
BEN ÇANAKKALE’YİM 

 
     Yıl 1915,  günlerden Çanakkale… Her şey susmuş sadece soğuk bir rüzgar, fırtına öncesi 

sessizliği bölen...  Ben Çanakkale’yim. Şahit olacağım şeyler belki de bir daha kıyamette 

görülür. Siperlerde az sonra üzerime düşecek binlerce nefes...  Cennetlik ayaklar geçiyor 

toprağımdan. Üstümde hiç izi silinmeyecek anılar sisleniyor. Kağnılar geliyor gölgelerin 

arasından tozu dumana katarak. Kağnıları çekiyor umudunu cepheye bağlamış nazlı yârlar. 

Acı ama gerçekleri görüyorum. Saniyelerinin bile kıymetini bilerek savaşın seyrini değiştiren 

bir komutanı seyrediyorum Conkbayırı’nda.  

     Biliyorum, boşuna değil bu mahşer yerinde toplanış. Çünkü duyuyorum vatanım yoksa 

ailemde yoktur, diyerek bu kan gölünde nurlara girmenin gururunu...  Ve anlıyorum; 

gençliğini, hayatının baharını, belki de en kıymetlisini geride bırakıp cepheye gelmenin ne 

demek olduğunu. Sevgiyi üzerinde yattığı toprakla, açlığı kalbindeki imanla dindiren, işgalin 

acısını zafer düşüyle saran Mehmetçiği görüyorum ben.  Bir kuru ekmeğe şükreden mübarek 

eller kalkıyor üstümdeki semaya.  Dillerden hiç eksilmeyecek Allah nidaları, kalplerde ise 

asırlardır süre gelen hürriyete inanç...  

    Vatanı için göğsünü siper edip canını feda etmek zor mudur diye aklına hayaline bile 

getirmeyen kınalı kuzularının yüreğine dokunuyorum ben şimdi. Yanı başımda bir mektup 

yazılıyor hasret dolu, fedakarlık dolu, umut dolu, bir mektup... Hayatının baharında cepheye 

gelmiş kınalı kuzuların en güzel hayallerini dinliyorum sessizce. Ve 18 Mart’ın sabahından 

akşamına ölümü izliyorum. 

     Ansızın şimşekler çakıyor göğümde. Bombalar patlıyor, gülleler kaldırılıp gemiler 

batırılıyor. Bayrak olup dalgalanıyorum. Sonra bağımsızlığa susamış bir milletinin ateşini 

dindirecek Mustafa Kemal’i selamlıyorum Anafartalar’da. Mavi gözlerinde düşmana 

cehennem olacağımı, okuyorum. Ve 250 bin körpe yaprak dalından düşüyor toprağın kara bağrına 

yarınımı aydınlatmak için...  

   Bağımsızlık için sırt sırta vermiş yüz binler... Hatırlıyorum şimdi bir milletin küllerinden 

doğduğu anı. Unutamam ben, yaralar açıldı bağrımda. Hiç kapanmayacak kadar derin ve hisli 

lakin gururla göğüste taşınacak kadar güzel hatıralara bezenmiş yaralar. Bunlar başka yara. 

Bana acı değil, hayat verdi. Ben bu milletle gerçekten yâr oldum 18 Mart 1915’te...  

    İşte ben, bu yüzden Çanakkale’yim... Mermiye karşı süngüyle düşmana cevap veren bir 

milleti tanıdım ben. Üstümde hem ağıtlar yakıldı hem de hırçın dalgalara sevdalı fırtınalar 

koptu. Çoluğu çocuğu, genci yaşlısı koyun koyuna toprağımda... Oluk oluk akan kanım ben, 

gururlu anaların yanaklarından süzülen gözyaşıyım. Çanakkale’yim kahramanlarla adı anılan. 



Koca Seyit’im, kınalı kuzuyum, Elif’im kağnısıyla gecenin ayazında cepheye mermi 

yetiştiren, on beşlilerim, 57. Alayım, hiçbiri mezun olamayan tıbbiyelilerim... Mehmetçiğim 

ölüm emrine tereddütsüz yürüyen ve ben Mustafa Kemal’im ölmeyi emredebilecek kadar 

iradesi eşsiz.     

    Ben Çanakkale’yim... Anlatılamayacak kadar uzun ve koca bir tarihe sığmayacak kadar 

şanlı. Yaşamla ölüm arasında gidip gelen bir gerçeğim ben. Bir milletin kışına bahar olmayı 

en iyi ben bilirim. Çünkü ben Çanakkale’yim. Beni ne kalemler yazabilir mürekkepleri 

bitmeden ne de diller anlatabilir nefesleri kesilmeden...  
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