
 

YAŞIYORSUN ÇANAKKALE 

Yüzyıldır aklımızdan, kalbimizden eksilmeyen; tarihe altın harflerle yazılan şerefli yazgımız 

Çanakkale. Hayat boyu kalplerdeki o gururu yaşatan şehitlerimiz, gazilerimiz… 

Ülkemizin şerefli tarihi o ölümsüz gelişmelerde saklı. Bunlardan biri de Çanakkale Savaşı’dır. 

Çanakkale kalplerde yaşayan yara, bebeklerin agularında çınlayan seda, annelerimizin ninnilerinde 

saklanan şiirdir. Bayrağımızın al rengine büründüğü yerdir. Bu büyük onuru unutmadık, 

unutmayacağız. Bu şerefli alınyazısı bu milleti bir adım daha öne çıkarmıştır. Nene Hatunlar, Seyit 

Onbaşılar, Ulubatlı Hasanlar bugün aramızda değiller. Fakat bu kahramanların isimleri her daim 

anılacak ve kıyamete dek sürecektir.  Bu gurur benim, bu gurur şanlı milletindir. 

Yorgun kalan Osmanlı’ya son darbeyi indirmek isteyen İngiliz’i, Fransız’ı ve diğer İtilaf 

Devletleri Çanakkale Boğazı’nı ablukaya alarak geçmeyi amaçlıyorlardı. Onların topları, tüfekleri, 

uçakları vardı. Fakat bir şeyi unutmuşlardı: gövdesini siper eden aslan yürekleri, gidip de geri dönmek 

istemeyen kahramanları ve iman dolu sineleri. 

Çanakkale varoluşun adıdır. Sadece bizim için değil, tüm İslam aleminin gurur tablosudur. İslam 

beldelerinin namahrem postallarla çiğnenmeyeceğinin sembolüdür. Vatan savunmasının dersinin 

verildiği beldedir. Annelerin hiç düşünmeden evlatlarını cepheye gönderdiği, bıyıkları terlememiş alnı 

kınalı Mehmetçiğin can verdiği yerdir. Aslında Çanakkale; Kurtuluş Mücadele’sinin ön adıdır; fakat 

vatan savunmasının ne ilki ne de sonuncusu olacaktır. 

Çanakkale Zaferi, sadece Çanakkale ili ile sınırlı olmadığı gibi o tarihle de sınırlı değildir. 

Erzurum, Sivas, Ankara, Kahramanmaraş, Samsun ve daha nice ilin ve beldenin ruhunda izler taşır. 

Bir başka türküdür dillerde dolaşan, binlerce şehidin yuvasıdır. gazilerimizin, şehitlerimizin dost ana 

yüreğidir. 

Bugün kitap sayfalarından dökülüp gönülleri süsleyen Elif’çiklerin türküsüdür. Hani Elif: 

“Yediyordu Elif kağnısını, geceden geceden“ 

Ve sonra eğiliyor, doğruluyordu. Cephe gerisine mermi ulaştırması gerekiyordu. Cepheye mermi 

ulaştırırken kağnıya kendisini koşan Eliflerin, Ayşelerin, Fatmaların destanıdır Çanakkale. Evlerin 

bacalarından sevgi, şefkat; tencerelerde yokluk, sefalet fakat kalplerden sabır, cesaret ve özgürlük 

çığlıklarının yükseldiği yıllardı. Yorulmamanın, yıkılmamanın, direnmenin sabır taşıyla 

kaynaşmasıydı. 



Vatan aşkı, millet sevdası Anadolu’nun bağrından kopup gelen İsmail’in dilinde türküye dönüşür. 

Çanakkale’de son nefesini veren şehidimizin son sözleri yürek yakıcıdır: 

“ Annem yakmış kınayı adak diye, 

Ben de vatan için kurban doğmuşum. 

Anamdan Allah’a son bir hediye, 

Kumandanım! Ben İsmail doğmuşum.“ 

 

Bu analar vatana ne kınalı koç yiğitler verdiler. O güzel Mehmetçik son nefesini verirken vatan 

toprağına methiyeler dizecek kadar kahraman ve vefakârdır. Son nefesini verirken Nusret mayın 

gemisinin düşmanın bağrında açtığı yarayı görür gibidir. Kendisi can erirken: 

“Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber, 

Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber. “ 

       Sesine kulak vermiş gibidir. Çünkü onlar şehadeti ve ölümü bir yok olma, tükenme gibi değil; 

Allah ve Peygamber’ ine kavuşmanın en güvenilir yolu olarak görürler. Bu ruh haline sahip bir milleti 

kim durdurabilir ki… 

Hani M. Akif’in dediği gibi: 

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; 

       Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım.” 

 

       Mısraları kulaklarımda çınlıyor. Her daim çınlaması, en büyük dileğimdir. Çünkü bu millet 

annesiz, babasız hatta nefessiz yaşayabilir fakat vatansız asla yaşayamaz. 
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