
 

BURAM BURAM ÇANAKKALE 

     Düşünürüm bazen. Her 18 Mart’ta, bulutların ağladığı, güneşin gülümsediği zamanlarda. Nereden 

gelir bu Çanakkale kokusu? Nereden gelir bu kızıl gelinin utangaçlığı? Aklımı kurcalar. Merak eder 

damarlarımdaki asil kan.  

     Sonra bir mısra dokunur dilimin ucuna. Yavaşça, gururla, asil, şanlı bir Türk askerinin taşıdığı 

bayrakla, buram buram.Çanakkale kokusuyla “Sen şehit oğlusun!”der. Çanakkale, buram buram toprak, 

buram buram bayrak. Bir zafer kokusu sarar etrafı sonra, usulca. Ağlayan toprak siler gözyaşlarını açan 

tohumlarla. Üşütmez onları. Üşütmez Çanakkale’yi. Üşütmez, dünyaya açacak bir çift göz için bir dalga 

gibi, korkusuzca, damarlarında taşıdığı asil kanla, belki yüz bin belki de iki yüz bin zehirli otu atan 

gülleri, karanfilleri, Mustafa Kemalleri, eli oyuncak tutmazken silah tutan Mehmetçikleri unutmaz. 

Unutamaz. Şu cihan unutmadı ki, uğrunda çiçekleri solan şehadet yolunda dört nala koşulan şu toprak 

mı unutacaktır? Çanakkale kokusunu almayan hangi vatan evladı kendine Türklük şanını 

yakıştıracaktır? Kim silecektir, kara bulutları keskin bir kılıç gibi dağıtan şehadet ışıklarını tarihten? 

Kim diyecektir ki Çanakkale kokmaz burası ezelden? Oraya cephe denmez. Oraya şehadet yolunda 

koşan yıldızların toprağı denir. Orası Çanakkale’dir! Orası benim, senin, bizim babamızın yattığı yerdir. 

Boşuna yazmamıştır Mehmet bu şanlı destanı. Boşuna “İleri!”  dememiştir mavi ışıklar saçan kumandan. 

     Hala gelmez mi buram buram Çanakkale kokusu? Hala hissetmez misin içindeki o asil kanla birlikte 

coşkuyu? Orayı ne ben ne sen ne biz anlatabiliriz. Orayı sadece yaşayarak görebiliriz. Dokunursak 

toprağa hissederiz Mehmetçiklerin kalbini. Görürsen şaha kalkar duyguların abideyi. Ayak bassan 

alırsın buram buram Çanakkale’yi. 

     Çanakkale… Kutsal bir ruh… Bir insan seli aktığı yeri bilmeden. Dünyanın tanık olduğu kan gölü. 

İşte bu şanla, bu onurla yetişmiş ben…  İşte yeni bir Seyit, yeni bir Mustafa Kemal. Ve benim gibi  her 

bir Türk. Şanlı tarihinin devamı. Çanakkale’nin yeni adı… Sen Çanakkale geçmişim ve gelecekteki 

ilhamım. Sana binlerce teşekkür, yiğitlerin sel olduğu şanlı boğazım. Teşekkürler, bana bu onuru yaşatan 

gizli yiğitlerim. Teşekkürler hepinize. Emanetiniz artık bende… 
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