 Köye askeri ve siyah arabalar girdi. Köylüler bir oyana bir buyana dağıldı. 

Bizim kapıda durdu. Karabaş havladı. Tarladaydım dedemle, oğlundan haber var 

diye bağırıyordu, muhtar emmi ben koştum. Dedem yorgun ardımdan geldi. Hayal 

miydi bilmem. Asker babam geldi diye sanki uçtum. 

 Komutan kapıda buyur etti. Koca ninem içeri girdiler. Bir kâğıt uzattı, okuma 

bilmezdi ki koca ninem. Dedem geldi ya bitik, yorgun muhtar emmiyle. Kâğıdı muhtar 

emmim aldı. (şehit) Oğlun dediler. (sana baba) Dedeme… 

 Kuşlar, Karabaş her şey herkes sustu. Bu ne ki şimdi anlamadım. Anam koca 

ninem dizlerine vurdu da vurdu. 

 Demek ki sen komutandan büyük oldun. Koştum komutana “bende şehit 

olacağım babam gibi ona söyleyin tez gelsin.” 

 Aha şu tepede bıraktı, gitti ya beni. Ben orada bekleyeceğim şehit babamı. 

 

Sebir Irmak AKTAŞ  

 Atatürk Ortaokulu 8/C  
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SEVGİLİ ŞEHİT MEHMETÇİKLER ; 

 

Öncelikle size şunu söylemeliyim: siz bu dünyada gördüğüm en fedakâr 

insanlarsınız. Siz bizim için hiç düşünmeden kendinizi ateşe atıyorsunuz. Bir 

düşünsenize kim tanımadığı, adını bile duymadığı bir insan için kendini feda eder?  

Bazen düşünüyorum da aklıma Mehmet Akif Ersoy’un söylediği bir söz takılıyor. 

H.ani demiş ya şairimiz: “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” Ben de 

kendi kendime diyorum ki: Siz gibi kahraman Mehmetçikler olduğu sürece kimse bu 

Millete İstiklal Marşı yazdıramaz. Daha yakın zamanda 26 Şubat günü İdlib’ deki 

askerlerimize saldırdılar ve biz 33 tane kahramanımızı kaybettik. Fakat kimse şunu 

bilmiyor. Biz 33 tane değil 100 tane de şehit versek 1000 tane de şehit versek bu 

millet siz olduğunuz sürece hep ayakta kalacak. Mektubumu şu sözlerle bitirmek 

istiyorum: Siz bu hayatta gördüğüm en vatansever ve en fedakâr insanlarsınız. Sizleri 

çok seviyorum bayrağımız da, milletimiz de size emanettir.                                          

Sevgilerle… 

 

 

Ümmügül ÖRÜM     

Yağcılar Yatılı Bölge Ortaokulu 8/B 
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SEVGİLİ ASKERLERİMİZ ; 

 

      Sizi çok seviyoruz ve hep seveceğiz. Siz bizim için ailenizi ve bütün sevdiklerinizi 

geride bırakıp savaşa gittiniz. Ne pahasına olursa olsun savaştınız. Siz hayatımda 

gördüğüm en fedakâr ve en kahraman insanlarsınız. Siz var olduğunuz sürece bu 

vatan hep ayakta kalacaktır ve al bayrağımız asla semalardaki yerini terk etmeyecektir. 

Bütün dünya bir olsa da biz Türk doğduk Türk ölürüz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez!  

      Mektubum kısa olsa da size ve milletime olan sevgim çok büyük, der ve Allah’a 

sizin için dua ederim.     

      Sevgilerle… 

 

Kübra ERNUR   

Yağcılar Yatılı Bölge Ortaokulu 6/A 
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SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZ; 

 

      Öncelikle sizi çok seviyorum. Savaşırken hiç korkmadınız, çaba sarf ettiniz; vatanı 

korumak, al bayrağı korumak için canınızı feda ettiniz. Siz olmasaydınız belki biz şu 

an hayatta olmayacaktık. Sizin sayenizde annemiz babamız ve kardeşlerimizle 

yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Yurdumuzu korumak için hep birlikte savaştınız, hiç 

birbirinizden ayrılmadınız, hep vatanı düşündünüz. Çocuklarınız, eşleriniz olsa bile 

vatanı korudunuz. Yaralı askerler olunca onları çatışmanın ortasında güvenli bir yere 

götürmeye çalıştınız.       

    Sevgilerle… 

 

 

Cansu DEMİR 

Yağcılar Yatılı Bölge Ortaokulu 6/A 
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KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZE ; 

 

Bu ülkenin şerefli, onurlu, kalpleri vatanı için çarpan güzel insanları, sizlere 

sesleniyorum. Sizler iyi ki varsınız. Aslan gibi, düşmana korku salan o cesur yüreğiniz 

iyi ki var. Geride bıraktığınız milyonlar size minnettar. Dualarımızı eksik etmiyoruz. 

Gözünüz arkada kalmasın. Bu al bayrak sizin kanınızla boyandı, bizler onun 

inmesine asla izin vermeyeceğiz. İçlerinizde kuşku olmasın.  Geride bıraktığınız, 

uğrunda şehit düştüğünüz bu cennet vatanın bir karış toprağını bile düşmanlara 

vermeyiz. Çünkü biz dimdik, yılmayan, sapasağlam Türkiye Cumhuriyetiyiz. Bu 

günlere böyle geldik. Bizlere “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. ”dedi 

başkomutanımız. Bazı zaferler için inanca sahip olmak gerekir. Bizim 

Mehmetçiklerimizin inancı da tamdır imanı da. Korkmamak elde değildir. Şehadete 

gülümseyerek gideriz biz. Çünkü biliriz: Şehitler ölmez. “Bir gün istiklal ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin.”  Diyen bir Atanın evlatlarıyız biz. Bu ülke için 

kendimizi siper etmekten çekinmeyiz. Çanakkale Destanı da yazarız, Ergenekon 

Destanı da. Bir 15 Temmuz gecesi tankın önünde de direniriz. Sıfırın altında otuz 

derece havada Sarıkamış’ta da. Mekânlar farklı ama mertebe aynı bizler için. 

Binlerce topla tüfekle de gelseler kalplerimizdeki imanı, dilimizdeki tekbiri söküp 

atamazlar. Gücü öyle başka yerlerde aramayın. “Muhtaç olduğunuz kudret 

damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.” diyor Mustafa Kemal Atatürk. “Benim 

kudretimin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz.” diyor Fatih Sultan 

Mehmet. İşte böylesine hürriyetine düşkün böylesine şanlı bir ulusuz. Rahat uyuyun 

Mehmetçikler. Biz Fatih Sultan Mehmet’in torunları Mustafa Kemal’in çocuklarıyız. Bu 

aziz vatan önce Allah’a sonra bizlere emanettir. Nesiller boyu koruyacağımıza 

şerefimiz üzerine ant içeriz. 

 

         Sena YAŞAR 

        Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Sizler vatanınızı korumak ve milletinizi yaşatmak için bedel ödeme sırasında 

en önde olup al bayrağa bürünerek milyonlar tarafından tekbir sesleriyle vatan 

toprağına bürünen cennet bekçilerisiniz. 

Minareden dinmeyen ezan seslerini gözleri dolu bir şekilde dinleyip, şanlı 

bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için, zalime korku mazluma umut olan 

kahramanlarsınız. Bugün de dün de rahatça başımızı yastığa koyarken düşünmemiz 

gerekir ki Türk vatanının yaşaması için fedakârlık sırasında en önde olup canını seve 

seve veren, fedakârlıkta sınır tanımayan, binlerce vatan evladı; düşmana karşı ölüm 

pahasına tertemiz bedenlerini ortaya koymuştur. Vatan bahçesinde büyüyüp al 

bayraklara boyanıp şehadet şerbetini içtiniz. 

Bizler Türk milleti olarak sizlerin emanetlerini gözümüz gibi koruyup zalime 

cevap veriyoruz 

Türk Milletini bölemezler, Türk vatanını teslim alamazlar. 

Zalimin zulmü varsa Türk milletinin mangal gibi yüreği vardır.  

Aziz şehitlerimiz,  gözünüz arkada kalmasın. Sizlerin emaneti olan bu cennet 

vatanı Türk milleti hiç şüphe yok ki ne sahipsiz ne de itibarsız bırakır. Bıraktığınız bu 

cennet vatan korunacak, Türk milleti zalimin karşısında mertçe duracak. Yeter ki 

bizler saflarımızı sık tutalım, hainlere fırsat vermeyelim Göğsünde ay yıldızlı bayrağı 

gururla taşıyan şehitlerimize ve askerlerimize büyük Türk milleti olarak layık olmaya 

çalışalım.Yeri geldiğinde yiğitçe Mehmet oluruz, kahramanca şehadet şerbetini 

içmeye talip oluruz.Bu Vatanı kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizin emaneti 

olan bu cennet vatanı zalimlerin eline vermeyiz. 

Aziz şehitlerimiz! Ruhlarınız şad, mekânınız Cennet olsun. 

 Hüseyin ŞARLAK                                                                         

                                                                                   Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 9/A 

                                                                                                   Liseler Arası İlçe 3.sü                             
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EY BAYRAĞIMIZA RENGİNİ VERENLER ! 

 

Ey vatanımızı o hainlere vermemek için canını feda eden şehitler! Sizlere o 

kadar minnettarız ki vatanımızı o alçaklara vermediğiniz için, Türklerin elinden 

özgürlüğün alınmasına izin vermediğiniz için ve o al bayrağa rengini verdiğiniz için. O 

savaş anlarında;  mermi yağmurunda Allah’a sığınıp vatanımızı korudunuz, pes 

etmediniz sonuna kadar. Son nefesine kadar savaştınız. Aziz milletimizi ve 

bayrağımızı korudunuz. Bir Türk daha başka ne ister ki. Bu vatanda sizin gibi Aziz 

Türkler olduğundan hiçbir Türk’ün ne kanı yerde kalır ne de özgürlüğümüz elimizden 

alınabilir. Vatan demek millet demek, millet demek Türk demek, Türk demek 

“özgürlük” demek. Bizler bu topraklarda olduğumuz sürece kimse bizi esir alamaz. 

Biz ki nasıl “Çanakkale Geçilmez!” dediysek vatan da özgürlük de vazgeçilemez. 

Sizler bu vatan için nice mermilere göğüs gerdiniz, nice düşmanlara haddini 

bildirdiniz ve vatanımızı o hainlerin eline vermediniz. Tarihe isimleriniz altın harflerle 

kazındı. Nice savaşlar sizlerle kazanıldı. Siz gözünüzü bile kırpmadan vatan için, 

millet için ve bayrağımız için elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Biz de sizin gibi 

yiğitleri örnek alarak bundan sonraki düşmanın üstüne bir karabasan gibi çökeceğiz. 

Bizden ne vatanımızı ne de özgürlüğümüzü alabilirler. Bu vatanda sizin izinizden 

gelen bir nesil var. Vatan ve milleti için elinden geleni yapacak gençler var. Size ne 

kadar teşekkür etsek azdır. Size minnettarız. Ruhunuz şad, mekânınız Cennet olsun. 

 

 

                            Melike SEÇKİN  

Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 
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SOLMAYAN ÇİÇEĞİM ; 

 

Ey Hak yolunda korku bilmeyen, vatan aşkıyla yanıp kavrulan, ezanı 

dindirmeyen, bayrağı indirmeyen yiğidim! 

Kor düştü bak baba ocağına, ama ağlamadılar. Göğüslerini gere gere taşıdılar 

omuzlarında. Daha niceleri, vatanıma toprak, bayrağıma al oldu bu uğurda. Hak 

rahmet var nur yağan semada. On beşinde ya da yirmisindeydi kimisi de. Açtı ama 

âşıktı, küçüktü ama kahramandı, kördü ama korkusuzdu, yardı ama unutmuştu. 

Damarında ecdadımın kanı akan yiğidim, buram buram Anadolu kokan toprağımda 

şehit olmuştu. Konya, Urfa, Ankara, Antalya, Van’da… Ezan sizlerin omuzlarında 

okundu, namus sizlerle korundu. Yeri geldi top oldunuz, silah, kurşun oldunuz ama 

asla yıkılmadan dimdik ayakta durdunuz. Siz bu vatanda gurur ve güven yoluna 

döşenen altın varaklı taşlar oldunuz. Ölüm Allah’ın emriyken, Allah’ın hediyesi olan 

şehitlikle taçlandırıldınız. Korku nedir bilmediniz, açlık nedir hissetmediniz, aşkı 

sevgiyi sinenize gizlediniz. Siz bu vatanda dinmeyen ezan, inmeyen bayrak, 

solmayan çiçeklersiniz. Vatan yuvadır derdi büyüklerim, öyleymiş. Vatan anadır, 

vatan babadır, vatan kardeştir, yuvadır. Ama önemli olan yaşatabilmektir ezelden 

ebediyete. Şehidim senmişsin bugünkü ve yarınki nefesim, senmişsin çarpan kalbim, 

senmişsin ecdadımın izleriyle delicesine akan kanım, senmişsin yuvamda tüten 

ocağımın dumanındaki huzurum. Sensin işte, toprağıma hayat olanım. Bir ömür 

bağışladınız bu toprağa, binlerce ömür dua olsun yolunuza. Bir aileniz vardı şehadet 

yolunda, bütün aileler sizin oldu şehit olunca. Minaremde çağlayan ezanım, haydi 

inlet dört köşe bu vatanı. İnlet de huzur dolsun dört bir yanım. Semayı yakıp kavuran 

bayrağım coşkuyla dalgalan, dalgalan da bayrak görsün yüzsüz düşman. Haydi, 

ayaklanın, şehidim var. Yola çıkacak bekletmeye gelmez, daha yedi kat semayı 

dolaşacak. 

Yiğidim, solmayan çiçeğim! Binlerce ocak tüttü sayenizde, gözyaşı değil güven 

oldu hediyeniz de.  O huzurla yastığa konulan başlar feda olsun her birinize. Şehidim 

ruhun şad olsun, mekânın Cennet… 

                                                                                             Sinem ANAR 

                                                                               Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 11/A 

      Liseler Arası İlçe 1.si 
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VATANI İÇİN CANINI FEDA EDEN CESUR YÜREKLERE … 

 

Türklük ne yüce bir ayrıcalıktır. Dünya üzerine Türk olarak gelmek, ne büyük 

onurdur. Bir de Türklük için canını feda etmek; vatan uğruna, bayrak uğruna ölümlü 

ve ihtişamlı dünyadan vazgeçmek… İşte o, bambaşka bir onur ve gururdur. Ne mutlu 

sana, ne mutlu sizlere ki, dünyaya boş yere gelmemiş, bir hiç uğruna gitmemiş 

yiğitlersiniz. Siz ne şanlısınız ki; şu anda en huzurlu, en güzel yerdesiniz. İnsana 

verilen en kıymetli şey canıdır aslında ama siz; vatan ve bayrak için kıymetli olan 

canınızdan vazgeçtiniz. Belki ailelerinizden, çocuklarınızdan, hayallerinizden 

vazgeçtiniz. Ne mutlu sizin çocuklarınıza… Gurur duyacaklar sizlerle. Onların 

kahramanı, bizlerin kahramanısınız. 

Siz,  bu vatanın yetiştirmiş olduğu yüce insanları, eşsiz ruhlarısınız. Ardımızda 

öyle bir tarih var k; nice savaşlara katılmış birçok galibiyete sahip olmuş. Bu savaşlar 

kazanılmış ya da kaybedilmiş olabilir. Ama her durumda dik durup en büyük 

kahramanlığı gösteren yine sizlersiniz. Tarihimiz en iyisini de, en kötüsünü de görmüş 

kanla yazılmış bir tarih. Başarı için bir şeyler feda edilir ama insanın kendi canını feda 

etmesi; işte bu en büyük fedakârlıktır. Kahramanların pelerine ihtiyacı yoktur. Bir 

kahramanın ihtiyacı olduğu şey; içinde vatan, millet aşkı ile atan yüreğidir. İsimli, 

isimsiz kahramanlarsınız. Siz tarihe damga vuran Türk askerisiniz. Bugün de tarihe 

damgalar vurmaya devam ediyorsunuz. Vatanımızı, bayrağımızı yücelten 

insanlarsınız. Medeniyetimizi yaşatan eşsiz ruhlarsınız. Bizde askerlik bir meslek 

değil bir vazife, bir tutkudur; vatan için, bayrak için ölmek, ölmek değil şehit olmaktır 

ve herkes bilir ki ŞEHİTLER ASLA ÖLMEZ!  

                                                                                                           

 Kübra ÇALIŞKAN  

Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 9-A 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZ ; 

 

Öncelikle sizleri çok seviyorum. Hayatımı, gittiğim okulu, bindiğim arabayı, 

yediğim yemeği, yaşadığım evi, hatta ve hatta bu satırları yazarken kullandığım 

kâğıdı, kalemi bile size borçluyum. Yalnız ben değil tüm arkadaşlarım, annem, 

babam, hatta milyonlarca insan hayatını size borçludur. Şu an bulunduğumuz 

şartlarda ve bulunduğumuz çağda insanlar ailelerinden, arkadaşlarından, evlerinden; 

o çok sevdiği kıyafetlerinden, o bir dakika bile ayrı kalamadıkları telefonlarından, 

eşlerinden, çocuklarından ayrı kalamazken, sizler okuduğunuz okulları, çalıştığınız 

işyerlerini, kiminiz nişanlısını, kiminiz eşlerini, çocuklarını, kuru da olsa ekmeğinizi, 

aşınızı, bizler için - sırf vatan toprağımız yaban ellere yar olmasın, sırf Türk Milleti 

heba olmasın diye, sırf yarınlarımızı düşünerek, her şeyden vazgeçerek-  ateşin içine 

gittiniz. Sizler de biliyorsunuz o kadar bombanın üstünüze yağacağını; sizler de 

biliyordunuz ailelerinize, arkadaşlarınıza, evinize, kavuşamama ihtimalinizin 

olduğunu. Sizler benim fedakârlık kelimesini duyunca aklıma gelen ilk şeysiniz. 

Sizlere olan sevgimi ve saygımı dile getirmeye kalksam kelimeler kifayetsiz kalır, 

belki de ömrüm boyunca bu konudaki görüşlerimi dile getirmem lazım ki, anca size 

olan sevgimi ve saygımı birazcık olsun ifade edebileyim. Kanlar döktünüz, aç, susuz, 

cephelerde düşman ordularının üstüne yürürdünüz. Belki şu an bir savaş çıksa ve 

savaşa gitmek zorunda kalsak, o cephelerde cesurca boy gösteremeyiz. Belki de 

vatanımız, yarınlarımız için fedakarlık edemeyiz ama şunu çok iyi bilmenizi isterim ki, 

sizin yaptığınız o fedakarlıklar boşa çıkmayacak. Belki şu an savaş içinde olsak 

elimden pek bir şey gelmez, belki bir şey yapamam ama şuan vatanım için ülkeme, 

aileme, öğretmenlerime, hayırlı bir evlat olmak için elimden geleni yapıyorum. En 

azından yapmaya çalışıyorum. Belki sizin yaptıklarınızın yanında benim yapmaya 

çalıştıklarım ve yapmak istediklerim bir hiç olsa da bu, benim vatan ve minnet 

borcumdur. Sevgili, kıymetli şehitlerim. Sizlere söz veriyorum ki emeklerinizi boşa 

çıkmayacak, kanınız yerde kalmayacak. Hiçbir şey için olmasa da sizin için, bu 

ülkenin şanı, sizin asil kanınız için elimden geleni yapacağım. Sizi çok seviyor, sizlere 

Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânınız cennet, ruhunuz şad olsun. 

                                                                                                                             

Zilan ULUS 

                                                                                  Kuvayi Milliye Anadolu LİSESİ 9A 
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EY SANCAK SEVDALISI KAHRAMANLAR ! 

 

Ey şehidim! Vatanıma göz diken, topraklarımı çiğnemek isteyen, bayrağımı 

indirmeye çalışan alçaklara geçit vermeyen yiğitlerim. Selam olsun sizlere! 

Analarınızın feryatlarıyla, babalarınızın dualarıyla çıktınız bu yola. Gözünüzü 

bile kırpmadınız düşmanın bir kör kurşununa siper olurken. Bu ülkede ezanlar 

dinmez, bayrak inmez, sizler ölmezsiniz. Türk Milleti âşıktır istiklale, bu yüzdendir bu 

uğurda canınızı verdiniz. Nice ağıtlar yakıldı ardınızdan, nice evlere ateş düştü. Bir 

ananın sesi gök kubbeyi inletti. Kahramanlığınızı anlatmak istedim yere, göğe ama 

kelimeler yetersiz kaldı şehidim. Ey şanlı askerlerim, kanınızı dökenler Rabbim’e 

havale… Sizler Rabbim’e emanetsiniz. Gencecik bedenlerinizi kana bulayanlar, anne 

babanıza evlat acısı yaşatanlar, eşlerinizi dul, çocuklarınızı babasız bırakanlar 

utansın aziz şehidim! Siz bu güzelim toprakları, denizle yeşilin muhteşem 

buluşmasıyla dolu güzel ülkeyi, düşmana vermemek için can verdiniz. Rahat uyu 

şehidim! Ne seni unuturum ne de bu bayrağıma rengini veren kanını. Senin sayende 

huzurlu yaşayarak büyüyorum bu topraklarda. Belki de yarın benim sayemde gelecek 

nesil huzurlu yaşayacak, gerekirse ben de kanımla sularım bu cennet vatanın 

topraklarını. 

Şehadet şerbetini içip, gül kokulu topraklara gözünüzü bile kırpmadan yürüyen 

kahramanlar! Mekânların en yücesine uğurlandınız ağıtlarla… Siz ölmediniz, her 

daim yüreğimizde yaşayacaksınız. Her ezanda, her ay yıldızlı bayrağın coşkuyla 

sallanmasında, her şehidin ardından yakılan türküde aklımıza geleceksiniz. 

Tekrardan binlerce kere bu topraklar için toprağa düşmüş kahramanlar, cennet 

vatanın her köşesinden selam olsun sizlere.   

 

                                                                                   Selvi ÇETİN  

                                                                                  Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi10/B 
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BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ 

 

Bir bayrak uğruna, en çok kan akıtılan vatanın şehadet mertebesine erişmiş 

yiğitleri!            

Canınızı feda ettiğiniz güzel vatanımın, dört yanından sesleniyorum sizlere. 

Dışarıda oyun oynamaya korkan çocukların annelerinin, güne bombayla uyananların, 

zulüm altında yardım eli uzattığınız günahsız meleklerin, zor durumda dahi 

ekmeğinizi bölüp suyunuzu paylaştığınız mazlumların selamlarıyla başlıyorum 

sözlerime.  

Ben kim miyim? Çanakkale’deki Koca Seyit’in, 93 Harbi cephesindeki Nene 

Hatun’un, yedi düvele meydan okuyan Sultan Mehmet’in, düşman çizmesini yurduma 

sokmayan Atatürk’ün evlatlarından sadece biriyim. Ve böyle şanlı bir soydan 

geldiğim, damarlarımda bu asil kanı taşıdığım için gururluyum. 

Bizler, hiç süper kahramanlara ihtiyaç duymadık. Çünkü sizin kahramanlık 

öykülerinizle büyütüldük. Daha küçücük yaşta sizin hikâyeleriniz büyüledi zihnimizi ve 

belki de o büyü büyüttü bizi. 

Mesela; her operasyona düğüne gider gibi gittiğinizi ve cebinizde bir veda 

mektubu olduğunu iyi bilirim. Bu vatan için gözünüzü kırpmadan canınızı 

vereceğinizi, gencecik yaşta Eren’in yaptığı gibi, hain saldırılara geçit 

vermeyeceğinizi ya da bayrağım özgürce dalgalansın diye, tankın dahi üstüne 

yürüyecek cesarette olduğunuzu çok iyi bilirim.  

Ey al bayrağıma rengini veren şehitlerim! 

Damarlarınızdaki asil kanı bahşedip rengini verdiğiniz al bayrak, hala ilk günkü 

gibi dalga dalga semayı süslüyor, ezanlarımız arş-u âlâyı inletiyor ise sizler 

sayesindedir.  
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Siz gittikten sonra buralar, nasıl derseniz eğer, hiç iyi değil yiğidim. Buralara 

ateş düştü, her birimizin yüreğini pare pare eyledi. En çok da, baba ocağın alevlendi. 

Bizlere bıraktığınız vatan karşılığında, biz de sizin emanetlerinize sahip çıkıyoruz. 

Geri dönmeni beklerken hamile çocuğuyla birlikte, son kez tabutuna sarılabilen eşine 

kardeş; o yıkılmaz sandığın güçlü adam, senin yediğin kurşun aklına geldikçe her 

seferinde, tekrar tekrar evlat acısıyla tutuşurken, annen ise çocukluk battaniyene 

sarılıp eşyalarını kokluyorken onlara birer evlat olduk. Sizin yaptığınız gibi, kötü 

günde birbirimize sımsıkı sarılıp sarmalandık. 

Artık hepiniz, gökyüzünde bir kuştan farksızsınız. Biliyoruz ki içinizde huzur, 

yüzünüzde tebessüm var. Yine hep birlikte misiniz, sırtınızda mazlumun öcünü almak 

için kana bulanmış üniformalarınızla? Peygamber gelip her birinizin alnından öpüp 

şanınıza şan katacak ve içtiğiniz şehadet şerbeti sizi, cennetin başköşesine 

yükseltecek.  

Bir yağmur yağsa, topraktan sizin gül gibi, leylak gibi güzel kokunuz yayılır 

yurdumun dört bir bucağına. Bu millet sizi unutur, size kurşun sıkanı affeder mi 

sandınız? Siz yeter ki yerinizde rahat uyuyun. Ardınızda tarihi şanlı destanlarla dolu 

bir ülke, bu destanları yazanların torunları var. Hain düşman unutmasın ki biz 

Türk’üz. “BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ”. 

 

                                                                                                           Reyhan KOBAKLI 

                                                                                 Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 10/B 

Liseler Arası İlçe 2.si 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN RUHUNA ; 

 

Bir güneş gibi geçip gittiniz üzerimizden. Her zaman gün ışığında tutmak için 

uğraştınız bu bayrağı göklerde. Ama üzülmüyorum şehitlerim, çünkü o şanlı bayrak 

için canini verenlerin arkasından yas tutulmaz, onlarla onur duyulur. Sizler 

Peygamberimize komşu gittiniz. Yaşadığınız dönemlerin şartlarına göre hayatla 

mücadeleniz devam ederken aynı zamanda devletin hazır askerleri olarak daima 

göreve hazırdınız.  Devletin geleceğinin aynı zamanda kendi geleceğiniz ve 

güvenliğiniz olduğu bilinci ile hareket ettiniz daima. Bize siz öğrettiniz vatanin ne demek 

olduğunu. Vatan namus demektir, ana-baba demektir, özgürlük demektir, hayat 

demektir. Vatanımızda özgür olduğumuz için ibadetlerimizi yapabiliyoruz.  

Namusumuzu, canımızı koruyabiliyoruz.  O kadar küçükler ki ailelerinin gözünde hepsi. 

Aslında hepsi birer ana kuzusu. Vatanın sorumluluğu siz şehitlerimize verilmiş. 

Devleşiyorlar adeta savaşırken. Vatan sevgisi böyle bir şey.  

Şehidim, sakın ha üzülmeyesin! Ben bu şanlı milletin her zaman bir askeri 

olacağım.  Vatan sevgisinin kadını erkeği olmaz. Nasıl ki bizden evvelkiler cepheye su, 

mermi taşırlardı aynı inanç bizde de mevcut. Henüz ölü toprağı serpilmedi üstümüze. 

Umarım barış gelecek, gerekmeyecek tek hiçbiri de tek temennimiz duamız o. Biz kan 

dökülmesini değil, barış gelmesini istiyoruz Şehidim. Ama gerekirse bütün biz gençler 

de bir araya gelir biz de savaşırız.  Bu vatan bizim ve hep öyle kalacak. Şehitlerim sizin 

bu vatan uğruna canınızı nasıl verdiğinizi biliyorum.  

Yapılan dualar, duyulan minnetler azdır size şehidim! Büyük Nebi cenneti müjdeler 

sizlere. Yağmur artıyor şimdi şehidim, sema ağlıyor bugün.  

Siz şanlı şehitlerimiz üzerinizde o yüce kanlarınız olduğu halde yeniden 

dirildiğiniz gün her bir damlanın hesabını bir bir alacaksınız.  

          Siz ey gencecik şehitlerimiz, mekânınız cennet olsun. 

Özlem KAPACAK         

                                                                                                                                       Bigadiç Mesleki ve Teknik 
                                                                                                                                               Anadolu Lisesi 11/A 
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AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ; 

 

Bu vatanın her toprağında sizlerin unutulmayacak ruhlarınız var. Her 

adımımızda sizin ruhlarınızı hissediyoruz. Sizin o 15 Temmuz ‘da, Kurtuluş 

Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı‘nda yaptığınız cesurca fedakârlıklar unutulmadı, 

unutulmayacak, unutturmayacağız. Bazılarınız anne gözünde hala bir bebek, 

bazılarınız yeni evlenmiş bir genç, bazılarınız ise karısı karnı burnunda baba olmayı 

bekleyen bir yiğit. Sizler her ne pahasına olursa olsun hiç düşünmeden düşmana 

karşı gelebilecek cesur, ülkesini, bağımsızlığını, bayrağını koruyan Mustafa 

Kemallerdensiniz. Sizler Mehmet Akif Ersoy’ un da dediği gibi ‘’KORKMA!’’ sözüyle 

hiçbir düşmanın bir Türk’e karşı gelemeyeceklerini bilerek çıktınız yola. İstiklal 

Marşı’mızdaki ‘’Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal’’ dizesiyle savaştınız. 

Korkmadan, cesurca savaştınız. Siz de Mustafa Kemal gibi İsmet İnönü gibi ya da 

Seyit Onbaşı gibi savaşıp onların evlatlarından olduğunuzu belli ettiniz. Çünkü 

sizlerin damarlarında dolaşan asil kan geleceğimize de yön verecektir. Arkamızda 

sizler gibi babayiğitlerin olması bu hor kullanılan dünyamızı zenginleştiriyor. Ama bu 

zenginlik de bazen kayıplara uğrayabiliyor. Kayıpların başladığı gün 2, sonraki gün 

22, sonra da 33 ve daha fazlası… İşte böyle olaylar ne kadar çok üzse de bir yandan 

da gururlandırıyor aslında. Çünkü vatanımız uğruna ülkemizi korumak için canınızı 

verdiniz, veriyorsunuz ve vereceğinize de yemin ettiniz. Bu can verilişler ülkemizi, 

şehitlerin evlerini ve en fazla da şehit analarını etkiledi. İşte yakın bir zamanda 

gerçekleşen 15 Temmuz darbesi. 250 kahraman şehit, 250 ev, 250 ana ve 250 eş 

dost gözyaşlarıyla…                 

         

 

                                                                                                                  Ayşe UZUN 

        Bigadiç Anadolu Lisesi11/B                                                                                                   
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ŞEHİTLERİMİZE ; 

 

    Abi, amca, dede... Belki kardeşim bile diyebilirim sana çünkü daha on 

beşinde cephede can verenleriniz var aranızda. Biz tabi bunları kitaplardan ve 

okuldaki derslerden biliyoruz. O ruhu anlamak için çok çaba sarf etmemiz gerek. 

   Neyse... Sana biraz da bu günden bahsedeyim. 2020 yılındayız. Bütün 

felaketler üst üste geldi. İlerleyen teknolojinin çok büyük bir kısmını ölümcül silahlar 

yapmak için kullandı insanlık. Sonra sırf dini, inancı ve hatta düşünceleri farklı diye o 

silahları kullanmaktan hiç çekinmedi. Maalesef dünya güçleri bunu tiyatro izlermiş gibi 

en ön safta izliyor. Savaşların şekli de değişti. Ticaret savaşları, ekonomi savaşları. 

Kısacası yeni nesil savaşlar. Ah! Unutmuşum. Başımızda bir de virüs var. Kendisi 

‘’corona’’ olarak tabir ediliyor. Taa Çin’den gelip dün itibari ile ülkemize giriş yapmış 

durumda. Bundan sonra ne olur onu zaman gösterecek. Cahillik ve eğitimli 

eğitimsizlerle de mücadele ediyoruz. Tam böyle zamanlarda ortaya çıkıp halkı hiçbir 

dayanağı olmayan haberlerle kışkırtıyorlar. Sen zaten halimizi görüyorsundur. Belki 

boşuna anlatıyorum. 

       İşte her şey bildiğin gibi. Gelip geçen sadece günler. 

 

                  

                                                                                    Betül YÜCEL 
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ŞEHİTLERİMİZE; 

 

Şehit denilince aklıma ne gelir bilmiyorum. Açıkçası ben bilemem çünkü o 

acıyı hiç yaşamadım. O acının tarifi var mıdır bilmiyorum? Şehit kelimesi hem gurur 

hem acı benim için. Ama en çok acı. Bazen diyorum ki biz burada güven içinde 

yaşarken bizim için evlatlarından, eşlerinden, anne ve babalarından vazgeçenler var 

diyorum. 

Şehit kelimesi bence babasını kaybetmiş çocuklara, kocalarını kaybetmiş 

eşlere, evlatlarını kaybetmiş anne ve babalara sorulmalı. Onlar elleri titreye titreye, 

gözleri dola dola, boğazları düğümlenerek anlatıyorlar. Ne zaman bir şehit haberi 

duysam kalbime biri bıçak saplar gibi oluyor. Aklıma direkt şehitlerimizin aileleri 

geliyor. Kim bilir onlar ne haldedir diyorum. Gecen gün beş yaşında kuzenim 

televizyon izlerken babama “Amca bu iyi adamlar kötü adamlara neden yardım 

ediyorlar.’’ dedi. Babam da “sen dedin ya işte onlar kötülere yardım edecek kadar 

iyiler” dedi. Beş yaşındaki çocuk bile onların kötü olduğunu biliyor ya söylenecek söz 

kalmadı. Her defasında sizleri inatla hatırlayacağız.  

Sizleri unutursak kanımız kurusun. Biliyorum bu savaşlar hiç bitmeyecek. Biz 

hep şehit vereceğiz. Bunu bize yapanlara nefretimiz hiç dinmeyecek. Ama tek 

istediğim şehit kelimesi sadece bir kelime olarak bilinmesin. Hani şehitler ölmez 

diyorlar ya. Bir de ailelerine sorsunlar bakalım ne oluyor? 

 

                                                                                     Büşra DEDELİ  
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ŞEHİTLERİMİZE; 

 

Sizler bizim için savaştınız. Bu vatanın sahipsiz olmadığını ve gökteki 

bayrağımızın her zaman ve her daim dalgalanacağını gösterdiniz. Belki arkanızda 

gözü yaşlı bir anne belki bir çocuk bıraktınız. Bilin ki onlar sahipsiz değil. 

Kiminiz 215 kilogramlık mermi kaldırdı. Kiminizin annesi, saçınıza kına yaktığı 

için cephede alay konusu oldunuz. Ama hepinizin tek bir amacı vardı. Bu vatanı 

kurtarmak. Sene 2020 ve sizlerin bizlere bıraktığı vatanda özgürce yaşayabiliyoruz. 

Bundan dört sene önce 15 Temmuz 2016 gecesinde darbe yaşamıştık. Düşman bitti 

sandık ama bitmemiş. Bu zamanda bile bu vatanı elimizden almak isteyen düşmanlar 

var. Size biraz 15 Temmuz gecesinden bahsedeyim: İlk şehidimiz Ömer Halis Demir 

eğer komutanının emri ile il kurşunu sıkmasaydı, belki şuanda oturduğumuz yerde 

olmayabilirdik. O gece herkes evlerinde dışarı çıktı. Tankların üzerine yürüdü. Saat iki 

gibi salalar okunmaya başlandı. Herkesin gözlerinden yaşlar akmaya başladı.  

Sizler gibi askerlerimiz olduğu sürece bu vatanı elimizden hiç kimse 

alamayacak. Bizlere nasıl emanet ettiyseniz o şekilde bu toprakları koruyacağız.  

 

 

                                                                                      Hicran AYDOĞMUŞ 
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SEVGİLİ KAHRAMANLARIMIZ ; 

 

Bu öyle bir duygu ki tarifi yoktur. Ne zaman anlatmaya kalkarsa insan, düğüm 

düğüm olur boğazı. Sonra anlatamaz. İşte öyle acı içinde yanağından bir damla 

gözyaşı düşer ve ağzından çıkan tek cümle “VATAN SAĞ OLSUN!” olur. Vatan sağ 

olsun da ben varsın toprak olurum der. Siz; ölümün kucağına ‘ Düğüne gidiyoruz.’ 

diyerek giden, her cümlesinde vatan sevgisi gezen, siz ki bu millet için canını heba 

eden kahraman yiğitlerimizsiniz. 

Akşam olur haberler açıktır ve bir son dakika başlığıyla ince bir bantta geçen 

yazılar sanki kalbimizden geçmiş gibi olur. Analar ağlar, babalar yine “Vatan sağ 

olsun!” der.  Bilirler ki evlatları ölmedi. Şehitler ölmez çünkü. Ama merak etmesinler 

çünkü bu vatanın gençleri emeklerinizi boşa çıkarmayacak. Çalışmalıyız! Bu vatanın 

bize ihtiyacı var. Çalışmalıyız! Şehit analarının gözyaşlarını durdurmak için. Çünkü bu 

vatanın bize ihtiyacı var. Türk gençleri, unutmamalıyız ki biz yaşayalım diye ölen 

birileri var. Bu bilinçle her daim vatanımız ve milletimiz için yaşamalı; vatanımızı ve 

milletimizi yaşatmalıyız! 

Bir çocuğun asker gördüğünde içinde oluşan huzur vardır. İşte bu yüzden 

sadece şehit evlerine ateş düşmez; tüm milleti yakar derinden. O ateş zamanla 

büyüyen bir acıdır kalplerimizde ve biliriz ki Allah bizim yanımızdadır. Bu huzurla ,  

“Bu vatanın evlatları tükenmez!”  deriz. 

 

 

İrem KİRAZBEY 
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BU VATANIN AZİZ ŞEHİTLERİ ; 

 

Bu vatan, bu toprak, bu yurt, bu millet size can borçlu. Bizler bugünlere 

geldiysek sizin sayenizde kahraman şehitlerim. Bizim güvenliğimiz için uyku uyumaz 

nöbet tutarsınız. Bazen yemek bile yemez,  ekmek ile yetinirsiniz. Kahramanlarım! 

Hakkınız ödenmez. 

Şehit haberleri görünce dudaklarımız uçukluyor, bacaklarımız tir tir titriyor. Kaç 

ana feryat ediyor evlatları için kaç baba o acı haberi duyunca yıkılıyor adeta bir dağ 

yıkılırmış gibi. Ocaklara ateş düşüyor. Allah’ım şehit ailelerine sabır versin! Bazıları 

nişanlı, bazıları evli. Kiminin minik minik çocukları var. Kimi göreve yeni başlamış. 

Bunlar hep yürek yakıyor. İçimiz yanıyor. Gözyaşlarımız sel olup akıyor. O minik 

yavrular gurur duyacaklar. ’’Benim babam, abim vatan için, bayrağımız inmesin diye 

ezanlarımız dinmesin diye şehit oldu’’ diyecekler. Hiç sönmeyecek içimizdeki ateş. 

Kalbimizin en derinlerinde sizin yerleriniz. 

Şehit haberlerini duydukça kor gibi yanacak ciğerlerimiz. Polis, jandarma, 

astsubay, uzman çavuş, piyade erlerimiz mekânınız cennet olsun bu vatanın aziz 

şehitleri.      

 

 

        İrem ÖZKES 
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ŞEHİTLERİMİZE ; 

 

Bu vatanın kahramanları, korkusuz evlatları yazdığınız bu tarihi şimdilerde 

gözdemiz olarak okuyoruz. Sizlerin bu vatan uğruna akıttı kanlar, onca ananın 

döktüğü yaşlar, babaların oğlum şehit oldu derken bile sesindeki titreyişler eşinizin 

hıçkırıkları, çocuklarınızın ‘’BABAM’’ deyişleri onlarca ses, onlarca yas…  

Sizler giderken yalnız gitmediniz. Her gün eşlerinizin yatağının yanına 

baktığında gözlerindeki yaşları, annenin elinden hiç düşmeyen Kuran’ ı, babanın hiç 

dinmeyen yarası, daha onlarca seveniniz, onlarca küçük hayranlarınız…  

Yüreğimizdeki acılar dinmese de, her gün yenileri eklense de siz aziz, cesur, 

kahraman şehitlerimiz… Sizleri anlatmaya cümleler, sayfalar yetmez. Sizler 

tarihlerimizsiniz, sizler her gün dilimiz ve kalbimizdesiniz. Eğer sizleri unutursak 

kalbimiz sızlasın…  

SİZLER UNUTULMADINIZ, UNUTULMAYACAKSINIZ SİZLERİ ANIYOR VE 

SEVİYORUZ…  

 

        Melike KÖSE 
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SEVGİLİ ONURLU KAHRAMANLARIMIZ ; 

 

Tarihler geldi gidiyor, zaman su gibi akıp geçiyor. Her an her şey olabiliyor. 

Geçmişten bugüne her şey değişti. Eskisi gibi hala vatan aşkıyla dolan bireyleriz. Her 

şeyin üstesinden geldiğiniz gibi vatanımızı korumayı bir kere daha başardınız. O 

akıllardan çıkmayacak gecelerde siz kahramanlığa adınızı yazdınız. Bir kere daha 

tarihe ve kalbimize adınızı büyük harflerle kazıdınız.  

Herkesin unutamadığı o gece siz evinizden, eşinizden ve ailenizden vazgeçip 

kendinizi vatana adadınız.  Kim yapardı ki böyle hiç düşünmeden? Kim göze alırdı ki 

böyle bir tehlikeyi?  Kim verirdi kanını, canını? İşte bunu kimse yapmazdı. Ve siz bir 

başkası değil, siz onurlu kahramanlarımızsınız. Çok isterdim o zamanlarda olup 

kanımın son damlasına kadar vermeyi. Çok isterdim ki annemin vatan sağ olsun da 

evladım vatanı için kurban olsun demesini. Ama biz de vatanımıza 4 elle sarılacağız. 

Siz kahramanlarımızı yarı yolda bırakmayacağız. Sözümüz söz. Sesleriniz 

kulaklarımıza fısıldıyor. Yaşadığınız olaylar tek tek tüyleri ürpertiyor. 

Yaşadıklarımızdan güzel bir ders aldık. Her şey vatanımız için. 

Kanımız da canımız da vatan bayrak aşkına. İntikamınızı alacağız. Kanınızın 

son damlasına kadar hepsini tek tek toprağa gömeceğiz. Vatan biz ve bizden sonraki 

nesillere emanet. Ve asla emanete ihanet etmeyeceğiz. Aileleriniz, akrabalarınız ve 

en başta biz olarak sizinle onur ve gurur duyuyoruz.  Eğer geçmişimizi unutursak 

kaybederiz. Her şey vatan için.  Adınız hep akıllarda, tarihlerde ve kalbimizde.  TÜRK 

evladı olduğumuz için onur ve gurur duyuyoruz. Boşuna dememişler “NE MUTLU 

TÜRK’ÜM DİYENE”  Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun.  

 

Sevcan AVCI  
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