
BİR SEVDADIR ÇANAKKALE 

Düşmanın yurdumuzu almak isteğine karşı Türk ordusunun 

bütün maddi ve manevi güçlerini birleştirerek vatan sevgisi dediğimiz 

duygularla savaşıldığı bir savaştı Çanakkale. Türk ordusunun bütün 

olumsuzluklara rağmen kendi hayatını hiçe sayarak sadece kazanmaya 

odaklandığı, yüzbinlerce şehide rağmen özgürlük ve bağımsızlığın 

kaybedilmediği çetin bir savaş. 

Gelişmiş silahlarla donatılmış ordunun karşısında; ateş almaz 

tüfeklerle, patlamayan toplarla, yalın ayak ve aç bir mide ile karşı 

karşıya gelen cesur bir ordumuz vardı. Yediden yetmişe herkesin 

mücadele etmesinin en güzel göstergesiydi Çanakkale. Çocuklarını 

askere gönderirken ellerine kına yakan, dönmeyeceklerini bile bile 

gurur ve heyecanla evlatlarını siperlere gönderen gözü yaşlı anneler, 

bu vatan toprağına bir faydamız olabilir mi kaygısı ile ellerinden 

geleni yapmaya çalışan kahramanlar: Şerife Bacı; sırtında henüz iki 

aylık çocuğu, önünde kağnısı ile kışlanın önünde mücadele vermiş, 

zaten sınırlı sayıda olan cephaneyi korumak için çocuğuyla birlikte 

donarak şehit olmuş koca bir yürek, sırtında insan gücünün kat kat 

üzerinde top mermisi taşıyarak cephenin düşman eline geçmesini 

önleyen yiğit adam Koca Seyit ve adlarını bilmediğimiz ama 

gönüllerde taht kuran, cennet kuşları şehitlerimiz… 

Bitmek tükenmek bilmeyen bir vatan sevdası bu, sevdayı 

taşıyacak yüce karakterlerdi Çanakkale’ye zaferi getirenler. Bununla 

birlikte ordusunu hiçbir zaman ümitsizliğe düşürmeden ileri 

görüşlülüğü ve aldığı doğru kararlarla insanları kitleler halinde izinde 

sürükleyen, insanlara verdiği güven duygusunu boşa çıkarmayan ve 

bu duyguyu sonuna kadar yaşatan büyük komutan Mustafa Kemal 

Atatürk’ün varlığıydı onları hep ayakta tutan. Yüzbinleri ayağa 

kaldırmak için söylediği “Ben size taarruzu değil, ölmeyi 

emrediyorum.” sözü bu mücadeledeki kararlılığın en büyük 

göstergesiydi. 



Çanakkale savaşı bu topraklarda yaşayan asil, özgür ruhlu, 

bağımsızlıkla yoğrulmuş ve hiçbir zaman başkasının boyunduruğunda 

yaşamamış ve asla yaşamayacak olan milletimizin birlik ve beraberlik 

ruhu içinde bir araya geldiğinde; yaşanan bütün olumsuzluklara 

rağmen neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir. Çanakkale ve 

yurdun her tarafı yüz binlerce şehidin kanıyla ıslanmıştır. 

Unutulmaması gereken de budur. 

Aradan onlarca yıl geçmesine rağmen Çanakkale dendi mi gözler 

dolar, yürekler burkulur. O zaman bize düşen bu vatan toprağını 

sonsuza kadar korumak, geçmiş ve gelecek arasında bağ kurarak o 

yüce ruhu yaşatmaktır. 

Şehadet şerbetini içen yiğitler, kolsuz bacaksız evlerine dönen 

kahramanlar,  sizler rahat uyuyun. Bu vatan toprağını sizden aldık, 

canımız pahasına korumaya da yemin ettik, emanetiniz emanetimizdir. 

Ruhunuz şad olsun! 

 

              

  
     

  

  
 KOMPOZİSYON/TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ  

  

  
 Adı/Soyadı : Evin BAKGÖR  

  

  
 Okulu/Sınıfı : Fatih Ortaokulu - 8/D  

  

  
 İlçesi/İli : Tatvan / Bitlis    

  

  
     

  

              

 


