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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın…

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

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!

İSTİKLAL MARŞI^

Mehmet Akif ERSOY^
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SAVAŞTAN ÇOCUKlAR

 Savaş ve Çocuk kavramını 

her ne kadar bizde yan yana koy-

mak istemesek bile maalesef savaş, 

çocukların ve çaresizlerin bir daha 

gelemeyecek olan canlılığını ve en 

ışıltı gözlerini kararttı.  Çocuklar 

savaşın tüm gerekçeleriyle ve kutsal 

inayetleriyle sözde haklı davanın 

geride bırakılmış tanıkları olarak en 

korkunç yerini almaktadır. 

Öncelikle savaş kavramını salt bir 

kavram olmamakla birlikte içerdiği 

olumlu olumsuz anlamlarıyla ele 

almak gereklidir. Doğal yanı hiç 

bozulmamış olan savaş; bir insanın 

doğması, yetişmesi en yetkin düzeye 

ulaşması ve uzun sürmeyecek bir 

zamanın ardından döngünün ta-

mamlanmasıyla yitip gidecek olması 

denebilir. Savaşın bu doğal yanı ile 

kastedilen anlamı bize çok öteden 

beri kabul edilmiş olan, aykırı bir 

söz fikir ve eylemle karşı çıkılmayan 

değiştirilemez sonun kaçınılmaz 

kaderidir. Ya da doğal olanın süre-

gelmesi olarak da, meydana gelen 

felaketleri bile acının başlangıçtan 

beri mümkünlüğüne kabul ederek 

gerekçesiz bir gerekçeyle kader diye 

nitelendirilir. Fakat savaş kavramı-

nı özü bakımından alt üst ederek 

insan elinin değdiği an itibariyle, 

aklın önderliğiyle birlikte 

kucaklamış olduğu her 

türlü zorba yanıyla da 

tanımlamak gerekir.

Çok uzun zamanların 

savaşlarını tek tek ince-

lemesek bile savaşın haklı gerekçe-

leri adında kutsal inanç ve sanıların 

kılıfına girmiş aklı görmemek elde 

değil. Aklın yüzyılın büyük katliamları-

na sebebi olduğu en kesin ve değiş-

tirilemez gerçekliktir. Aydınlanma ile 

birlikte 19. yy insanı ortaçağın tüm 

o karanlık ve dokunulmaz inançları-

nı parçalayarak,  sözde herkes için 

gözleri parlatan özgürlüğün yoluna 

ışık tutacak aklın rehberliğinde ideal 

mutluluğun ve bitimsiz huzurun tek 

çıkış yolu olarak görülmektedir.  

Özgürlük yurttaşlık ve kardeşlik adına 

her bir söz var olmayan ikilikleri inşa 

ederek yok edilmez kini her birimize 

güdülemektedir. 

Hakikati dile getirirsek eğer “ Akıl 

çağı = Savaş çağıdır”  Bu söylem ken-

di kendini tanımlayan, bir virgül ya 

da bir noktasına kadar bile müdahale 

edilmeyecek olan apaçık gerçekliktir.  

Aklın zayıf olanı, güçsüz ve öldürme 

cesaretini kendinde bulmayanla 

bir kabul edip, merhamete hiç sırt 

çevirmeyecek olan her bir çocuğun, 

kadının, engellinin ve yaşlının yüküne 

daha da yük olmak hatta hiç yaşat-

mamak ister. Her kim ki ezilmişse ve 

buna rağmen vazgeçmemişse hele 

ki bu bir çocuk ise, bitimsiz kanlı 

mücadelesine geleceğini karartmak-

tan vazgeçmeyeceği sözde küçük bir 

çocuk için devam edecektir. Çünkü 

bu yoksulluğu ve yaşamın canlılığın-

dan kaçırılmış olanın nasıl olur da 

umudunu hala kaybetmemiş olması, 

bir çocuğu bile tarihin en azılı düş-

manı yapar savaş bekçileri için… 

Bir umutsuz sözdür savaş çocuk-

ları, keşke yalnız bir sözden ibaret 

olsaydı. Maalesef yine bahsetmekle 

yükümlü olacağımız savaş ve ço-

cukları dilimize kilit vurulmuşçasına 

söylenmemiş hatta hiç yüreğimizden 

geçmemesi gerekendir.

 Üst akıllarıyla övünenlerin kanlı za-

ferlerinin gazabıyla,  savaşın hemen 

ardından akıldan, yürekten, dilden 

yalnız bir tek kelime çıkar ağızlar-

dan “ Ya çocuklar!” Evet onlar yalnız 

çocuklar! Savaş içinde çocuk olmak, 

çocuk kalamamak, hiç büyüyeme-

mek... O korkunç anın döngüselliğiyle 

yeniden ve yeniden yolunu kaybet-

mek… Hiç bulamamaktır...Bu yalnızca, 

zafer kazananlar için zamanın ileri 

koştuğu, gelecekte ise aklın fetihle-

riyle coşarken; bir yandan savaşta 

kalan hiç ilerlemeyen bir an… Bir 

çocuk uzandığında yanında artık hiç 

olamayacak ailesinin kuru hayaliyle 

oyalanırken, gecenin bekçi düdüğüyle 

bile sıçrayan hiç huzurlu uyuyamaya-

cak bir küçük bedendir artık o… 

Kendi çığlığının sesiyle sağır ka-

lan her bir çocuğun, düşünde bile 

kuramayacağı bir yitik çocukluk 

var orada!  

Bu yalnızca, zafer kazananlar için zamanın ileri koştuğu, 

gelecekte ise aklın fetihleriyle coşarken; bir yandan 

savaşta kalan hiç ilerlemeyen bir an… 
i/sevgi_ozan
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ANADOLU’YUM BEN

Kim görmek isterse, gerçekten yalnız o görür ve bir ku-

caklaşmayla yardıma hazır durur.  Bir savaş çocuğunun 

hayal dünyası ise, yüreğindeki durdurulamaz coşkusuy-

la uçurduğu tüm o renkli balonları kurşunların ağırlığıyla 

uçamıyor ve parçalanıyor tıpkı kendi umutları gibi…  Bom-

baların havai fişekler gibi patladığı artık o renksiz gökyü-

zünde ne mavi var ne ışık… Yok olmuş olan yalnız yeşer-

meye hevesli fakat bu gücü kendinde bulamayacak kadar 

yoksun bırakılmış küçük eller… Bu eller ki yalnız tutmak 

ve ısıtmak için bırakılmamak üzere sımsıkı tutulmalıdır.

 Savaşın içinde tam manasıyla yok olan, bir daha geri 

döndürülemez küçük ve büzülmüş fakat hiç kirlenmeye-

cek olan masumiyete değinmek ya da hiç konuşmamak 

yüreğe kadar susup hiç ses çıkarmamak, yapacak bir şey 

kalmamasıdır bu…  Ölüm ve çocuk, yan yana durmaması 

gerekeni yine yakıştırmamakla birlikte henüz yok olup git-

memiş her şeye hatta savaşa rağmen gülen o yüzü şimdi-

den rahmetle anmak niyedir! Bu yalnız iki çift lafı kolayca 

söyleme rahatlığıdır.  Bir an her bir uydurulmuş gerçekliği 

bir yana bırakalım insanlık onurumuz o hiç elde değme-

miş aklın bile müdahale etmediği, yalnız yüreğimizle his-

seden vicdanımızla baş başa kalalım…Savaşın masumiyeti 

boğazlamış çığlıklarından ve arsız gürültülerden arınmış 

saf bir dinginlikte vicdanı pür dikkat dinlediğimizde ‘geride 

kalan’ var olan, kelime ya da bir küçük bedencik bize neyi 

ne kadar hatırlatıyorsa altını üstünü çizdiğimiz umutların, 

yakılmış kararmış aynı zamanda yetiştirilmeyecek olanı 

önce sulamakla ardından çiçek açtırmakla; meyvelerinin 

ne denli eşsiz ve bin bir tadıyla bir ekşisine bile rastlanı-

lamayacağını görmeliyiz. Onlara biraz da huzurlu zaman-

lar vermeliyiz Kant’ın koşulsuz buyruğunda olduğu gibi… 

Elimizi kolumuzu bağlamayı tercih etmemekle haksızlığa, 

umutsuzluğa, acıya ve katliama hayır demek, yalnız bir kuru söz 

değildir.  Ölümün kuruluğunu ve çorak kalmış olanın yaşamın 

canlılığına yeniden çağırtmaktır damla damla yeşertmek! 

Her birimiz bir büyük söz verdik. Bu söz ki, kutsal da-

vaların ölüm ve katliamlarla süslendiği için acı acı ağ-

latan bir buruk zafer değil!  Bizim sözümüz dünün fe-

laketlerinden kurtaramadığımız her bir çocuğumuzu, 

bugünün her bir kötü eylemine ve fikrine bir daha ya-

şatmamak üzere umutlarını tekrar yeşertmek olacak-

tır.  Savaşın ve katliamın geride bırakılmış olan her bir 

çocuğumuzun yaşadığı, maruz kaldığı, yitirdiği veya vaz-

geçtiği umutlu hayallerinin geleceğini yok etmeden ye-

niden kurmak; gelmiş geçmiş en kutsal buyruk olmalıdır.

Kadınım ben

Anadolu kadını

Yol gözlemiş yıllarca 

Oğlunu, eşini şehit vermiş 

Yetmemiş savaşmış ömrünü vermiş 

Ama umudunu yitirmemiş. 

Sarsılsa da yıkılmamış

Memleketi gibi. 

Askerim ben!

Anadolu askeri.

Cepheden cepheye savaşmış

Aşsız, ekmeksiz kalmış

Yeri gelmiş diri diri yakılmış 

Ama vazgeçmemiş toprağından

Düşürmemiş sancağını...

Geçirmemiş düşmanı vatanından

Anadolu askeriyim ben!

Geçmem ne yârimden ne anamdan...

Ne de anavatanımdan!

Toprağım ben!

Anadolu toprağı,

Talan edilmiş, yağmalanmış,

Uğruna nice canlar yitirilmiş.

Hepsini tek tek bağrına basmış. 

Yılmamış, yıkılmamış

İnsanından ayrılmamış. 

Anadolu’yum ben!

Yiğit dolu!

İman dolu!

Gelmez sırtım yere

Karışmadıkça içimin sağı solu

Geçemez kimse benden 

En güzel örneğimdir.

Çanakkale Gelibolu.

Yemlihan UZUNYOL
i/yemlihanuzunyol



3

Pınar AYDIN

KADIN !

Asırlar süren bir insani mücadelenin temel taşıdır, kadın!

 Tarihin tozlu sayfaları savaşlardan, mücadeleler-

den, kan ve öfkeden bahsederken en esaslı konuyu belki 

de çoğu zaman bir kenara iter. Lakin harp meydanında 

savaşan yiğitleri doğuran analar da onlara yarenlik eden 

bacılarda kâh savaş meydanında kâh sıhhiye ocaklarında 

boy göstermişlerdir. Çanakkale anneleri, kınalı yavruları-

nı kışın soğuktan koruyacak eldivenlerden, kaşkollerden, 

giyecekleri çamaşırlara, elbiselere varıncaya kadar hemen 

hemen tüm ihtiyaçlarını onca yokluğa rağmen 

hazırlamışlardır. Cepheye silah taşımış, 

cephane imalathanelerinde çalışmışlar-

dır.

 Kadınlarımız 1915’te 

elbette ki çok daha fazlasını da 

yapmıştı. Çanakkale Savaşı’nda 

bizzat cepheye giderek cephede 

cesurca yerini almış, erkek kılığında 

ölüme meydan okumuşlardı. Kahra-

man Türk kadınları gerektiğinde keskin 

nişancılık dahi yapmış ve tarihe geçmişler-

di.

 Çanakkale Savaşı’nın fedakâr anneleri cephe-

den gelen yaralı asker evlatlarına şefkat ve merhametini 

esirgememiştir.  Türk annesi, savaşın tüm kötülüklerini 

bilmesine rağmen, oğlunu, gözünün nurunu, askere gön-

dermiş ve vatana hizmet etmesini istemiştir. Bu anneler 

şehit annesidir. Türk kadını, Çanakkale Savaşı’nın fedakârlık 

timsalidir. Kadının gücünün tarihi başlangıcıdır. Savaşın, 

zulmün, yokluğun boy gösterdiği çağlarda yeri geldiğinde 

korkusuzca eline silah alıp savaşan, at üstünde mücadele 

edendir. Kaybettiği eşinin, çocuğunun ve hatta milletinin 

acısını büyük bir metanetle karşılayacak erdemde olandır.  

Korkusuzca attıkları her adım zafere gidilen yolda tutulan 

meşalenin kıvılcımı olmuştur.

 ‘Kadın’ için bir şey yapmak, en olumsuz durum 

içerisinden dahi kurtulmaya çalışmak ve bu uğurda ezildiği, 

örselendiği lakin asla pes etmediği göstermektir, bu unu-

tulmamalıdır. Erkek yahut kadın, bedeni rol her ne olursa 

olsun, toplumca içersinde olunan durumda kendi içindeki 

gücü yaşatmanın ve ortaya çıkarmanın ehemmiyetini 

Çanakkale de hatırlatan şüphesiz kadın olmuştur. Onlar ki 

Çanakkale’nin gizli kahramanları! İsimlerini bilmediğimiz, 

yüzlerini hatırlamadığımız; yaşantılarını, acılarını, kayıplarını 

tahmin dahi edemediğimiz gizli kadın kahraman-

larımız! Bugün Millet olarak bir parçası 

olduğumuz vatan toprağını tüm şehit 

ve gazi askerlerimizle omuz omuza 

çarpışarak bize bırakan kadınları-

mız!

 Bugün Çanakkale hala nefes alan 

ve kan kokusunu üzerinden eksik 

etmeyen bir topraktır. Uğruna can 

veren onca insanın içinde bir adım 

dahi geri atmadan, bu toprağa canının 

her zerresini veren tüm kadınlarında kadınlık 

onurları ve gururları var olsun..

Bugün Çanakkale hala nefes alan ve kan kokusunu 
üzerinden eksik etmeyen bir topraktır.

i/aydinnpinarr

^ ^

^ ^
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Mutlu ADIYAMAN

ONLARIN HİKAYESİ

 Yüreğinde, ilk andan beri 

baş göstermiş bir hasret ve endişe... 

Dudaklarında, derin çatlaklarınla 

gelmişsin bir sabaha karşı cepheye. 

Ve bulutlar, yüzünü bir daha görme-

yecek şekilde atlamak mecburiye-

tindesin, Anadolu’nun gözyaşlarıyla 

kazılmış siperlerden birine.

   Derken birisi, sakalları gibi ka-

rarmış elleriyle, bir tas su uzatıyor 

halinden ötürü. Ancak diyemiyorsun 

elini uzatıp da bu dudaklarda ana-

mın yanaklarının tozu var diye. 

Oysa için, ilerdeki namlu gibi 

patlayan bir avuç toprak gibi 

kavruluyor. Sonra bir başkası 

geliyor, boyunla eş bir tüfek 

tutuşturuyor ellerine. Ve burada 

bir insanın en yakın arkadaşı, bu 

oluveriyormuş söylediklerine göre.

   Gözlerin o an, Sarıkamış’ta buz 

tutan babanı arıyor, ağlamak istiyor-

sun bir köşede ama fırsatın olmuyor. 

Çünkü gün, çoktan doğmuştur o 

vakit, ilk düşenin hemen ardından 

dibinde bir mermi patlıyor ve sen ba-

rut kokusunu tadıyorsun ilk. Sükûnet, 

öylesine gürlemeye başlıyor ki za-

manla, düşman nerede diye soracak 

bir can kalmıyor, sesler kesildiğinde 

meydanda. 

   Günlerle beraber alışıyorsun, 

doğduğunu unutup, gökten zembille 

inmiş bir yetişkin oluyorsun. İçtiğin 

tatsız hoşafı ziyafet, ölü kokusunu 

gelincik, kurtları arkadaş, mermile-

riyse kayıp giden yıldızlar gibi görü-

yorsun. Ama kayan, her seferinde bir 

hayat oluyor, bunu ne kadar bilmek 

istemesen de sana burası zorla ölü-

mü hatırlatıyor.

   Artık ne on beşinde olman tuhaf 

geliyor, ne de sabah birbirini vuran 

insanların, öğlen yan yana ölülerini 

gömmesi, üstelikte aynı çukurlara. 

Bu devrin neslini çalan suçluların, 

aslında kimler olduğunu fark ediyor-

sun o anda ve ölüm de tıpkı kur-

şunlar gibi vız geliyor insana. Zaten 

komutanından aldığın emrinde, böyle 

olduğunu anımsıyorsun ve ortada 

şaşacak bir şey kalmıyor. Kulakla-

rında kükrüyor bir cenk havasıyla o 

ses, ‘’Ben size taarruzu değil ölmeyi 

emrediyorum’’. Cevap sessizce içine 

akıyor, emrin olur paşam.

   Ondan sonra, ne tepene inen, ne 

de ayağına giren çiviler durdurabili-

yor seni, ne de senin olan bayırlar ve 

tepeler yoruyor bedenini. Böylesine 

şiddetli bir sakinlikle koşarken tam 

karşında bir ayna hayal ediyorsun. 

Aynada savaşı bırakmış, gerisin geri 

evine dönüyorsun, çünkü buna ancak 

böyle dayanabiliyorsun. Ama kaçmak 

bir hayalde olsa huzursuz ediyor 

ruhunu, zaten gerçekte, atlıyor oldu-

ğunu bilsen bile ateşin tamda içine, 

silmek istiyorsun kirlendiğini düşün-

düğün ruhunu.

   En saygı değer şeyi de bundan 

sonra, hikâyenin sonunda yaşıyorsun. 

Bütün bunları dudağında annenden 

kalma son izle, aynı dudaklardaki 

iman çığlıklarıyla yapıyorsun. Bir 

cehennemin içinde ufacık bedenine 

rağmen hiç tereddüt etmiyorsun. 

Son sözlerinde Yaradan’ın kutsal adı 

oluyor ve ne mutlu ki sen, son-

suzluğa gülümsüyorsun.

   Anlayacağın, bizim için bun-

dan sonra olan, buruk, sevinçli 

bir elveda ve minnetle mırılda-

nılacak bir vatan sağ olsun.

   Ama sen, devrin atlılarıyla giden, 

yorulduğunda başını kaldır bak 

gökyüzüne, bizim gördüğün o maviliği 

örten cehennemi yuttuğumuzu hatır-

la, hatırla ki damarlarında asilliğinin 

yanına azim de dolsun.

İçtiğin tatsız hoşafı ziyafet, ölü kokusunu 
gelincik, kurtları arkadaş, mermileriyse kayıp 

giden yıldızlar gibi görüyorsun. i/mutlu_adym

^
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Neredeyse boyunun üç katını aşan tabak çanak yığınına 

baktı, onca işin gücün arasında bir de lavabo tıkanınca 

canı hepten sıkıldı. Komilerden en gencini yanına çağırıp 

lavaboya bakmasını rica etti. 

‘ ’Benim işim değil abla, müdüre söyle tesisatçı çağırsın.’ ’

-Çare yok! dedi daldırdı elini bulaşık suyunun içine. Gi-

derin ağzına biriken yemek artıklarını topladıktan sonra, 

eğildi. Lavabo borusunu sarsarak tıkanan yeri açmaya 

çalıştı, hiç durmadan on dakika boyunca…

Bir yanda biriken tabak-

lar, diğer yanda temiz 

takım isteyen garsonlar 

iyice bunaltmıştı genç 

kadını. Sonunda gideri 

açmayı başardı, saatine 

baktı. Mesainin bitmesine 

yarım saat kalmıştı. Hızla 

bulaşıklara girişti, elleri 

makine gibi işliyordu. 

Tabaklar, çatallar, kaşıklar 

ve bıçaklar kominin silmesi için basketteki yerini çoktan 

almıştı. Vardiya değişim saati geldi, yerini teslim ettik-

ten sonra üzerini değiştirip günlüğünü almak için kasaya 

gitti. Cebine koyduğu altmış liranın on lirasına bir paket 

sigara aldı. Hava çoktan kararmıştı, üzerine sinen yemek 

ve bulaşık suyunun kokusundan rahatsız oldu. Bir an 

için her şeyi unutup tere batan sırtını okşayan rüzgârın 

cilvesine kapıldı, aklı başından yitti. Duraklara varmadan 

gözüne kestirdiği bir banka oturup sırtını rüzgâra verdi. 

Aslında acıkmıştı eve gitmek için can atıyordu –acelesi 

yok, ev kaçmıyor ya!- dedi. Duraklara koşan insanlara 

gözünü kapayıp başını gökyüzüne kaldırdı, birkaç tane 

yıldızı kesti gözü, diğerleri belli belirsizdi. Bir var bir yok. 

Kara kutunun içinden bir dal sigara çekip ağzına götür-

düğü sıra eline sinen kokudan midesi kalktı, tam karşı-

sındaki çiçekçiye uzun uzadıya baktı. Sigarayı yakmadan 

pakete koydu tekrar. 

‘ ’Kardeş fesleğenler ne kadar?’’

‘ ’On beş lira ablacım.’’

Küçük saksıların içinde top top duran fesleğenlere baktı, 

elini yaprakların arasında gezdirdi, sonra almaktan vaz-

geçti. Elini tekrar burnuna götürdüğünde koku gitmişti. 

Fesleğenin kokusunu ciğerlerine çekerken iyice acıktı-

ğını hissetti. Eve gidince pişire-

ceği –haluj- tadını dimağında 

hissetti şimdiden. Durağa 

doğru yöneldi, kulakları sağır 

eden bir gümbürtü koptu. Son 

birkaç adım kala vücudunu 

saran sıcağın etkisiyle sarsıldı. 

Nefesi kesilmişti -hayrola inşal-

lah- dedi daralan nefesini toparla-

maya çalışırken. Olduğu yere oturup 

kendine gelmeye çalıştı. Etrafından, o yokmuşçasına 

yoluna giden insanlara elini uzatarak yardım bekledi. Te-

pesine kadar tırmanan sıcaklık neredeyse beynini kavu-

ruyordu. Yığıldı, gözleri göğe dikildi. Artık yıldızların hiç-

birini seçemiyordu, kalabalığın arasından bir ses işitti, o 

sesi duyan başka biri de koy verdi çığlığı. Ne olduğunu 

anlayamadı, başka bir ses –çocuklarım!- dedi bir diğeri 

de –karım!- diye ekledi. Burnuna hoş kokular gelmiyordu 

-keşke alaydım fesleğeni- dedi yerde yığılmış yatarken. 

Sesler çoğaldı hepsi birbirine girdi, kalkamıyordu nefesi 

yettiğince yardım çığlığı attı. Aradan çok geçmedi ki 

diğerlerinden farklı sesler işitti. Biri  -geldiler işte- diye 

sevinç naraları attı. Ardından zifiri karanlığı mavi-kırmızı 

ışıklar aydınlattı. Bir açıklama bekliyordu herkes, siren-

ler sustu sadece ışığın izleri kaldı geriye.

FAKAT AMİRİM!
-Bakın beyler, hanımlar hepinizi ciddiyete davet ediyorum. 

Derhal toparlanın, devlet dersindeyiz!- dedi. Çağlar YILDIRIM
i/yldcaglar
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Beton zeminde yankılanan köseli ayakkabı sesi şöyle 

bir baktı meydana -aman yarabbi bu ne iştir?- dedi. 

Korkudan gözleri oyuğunda fır dönen adamın başı apo-

letlerine gitti. -Tam üç yıldız efendim- dedi der demez 

elini ağzına götürdü, -güvenlik zafiyeti- dedi içlerinde 

en haşmetli olanı. Kimse henüz konuya dair bir açıklık 

getirmemişti. Kalabalığın arasından sesler yükseldi 

-ağalar, paşalar, beyler bir şey demeyecek misiniz? - 

feryatlar birbirini takip etti, - madem demeyeceksiniz 

el verinde kalkalım şu çıplak betonun üzerinden!- Ses-

ler yükselince apoletli adam, içlerinde en haşmetli 

olanın kulağına eğilerek -efendim müdahale etmek 

için emrinizi bekliyoruz- dedi. Yersiz edilen bu lafa çok 

sinirlendi haşmetli, gözü kalabalığı kesti. Kalabalığın 

içinde gezinen emir erine bastı fırçayı... 

-Çocuğum sen de gel şöyle ölüyle oynanmaz, yoksa 

delil mi karartmaya çalışıyorsun köpoğlu!

Genç kadın bu durumdan fazlasıyla sıkılmıştı, fesleğen 

koklamak istiyordu. İçlerinden en haşmetli olanına son 

nefesini toplayarak seslendi.

-Efendi, efendi şuralarda bir yerde elim kolum olacaktı 

sana zahmet onu isterim!

-Arkadaşlar küçük çaplı bir karmaşa yaşandı ama eli-

mizden geleni yapacağız, hele bir olay yeri incelensin 

bir de otopsiniz yapılsın işte o zaman teslim edeceğiz 

elinizi, kolunuzu.

Her şey daha beter olmuştu, bağırış çağırış seslerinin 

arasında haşmetli olan tekrar konuşmaya başladı.

 -Merak etmeyin failleri adalet karşısına çıkaracağız- 

diye veryansın etti. Son çare baktı olmuyor apoletlinin 

kulağına eğilip fısıldadı.

-Müdahaleye hazır olun!

-Fakat amirim!

Gözlerini apoletlinin üzerine devirdi, sinirden gerilen 

çenesini kaşırken...

-Bakın beyler, hanımlar hepinizi ciddiyete davet ediyo-

rum. Derhal toparlanın, devlet dersindeyiz!- dedi. 

SORU
Yabancıydı birbirimize gözlerimiz

Farklı millettendik belki de dillerimizde öyle

Hiç konuşamamıştık.

İşçinin vakti mi vardı gönül işlerine,

Mutluluğu paydos zilinin sesiyle yaşardık.

Sokağa çıkma yasağı zamanlarıydı,

Hayatta kalmak pahalıydı hiç olmadığı kadar...

Siyah beyazdı o zamanlarda sokaklar

Ve de insanlar daha siyah, katran karası 

İşçiydin, belki de hayat daha zordu senin için.

Saçların iki yanından örülüydü her zaman

Bir de deniz mavisi bir manto 

Kadındın ne de olsa 

Hem de tüm karanlığa rağmen 

Bembeyaz bir kadın 

Yıkıntılar arasında kalmış 

Yıkık dökük bir aşk

Dudaklarım söyleyemezken adını 

Gözlerim hep bir çığlıktı bakışlarına

O zamanlarda soramamıştım sahi

Gözlerin ne renkti?

Ali ÖZER
i/profozer
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 Çanakkale Savaşı öyle bir destandır ki; üzerinden 

yüz yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, hala yürekle-

rimizi dağlar, hala göğsümüzü kabartır ve hala o muh-

teşem mücadelenin izleri hayatımıza dokunur… Hangi 

savaş ya da hangi zafer, aradan geçen bunca zamana 

rağmen, romanlara, filmlere, konu olmaya devam eder. 

Hangi mücadele vardır ki; yediden yetmişe bir milletin 

yüreğini, yıllarca aynı şiddetle yakar…

        Ya kadınlarımız… Dünya üzerinde başka bir savaş 

yoktur, kadınların aktif olarak mücadele ettiği… Anado-

lu’nun kurtuluşunda çok önemli rol oynayan 

Türk kadını, 1915’ te de elinden gelenin 

fazlasını yapmış, adeta mucizelere 

vesile olmuştur.

        Cepheye silah taşımış, 

cephane imalatında görev almış, 

askerlerin yiyecek ve giyecek 

ihtiyaçlarını tedarik etmek için 

çabalamış, hemşirelik, hasta 

bakıcılık yapmış, hatta cephede 

kıran kırana savaşmıştır. Olağanüstü 

fedakarlıklarla mücadele eden kadınlarımız, 

tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır…

        Bir Nezahat Onbaşı vardır mesela… Babası Albay 

Hafız Halit Bey, Gediz cephesinde mücadele eden 70. 

Alay’ın komutanıdır. Annesi vefat eden Nezahat Hanım’ın 

çocukluğu cephelerde geçmiştir.

       Gediz cephesinde durumların kötüye gitmesi, 

erlerin moralini bozar ve geri çekilmeye karar verirler. 

Nezahat Hanım atıyla 600 kişilik alayın önünü keser ve ‘ ’ 

Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum, siz nereye gidi-

yorsunuz?’’ diye bağırır. Nezahat Hanım’ın bu kahraman-

ca davranışından utanan erler cepheye geri dönerler ve 

Gediz cephesini alırlar. Bu savaştan sonra, Nezahat Ha-

nım onbaşı rütbesini alır. Ve buradaki en can alıcı nüans 

da şudur; Nezahat Hanım bu rütbeyi aldığında sadece on 

iki yaşındadır…

         Türkiye Büyük Millet Meclisi 30 Ocak 1921 tarihli 

oturumunda, Kurtuluş Savaş’ımızın ilk İstiklal Madalya-

sı’nı da Nezahat Onbaşı’ya verir.

         Çanakkale Savaş’ında kadınların verdiği emek, 

mücadele ve yaptığı fedakarlıklar öyle birkaç satırla 

anlatılacak gibi değildir. Nezahat Onbaşı gibi, Mücahide 

Hatice Hanım, Zeynep Mida Çavuş, Safiye Hüseyin Elbi, 

Hemşire Erica ve daha niceleri… Kahraman kadınlarımız 

adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır.

Kutsaldır Çanakkale Savaşında kadın olmak… Çanakka-

le’de öyle bir ruh vardır ki; sadece erkekler değil, 

yaşlısı, çocuğu, kadını, tüm millet tek vücut 

olmuş adeta devleşmiştir… 

        Çanakkale Zaferi ile yıldızı parla-

yan Mustafa Kemal Atatürk; ‘ ’ Ben size 

taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emre-

diyorum’’ derken; Türk Milleti’nde cere-

yan eden bu kutsal ruhun farkındaydı. 

Büyük Önder bu ruhu ateşledi, sonrası bir 

ateş sarmalı oldu. Ve dünyada başka bir 

millete nasip olmayan muhteşem bir destan 

yazıldı…

ÇANAKKALE’DE KADINLAR
‘’ Ben size taarruzu emretmiyorum, 

ölmeyi emrediyorum’’ Yasemin KOÇ
i/yaseminnkoc_

‘

^ ^

^ ^ ^ ^
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 Savaşın, yani insanlık tarihinin en zararlı çık-

tığı olayın, kazananı olmaz hiçbir zaman. İki taraf da 

kaybeder, askerlerini, insanlarını, çocuklarını ve hatta 

kadınlarını. Kazanç olarak da toprak parçası sunulur 

ülke adı verilen kurumlara. Çanakkale Savaşı, Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinin en kazançlı savaşlarından birisi 

olarak tarihte yerini almış olabilir. Fakat Çanakkale’de-

ki kayıpları geri getirebilecek bir kazancımız oldu mu?

Çanakkale, içinde dramatik hikâyeler barındıran bir 

savaşa sahne olmuştur. Ve nedense bize sadece kah-

ramanlık hikâyeleri anlatıldı. Ve nedense 

bize sadece Türk askerlerinin kahraman-

lıkları anlatıldı. Savaşın karşı tarafları 

hep unutuldu. Küçük büyük demeden 

hemen her erkeğin cepheye gittiği o 

savaşta, babalar ve oğullar birlik-

te savaştı. Sadece bizim cephe-

de değil, boğazdaki gemilerde 

de durum böyleydi. Çanakkale 

Savaşı, babaların, kendi oğulla-

rını ölüme terk etmek zorunda 

kaldığı bir savaş olmuştur.

Bu babalardan bir tanesi Fransız Amiral Guep-

ratte’tır. Amiral, bir yüzbaşını sudaki mayınları temiz-

lemesi için görevlendirir. Yüzbaşı emri yerine getirir 

ve suyun temiz olduğunu düşünen donanma hücuma 

kalkar. Fakat gemiler birer birer patlamaya başlar. 

Bunun üzerine Amiral Guepratte, yüzbaşının idamına 

karar verir. İdam mahkûmunun son sözü sorulduğunda 

ise sadece “Baba!” diyebilmiştir. Amiral Guepratte, do-

nanmasının mağlubiyete uğramasına sebep olan oğlu 

Yüzbaşı Guepratte’ı idam etmek zorunda kalmıştır. Fa-

kat bu olayda şöyle bir detay vardır. Yüzbaşı Guepratte 

mayınları temizledikten sonra bizim yüzbaşımız Cemal, 

Ertuğrul isimli uçakla keşif uçuşu yapmış ve mayın-

ların temizlendiğini görmüştür. Bunun üzerine Nusrat 

mayın gemisi, suya yeniden mayın döşemiştir.

Bir diğer baba ise bizim cephemizde dramatik bir olay 

yaşıyor. Çanakkale Savaşı’nda bizim hep cephanemi-

zin az olduğu anlatılır. Fakat cephaneden çok daha 

az olan bir şey daha vardı: Morfin. Yaralı askerler bir 

doktorun önündeki masaya yatırılıyor, doktor, kurtul-

ma olasılığı olanlara elindeki enjektörle morfin veri-

yor, ameliyat edilse bile kurtulamayacak olanlar için 

ise “Bunu kaldırın!” emrini veriyordu. Doktorun “Bunu 

kaldırın!” dediği askerlerden birisi, “Baba!” diye sesle-

niyor. Doktor, kendi oğluna morfin yapmayarak onu acı 

içinde ölüme terk ediyor ve “Bunu, gölge bir yere 

kaldırın!” diyor. Çünkü az miktarda bulunan 

morfin, sadece kurtulma şansı olanlar için 

kullanılıyordu. Ölecek olanlar için boşa 

harcayacak kadar morfin yoktu.

Savaşlar böyledir işte. Her zaman 

güzel bir şey gibi anlatılır. Fakat 

asıl amacı hiçbir zaman anlatılmaz. 

Her ne kadar bazı kesimler kabul 

etmese de Çanakkale Savaşının 

en önemli adamlarından birisi olan 

Mustafa Kemal Atatürk ise savaş üzerine şu 

sözü söylemiştir: “Savaş, eğer bir ülke savunmasını 

içermiyorsa, cinayettir. Ve canımızı almaya gelenleri 

bu toprağın evladı yapmak, gerçek kahramanlıktır.”

Günümüzde dahi Çanakkale Savaşı şov haline getirili-

yor, orada ölen insanların arkasından kahkaha atılıyor. 

Ama orada sadece düşmanların değil, bu ülkenin as-

kerlerinin de öldüğü her zaman unutuluyor. Unutulan 

bir başka gerçek ise bir savaşın kazanan tarafının, o 

savaşa giren taraflardan birisi olmadığıdır. Savaş çık-

masını genelde savaşa girmeyecek olan ülkeler ister. 

Ve savaşın sonucu ne olursa olsun kazanan, savaşa 

girmeyen o ülkeler olur. Çünkü o ülkeler, ölüm ticareti 

yapan ve silah pazarlayan emperyalistlerden başkası 

değillerdir.

Umut PALAMUT
i/nihilizmo

SAVAŞ MI ? CİNAYET Mİ ?
“Savaş, eğer bir ülke savunmasını içermiyorsa, cina-

yettir. Ve canımızı almaya gelenleri bu toprağın evladı 
yapmak, gerçek kahramanlıktır.”
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Bir çocuk düşün ki harbin ortasında

Sırtlanmış mavzerini 

Ne geçirmekte içinden acaba?

 ‘’Boyumdan uzunmuş bu tüfekler

       Benim evdeki tahtadan yapılmışlara

             Nedense hiç mi hiç benzememekteler.’ ’

Bir çocuk düşün ki harbin ortasında

-Bombardımanlar ardı ardına-

Bel kayışı bol gelmiş şişmiş ayacıkları

Uzanmış gece vakti yorgunluktan toprağa

Düşünüyorum;

Ne geçirmekte içinden acaba?

    ‘ ’Hava da karardı epey

         Anam merak eder şimdi,

             Hâlbuki daha geçenlerde arkamdan

Akşam ezanında evde ol dememiş miydi?’’

Bir çocuk düşün ki harbin ortasında

Yaslanmış sipere, bitkin

Beti benzi atmış açlıktan bir deri bir kemik,

Özlemiş sıcak yatağını

Ana elinden bir kaşık çorbayı...

Merak ediyorum gerçekten;

Acaba ne geçirmekte içinden?

   ‘ ’Neden savaşıyoruz? Bunca gürültü neden?

          Tanımadığım insanlara ateş ediyorum, neden?’’

Bir çocuk düşün ki harbin ortasında

Harbi başlatanlardan daha insan

Düşlerinde kim bilir daha neler

Ne düşünceler yatmakta;

    ‘ ’Bu adamlar neden bağırmakta?

         Ve görünmüyor bir daha

                Dün gördüklerim.’’

Bir çocuk düşün ki harbin ortasında

Aradan geçse de yıllar

Kendini düşündürtsün

Gerçek ile oyun arasında

Gidip gelirken masumiyeti

Saflığıyla büsbütün

-sen yaşayabilesin diye-

Bir kurşunla acı tadını öğrensin

Ölümün.

MUHAREBE ORTASINDA BİR ÇOCUK
 ‘’Bu adamlar neden bağırmakta?
         Ve görünmüyor bir daha
                Dün gördüklerim.’’Furkan KARAHAN

i/furkan.kkarahan

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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 Çocukluğumda merak ettiğim soruların en 

önemlilerine cevap bulduğum gündü o gün. Bu sorula-

rın başında İngiliz bir aile olmamıza rağmen neden üç 

kuşaktır Konya’da yaşadığımız vardı. Babamın, benim ve 

kardeşimin isimlerinin neden Türk isimleri olduğu vardı. 

Ben çocukken dedemin, dedem öldükten sonra da ba-

bamın neden her sabah bir sandık ile konuştuğu vardı. 

O gün babam beni çalışma odasına çağırarak bütün 

soruların cevaplarını sunacaktı bana.

Çalışma odasına girdiğimde o küçük, Türk motifleri 

ile süslenmiş tahta sandık babamın kucağında 

duruyordu. Açtı ve içinden beyaz bir mendil 

çıkarttı. Mendilin tam ortasında mavi oyalı bir 

çarkıfelek vardı. Babam mendili bana uzattı 

ve o mendilin hikâyesini, dedemin hikâye-

sini, Çanakkale’nin hikâyesini anlatmaya 

başladı.

Dedem Çanakkale savaşı zamanında 

bir İngiliz Subayıymış ve Türkçeyi 

Anadolu ağzıyla konuşabildiği için 

casus olarak görevlendirilmiş. Görev 

kutsalmış ve dedem de orduya sızmış. 

Çokça acı, çokça hüzün görmüş o 

savaşta. Her biri diğerinden daha ağır-

mış. Öyle ki pek çok kez görevi bırakıp 

kaçmayı düşünmüş ama bunu bir türlü 

yapamamış.

Sıcak çatışmaların en yoğun günlerinden biriymiş o gün. 

Dedem Türk siperinde görev icabı savaşçılık oynarken 

iki yanındaki Türk askeri vurulmuş. Herkes savaşa o 

kadar konsantreymiş ki kimse ilgilenmemiş o askerle. 

İlkyardım için koşan dedem yaraya bastırmak için bir 

şeyler aramışsa da bulamamış kendi üzerinde. Sonra 

can havliyle yaralı askerin üzerini aramaya koyulmuş 

ve bir mendil bulmuş. Tam mendili basacakmış ki yaralı 

asker hayır yapma diye feryat etmiş. Dedem yaraya elini 

bastığı zamanda o asker yarı baygın bir şekilde anlat-

maya başlamış

Bizim oralarda mavi renk umudu temsil eder. O mendil 

de anamın yadigârı, geri dönüşün, vatanın, bağımsızlı-

ğın, umudun simgesi. Varsın ben öleyim ama umutlar 

kirlenmesin.

Daha sonra dedem Türk komutanlarına her şeyi anlat-

mış. Cezasını biliyormuş aslında ‘’ölüm’’ ve olur da son 

dileğini sormazlar diye bağır çağır Türk komutanlarından 

birine mendili uzatmış ve bunu o askerin ailesine ulaştı-

rın demiş. Türk komutandan ‘’Hayır sen ulaştıracaksın!’ ’ 

cevabını alan dedemi o zamana kadar hiçbir olay bu 

derece sarsmamış.

Savaş bitmiş. Dedem bağışlanmış ve Konya’nın o 

uzak köyüne, o askerin evine gelmiş. Oğulları yok-

muş o ailenin artık ama umutları geri gelmiş.

Aile o mendili ve umudu dedeme armağan 

etmiş, vatan sağ olsun demiş ve oğullarının 

gururlu acısını yaşamışlar.

Dedem Konya’ya göçmüş ve doğmadığı 

bu coğrafyada bu kültür ile büyütmüş 

tek oğlunu, umudunu. O askerin adı 

babamın adı ile yaşamış.

Babam bunları anlattıktan sonra ‘artık 

toprak beni çağırıyor, hissediyorum ve 

bu umut senin mirasın’ dedi.

Mendili öpüp başıma koydum, ağlıyordum 

ve babamın bana fısıldadığı cümleyi hafızama kazımak 

için tekrar ediyordum.

“Evladımın emaneti bendedir.”

ÇARKIFELEK
Bizim oralarda mavi renk umudu temsil eder.

Sercan TAYIZ
i/sercancircoz

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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 Uykumdan kız kardeşimin çığlığıyla uyandım, 

gözlerimi açınca ise gördüğüm manzara, alevler ile kaplı 

duvarlar ve sevginin üzerine gölge düşüren buz gibi 

korkunun yarışıydı. Yan yatağımda yatan kız kardeşimin 

bağırtısıyla derme çatma evimizden annemin kolumuz-

dan tutup dışarı çıkarışıyla gördüğümüz manzara kor-

kunçtu, diğer alevhanelerin karanlık geceyi aydınlatışı 

ayı ve yıldızları utandırmalıydı. Bu koca mahalleyi kimler 

yakmıştı? Ilık bir Mayıs gecesi, İzmir’in bir mahallesi alev 

alev…

Evimizin kapısı ardına kadar açıktı, dumanların 

izin verdiğince görebildiğim manzara da 

bir Mecusi dans eder gibi, annemin ve 

mahallelinin feryatlarından gram rahat-

sızlık duymamışçasına. 

Evin kapısında karşımda dikilen adam, 

gittiği günkü kıyafetiyle yine kapıya 

dolu dolu bakıyordu. Yaş dolu, 

gurur dolu, umut dolu ve şimdiden 

özlemiş. Şimdi ise daha çok özle-

miş ve özlenilmiş. Gelemeyecek olan, 

dönemeyendir. Gidilecek olandır. Dört 

senedir bu kapının önünde her durduğumda hatırlarım. 

Bir sabah namazı vakti çalan kapıyı, kapatınca buz gibi 

kesilmiş olan yüzü, elindeki  “Seferberlik kağıdını” az bi-

raz hatırlarım. Bir kağıt yeni okumayı sökmüş birisi için 

hevestir, bende adı kırık olan… 

Görev yeri: Arıburnu 

Birliği: 19. Tümen / 57. Alay / Süvari  

O sabah, kahvaltıyı yaparken ayrı bir durgundu ba-

bam, ekmeğe uzanan elinin titrediğini gördüm, ekmeği 

tutunca ise ekmeğin titrediğini. Suskunluğu atıştırıyor, 

korkuyu içiyorduk. Soğuktu. Yutkunmayla gitmiyor, şu 

göğüs kafesimde ciğerlerimiz ortadan ikiye ayrılmışta 

pare pare saçıyor gibiydik endişeyi, heyecanı... Gitme 

vakti gelmişti, akrep ve yelkovanın önüne geçmek ister 

gibi, çarkların arasına barış sıkıştırıp sevgiyi ekmek gibi 

top dizilmiş dağlara. Gözünü kan bürümüş namussuzun, 

sevgi ne mümkün? Birkaç iç çamaşırı aldı yanına, zaten 

cephede verecekler diyerekten kıyafetlerini bıraktı. O 

çok sevdiği fesi dahil… Fes… Babamın fesi alevlerin içeri-

sinde kalmamalıydı. 

Dumanları kucakladım, cehennemimi adımladım. Mecu-

si’den alevlere dokunmak için izin aldım. Bir gece vakti 

hiç bu kadar aydınlık ve karmaşık değildin hanem! Alev-

lerin yanıltmaca ile beni alev yapmak isteyişine kanma-

dım. Gittim, ellerim ile bıraktığım fese ellerimi uzattım… 

Zamanın gerildiği, alevlerin sündüğü, dumanların köpük 

köpük dokunduğu ciğerlerimde de 

zaman gerilmişti. Saniyeler uzamış, 

dakikalar günlere kavuşmak ister 

gibiydi. 

Annem ile olan son konuşma, ufa-

cık kız kardeşimin daha ilk adımla-

rını görememiş olması, bana verdiği 

öğütler. “Ailen ve evimiz sana emanet.” 

Emanetin kavruluşu, dışarıda kucağına 

kardeşimi almış evimize bakıp ağlarken 

feryatları göğü delen kadın. Emanetlere ne 

kadar iyi baksa da insan, kadere sahip olamıyor 

daima. Tıpkı onun da emanet olan canına ne kadar iyi 

bakmış olduğunu bilsem de savaş biteli üç koca sene 

geçmesine rağmen gelmeyişi, insanın kadere bir yerde 

sahip olamayışıydı. Ama bir umut ya deyip beklemiyor 

değil insan. Gözleriyle görmediği zaman umutları son 

nefesine kadar devam edermiş insanın. Savaşın sadece 

savaş meydanlarında olduğunu bilirdim, zorluklarıyla 

beraber kazılan siperin, bölünmüş kuru ekmeğin, süngü 

süngüye değince çıkan o puşt demir sesinin bütünlüğü, 

omuzlanmış vatanın, hudutlarından içeriye uzanan kahpe 

ellere inat kadını erkeğiyle verilmiş mücadelenin sokak 

arasında bir haber bekleyişi bile kutsalmış. Annemin 

bir gece döktüğü gözyaşı toprağa düşünce anladım. Bu 

gece şehir ağlıyor, toprak bile yanıyor.

İŞGAL-İ MECUSİYAN
Suskunluğu atıştırıyor, korkuyu içiyorduk. Soğuktu.

Umut CEYLAN
i/umutsuzizm

^
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Alevlerin arasında odanın patlayan camın sesi yırtıyor 

alevleri, göğe uzanan köpük köpük bulutların arasına 

sığıp atlıyorum odanın arka bahçeye bakan camından. 

Öksürük ve bedenimde kara kara parmak izlerini bırak-

mış alevler, hala arkamdan sırtıma sırtıma sıcaklığıyla 

cehenneme çağırırken beni karşımda alevlerin parlattığı 

bir çift göz ve bana uzanmış bir altı patlar görüyorum. 

Namlunun içindeki parıltıda arkamda ki alevlerin ölümü-

me dansını görüyorum. Belli, yürekleri kavurması yetmi-

yor. Yakmak istiyor, yakmak istemese de ölümün sebebi 

olmak… Acımasız bakışı, kararlı...

Babam demişti bir kere “İnsan onu öldüren kurşunun 

sesini duyamaz oğul.” Kucaklarken şehadeti aynı onun 

gibi, bekleyişim; babama… 

Sevgi sürün namluya, tetikleriniz çiçek açsın.

Sevgiler Dünya

 -  Zor değil  - 

BİR MEVSİM 
MESELESİDİR

Bahar kelebeklerini yitirmiş artık.

Ser sefil içine göçük yapılar artsız depremler bekliyor.

Uzatılmış zamanlar bizi geleceğe götürse yine iyi...

Gelecek gelmeyecek diyenler erken gidiyor.

Son baharda en güzel şarkıyı,

En güzel acıyı,

Yaşamakta ve içine doğru akan nehre 

dur diyememekte bulan üç ağaç...

Bugün üç kuşa konağız diyor.

Ne garip bilmece!

Susmakta gece hiç konuşmuyor.

Bizim bu gece efendi elbiselerini sabah altıda çıkarıyor

Akşam altıda tekrar giyiyor

Peki yol boyu saf tutanlar

Bu durumda ne diyor?

Bir oksijen meselesi gündüz size gece bana

Mavi, bir uçsuzluk uçurtmasıdır.

Arkasına tutun!

Ağaçlara yakalanma!

Bir mevsim meselesidir onlarınki.

Onurhan ÇÖKMEZ
i/onurhancokmez
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1)  Feyyaz Alaçam kimdir?

 Bir an Ömer Hayyam dört-

lükleri geçti aklımdan… Kendimi sı-

nırlamayacağım. ‘Kimsin?’ sorusunu 

bir gezgin olarak, bir yazar olarak, 

bir fotoğraf sanatçısı olarak, bir 

uzun yol bisikletçisi olarak tanımla-

mak istemiyorum. Çünkü tanım hep 

dardır. İnsan kendi içinde bir evren 

barındırır. Ben de en azından içim-

deki evreni görmeye çalışıyorum. 

1988 Mersin doğumluyum. Çocuk-

luğum büyük bir kısmı 

Mersin’in Göz-

ne yaylasın-

da geçti. 

On 

yaşım-

dan beri 

seyahat 

ediyorum. Önce 

Mersin’de, Türki-

ye’nin diğer illerinde, daha sonra 

dünyanın çeşitli coğrafyalarında 

farklı yol enstrümanları kullanarak 

seyahatler yaptım. Datça’da takı 

tezgâhtarlığı, Rize Fındıklı’da balık-

çılık ve daha birçok eylem ile geçti 

zaman. Koylarda uyuyor, insanları 

izliyor ve bolca düşünüyordum. Çok 

neşeliydi durumum. Aslında şimdi 

de fena değil neşe miktarımız ama 

o zaman daha yalın ayaklıydı her 

şey. Şimdi biraz ayakkabı kullanı-

yorum. Bu epey sınırlayıcı bir şey 

yani tenin toprağa değmemesi... 

Ardından dost ısrarı ile yazdım ve 

paylaştım anladığımı. Belki de an-

ladığımı sandığımı. Kim olduğumu 

özetle böyle tarif edebilirim.

2) Peki biraz yazma serüveniniz-

den bahseder misiniz?

 Yola çıkmak da yazmak 

da başa gelen şeyler bence. Önce 

anlamaya çalıştım. Yarın kavramı 

ile ilgili ciddi sorgulama-

lar yaptım. Bu 

kavramı biz 

uydurduk. 

Şimdi-

lerde 

saatsiz 

takvim-

siz soluk 

almak zorlaştı. 

Güneş başka memleketlere gidiyor 

yani batmıyor dedim kendi ken-

dime... İlk yazınsal çalışmalarım, 

sanıyorum 16 yaşında, bir kadına 

yazdığım şiirlerdi. Bir süre sadece 

şiir yazdım. Ardından sorgulamalar 

büyüdü, adımlar büyüdü haliyle 

cümleler büyüdü. Bir dostum ‘ bir 

şeyler yazıp paylaşmalısın artık!’ 

dedi. Peki dedim. Sonra durdum. Bu 

büyük bir sorumluluk diye düşün-

düm. Kim okur, okuyan yola düşer 

mi? Diye sordum durdum. Sonra bir 

felsefe ile karşılaştım. ‘Tohumu at 

ve arkana bakma’ diyordu bu felse-

fe. Ben de tohum atmaya başladım. 

Yol adlı bir kitap yazdım. Röportaj-

larda bana sorulan sorulara cevap 

niteliğinde bir kitap oldu. Kitap çok 

ince, ince olduğu kadar da ağır 

oldu. Hiçbir şeyi uzatmadığım çok 

öz bir kitaptı ‘Yol’. Sansürsüz, aklı-

ma geldiği gibi, Datça sahillerinde, 

takı tezgâhını kapattıktan sonra 

oturup yazdığım bir kitap. Ardından 

kitabın sevildiğini, okuyucuların yol-

culuklara çıktığını gördüm. Sadece 

yakın takipçiler dostlar ilk baskıyı 

tüketti. Dedim ki, o vakit Latin Ame-

rika yolculuğunu da yazmam lazım. 

Oradaki yolculuğum çok keyifli ve 

öğreticiydi benim için. Oturdum 

epey zaman ve emek harcadım o 

kitaba da... Bir yolcunun oturması 

hastalık sebebidir bazen. ‘Bazı Kuş-

lar’ kitabının doğuşu da bu şekil-

de. Daha sonra, eylemlerle bezeli 

yaşantımdan artakalan birçok öykü 

olduğunu fark ettim. Derlemeye ka-

rar verdim. Ve bir öykü kitabı olan 

‘Silüetler Atlası Anadolu’ çıktı orta-

ya. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çe-

şitli şeyler yaptım, biraz bahsettim 

az önce. Yolculuk yapmak sadece 

bir yerden bir yere gitmek değildir 

bence. Adımlarken yahut sadece 

dünya dönerken, dönüşün-dönü-

şümün farkında olan kişidir bence 

yolcu. Ananemden Yörük Bayram 

Ağa’ya, Çanakkale’de diktiğim zeytin 

ağaçlarından Bitlis’te yirmi dilde

Feyyaz ALAÇAM
i/feyyazalacam

GEZGİN YAZAR
‘‘ Yola çıkmak da yazmak da başa gelen şeyler bence.’’

RÖPORTAJ:Ayşegül GÖÇMEN
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şarkı söyleyen kırk kişilik bir çocuk 

korosuna, yirmi farklı öykü birleşti 

kitapta... Bu arada, her öykünün 

bir çizeri var. Tamamen öyküden 

aldıkları haz ile çizdiler. Sınırlama 

yok. Öykülerimden önce üzerine 

çalıştığım bir kitap olan ‘Nazım’a 

Çıkan Yol’ adlı kitabımı da yeni 

yakın bitirdim bu arada. Sanıyorum 

2019 sonu yahut 

2020 yazı gibi ki-

tapçılarda olur. Şiir 

kitabım da hazır. 

Tatlı tatlı bekliyor, 

her gün yeni şiirler 

ekleniyor. Ne vakit 

buluşur okuyucu 

ile bilmiyorum. En 

yakın yazınsal olay, 

‘Yol’ adlı kitabımın 

düzenlenmiş ikinci 

baskısının 2019 

Mayıs ayında okuyucu ile buluşacak 

olması. Bu arada, ‘Yol’ adlı kitabımın 

İngilizce çevirisi, İngiltere’de ince 

ince hazırlanıyor. Bu gelişme de 

heyecanlandırıyor doğrusu beni.

3) İlk kitabınız ‘Yol’ nasıl oluştu 

bahseder misiniz biraz?

 Yol kitabı, başka tür-

lü yaşamak ve görmek 

adına, bir tutam 

umut aslında. 

Bir kitabı yazar-

ken sıfır olarak 

başlıyorsun ve 

sonra eksiye dü-

şüyorsun. Eksiden 

başlamış oluyorsun 

böylelikle ilk kitabında. 

Nasıl bir eksi? Yaşamak bir ritim, 

sen bu ritmi durduruyorsun ve bir 

üretim için yeni bir ritim peşin-

de koşuyorsun. Daha az yürüyüş 

yapıyorsun mesela. Durmak, ölmek 

anlamına geliyor bu sırada. Ne 

kadar durursan o kadar kötü. Daha 

temel bir şey var bence, doğaya ne 

kadar uzaksan o kadar hastasın. 

Bir bakıma yazmak, hastalığı kabul 

etmektir. Çünkü saatlerce oturmak, 

küçücük bir olguyu 

aylarca düşünmek 

pek doğal sayılmaz. 

‘Yol’ bu düşünceler 

içerisinde ortaya 

çıktı.

4) ‘Hudut bir mil-

letin namus ve 

şerefinin korundu-

ğu yerdir’ sözü ile 

ilgili düşünceleriniz 

nelerdir?

 Nazım’a Çıkan Yol, bisiklet 

ile Ağrı’dan Moskova’ya uzanan bir 

yolculuğun ismi aslında. Bu yolcu-

lukta, Doğubayazıt üzerinden İran’a 

doğru ilerlerken karşılaştım bu 

duvar yazısı ile. İnternet sitemde 

de biraz bahsettim bu cümlenin 

bende hissettirdiği şeylerden. ‘Ben 

çok namussuzmuşum.’ dedim. 

Çünkü sınırlara inan-

mıyorum. Devletler 

dünyasında gerekliliği 

maalesef aşikâr. Çok 

üzücü. Kimlik taşı-

madan bir yerden 

bir yere gidemiyoruz, 

bunu beceremiyoruz… 

Ne ara kaybettik kimlik-

sizliği bilmiyorum. Devletler 

dünyasındayız. Sınırlar olmadan 

kötüler de daha cüretkâr oluyor. 

Bunu kabul etmek çok zor!..  Uzun 

ve paradokslarla dolu bir konu ayrı-

ca.

5 Feyyaz mı Fernando mu? Bu iki-

lem hakkında ne düşünüyorsun?

 Ben isimlerin tesadüf 

olduğunu düşünüyorum. Feyyaz 

dedemin ismi, Fernando da Latin 

Amerika’da otostopla kazandığım 

ailemin bana taktığı isim. İkisi de 

kabulüm. İnsanlar bana istediği gibi 

hitap edebilmeli. Aslında bir kimlik 

taşımak, isim taşımak bile utanıla-

cak şey. Bende görünen şey yalnız-

ca bir bileşke. Yaptığım tüm işlerde 

şu felsefeyi uyguluyorum. ‘Tabak 

yıkıyorsan tabak yıka.’ Ben eğer 

Karadeniz’de isem, o coğrafyadan 

bir insan gibi hissederim ve şivem 

değişir. İran’da isem öğrendiğim bir 

İran yemeğini oradaki dostlarıma 

yaparım. Azerice, Farsça kelimeler 

ile yemeği anlatmaya çalışırım. 

Yaşama ne dahilse bende ona dahil 

oluyorum. Feyyaz ve Fernando da 

bu şekilde. İkisi de kabulüm. 

6)Yoldasınız ama bir eviniz, ara-

banız ve sahip olduklarınız var. 

Durduğunuzu düşündünüz mü hiç? 

 

 On yaşımdan beri düşündü-

ğüm bir olgu var. Ayakkabılarımız 

olduğu sürece özgür değiliz. Yani 

sen buradaki toprağa ayak yalın 

basamıyorsan toprakla aranda ger-

çek olmayan bir şey var. Bir yalan 

var demektir. Ayakkabı ile toprağa 

basmak aslında yalandır. Gerçeğe 

uzak bir şey! Gerçek nedir? Somut 

olarak eğer ayağın toprakta değilse 

aranda bir mesafe vardır. 
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En sade, en yalın haz, araya hiçbir 

şey sokmadan gerçekleştirdiğin 

yahut gerçekleştirmeye çalıştı-

ğın eylemler bütünüdür. Yaptığım 

yolculuklarda bisiklet, tren, otostop, 

araba kullandım. Birincisi kendimi 

sınırlamadığım için çok çeşitli ens-

trümanlar kullanabiliyorum, ikincisi 

bir noktaya varmak amaç olmadı-

ğı için neyle gittiğinin de çok bir 

önemi yok. Yazmak, hastalığı kabul 

etmektir dedim ya, üretebilmek için 

maalesef çok oturmam, haddinden 

fazla düşünmem ve sorgulamam 

gerekiyor. Hemen he-

men bütün şehirlerden 

lağım kokusu duyu-

yorum mesela. Birçok 

insan bir araya gelmiş 

de birbirlerine hep aynı 

yalanı söylüyormuş gibi 

geliyor. Bir şey üretmek 

durmak değilse, aslında durmu-

yorum. Fiziksel olarak aynı yerde 

olmak, durmaksa şu anda bir yolcu 

olarak durmaya ihtiyacım olduğu 

için duruyorum. İnsanın üç temel 

ihtiyacından biri barınaktır. Yazma 

hastalığını kabul ettiğim ve elimden 

gelenin en iyisini yapmayı istedi-

ğim için steril bir ortama ihtiyacım 

oldu. Otuz yaşındaki arabam ve 

yirmi metrekare olan evim bana bu 

sterilizasyonu, dinginliği veriyor ve 

yaptığım yolculukları hazmetmemi 

sağlıyor. Bu şekilde özetleyebilirim.

7 Yolda ve yazmakta olan bir insan 

olarak birçok şeyden bıkan büyük 

çoğunluk için önerileriniz neler-

dir?

 İki ustadan alıntı yapa-

cağım. İkisinin de mezar taşında 

yazan şeyi söyleyeceğim. Bir tanesi 

Can Baba, Can Yücel ve mezar 

taşında şöyle yazar: ‘ ’Ne kadar 

yalansız yaşarsak o kadar iyi. ’ ’ 

Kendimize yalan söylemeyeceğiz. 

Şehri seviyorsan şehir de yaşa. 

Dünyanın her yerinde her şeklinde 

bir renk bulabilir insan. Belki şehir-

deki odasında, okuduğu tek kitapla 

kendi dünyasına sızabilir. Binlerce 

yaşam biçimi var. Bu bir seçim 

meselesidir. Beni rahatsız eden bir 

şey var mesela. Gitmeyi gerçekten 

istemeyen insanların, gitmek istiyor 

gibi yapıp gidememenin bahane-

lerini dillendirmesi. İkinci cümlede 

şu; Nikos Kazancakis ‘in mezarında 

yazıyor; ‘ ’ Hiçbir şey ummuyorum, 

hiçbir şeyden korkmuyorum ben  

özgürüm. ‘ ’ Şimdi, yalan söylemiyor-

san hiçbir şeyden korkmuyorsan 

ve hiç kimseden hiçbir şey bek-

lemiyorsan o zaman istediğin her 

şeyi yapabiliyorsun. Sen hesabını 

kitabını yapmazsan fakirleşirsin. 

Fakirleşince bir şeylerini satarsın. 

Şehirdeki insanlar genelde sevdik-

leri insanlarla geçirecekleri zaman-

larını ve sakinliklerini satıyorlar. 

Ben satmıyorum. Az kazanıyor, az 

harcıyorum hepsi bu. Tabi bu maddi 

kazanç... Manevi kazanç, sanırım 

daha yüksek.

8) Feyyaz Alaçam neler okur, nele-

ri okurken iyi hisseder?

 Yazınsal bir çalışma ya-

pıyorsam öncelikle beni üslupsal 

olarak etkileyebilecek yazarlar 

okumuyorum. Mesela tarzımız ritim 

olarak benzediği için böyle dö-

nemlerde Sait Faik okumam. Eğer 

Nazımla ilgili bir şeyler yazacaksam 

sansürlü sansürsüz bütün şiirlerini 

okurum. Bunların haricinde bir yaz-

ma süreci içinde değilsem başucu 

kitaplarım; Rabindranath Tagore, 

Avare Kuşlar ama Bülent Ecevit çe-

virisi... İkincisi, Henry David Thoreau 

Doğal Yaşam ve Başkaldırı, 

Halil Cibran Ermiş ve 

birçok şiir kitabı. Bunlar 

benim için çok kıymetli. 

Onlardan çok şey öğ-

rendim, öğrenmeye de 

devam ediyorum.

9) Okumalar dışında ne-

lerden beslenirsiniz?

 Ben müzik yiyorum. Müzik 

dinlemeye, arşivlemeye ayırdığım 

vakti şimdiye kadar hiçbir şeye 

ayırmadım. Evim iki katlı ve yir-

mi metrekare toplamda. En çok 

alanı ses sistemi kaplar, yatağımla 

hemen hemen aynıdır. 78 model 

kolonlar, plaklar... Çok seviyorum. 

Hem meditasyon hem rehabilitas-

yon hem kulağın ve zihnin geliş-

mesi hem de bir bakıma yolcu-

luk... Her şarkı bir yolculuk ve hiç 

bitmeyecek gibi. Ayrıca yürümekten 

haz alıyorum, besleniyorum ve çok 

sevdiğim şairlerin çok sevdiğim şi-

irlerini de bu beslenme programına 

dahil ettiğimi söyleyebilirim.
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 Doğduğunuzda isminiz kulağınıza kutsal bir 

törenle fısıldanmasaydı, şu ya da bu nedenle sizi isimsiz 

bırakan hayat hikayenizi resmi ya da gayriresmî hiçbir 

kurum tamamlamamış olsaydı neler hissederdiniz? Bir 

düşünün! İnsan çok, nüfus fazla, kalabalıklar muazzam 

ama size isminizi söyleyecek tek kişi bile yok! Çünkü 

isimsizsiniz. Çünkü sizi hatırladıkları tek yer rakam-

lar. Rakamların kendine has bir dili olsa da o dil sizi 

ne kadar mutlu edebilir? Sokakta oyun oynarken, kara 

tahtanın önündeki öğretmeni dinlerken, bölüğünüzde 

uygun adım marş yürürken, ailenizle akşam yemeğini 

yerken size isminizle seslenen bir kişi bile yok. Yaşarken 

anılmayan isminizin öldüğünüzde de hatırlanamayaca-

ğını hatırlatmamıza gerek yok sanırım. Düşünmesi bile 

dert değil mi? Bu kadar hızla çoğalan dünya nüfusunun 

geleceğinde böyle bir şey mümkün olur mu zaman gös-

terecek. Bir bilim kurgu filminin konusu veya geleceğe 

dair bir kehanet değil varmak istediğimiz yer. Bir anlık 

duraksama, acımasızca koştuğumuz 

hayat yolunda bir soluklanma, şöyle bir 

kendimize gelip geriye dönüp bakma, 

birazcık düşünme/düşündürme isteği... 

Koşullandırılmış düşünceler içinde yaşar-

ken zor olanı başarma, en azından iyi bir 

film senaryosu olur düşüncesiyle zihinleri 

canlandırma çabası da diyebiliriz.

Yaşanan gerçekler, bir filmin senaryosu 

kadar ilgi çekmiyor günümüzde. Oysa, tarih film 

olsaydı abartılmış bir senaryo diyerek acımasızca 

yönetmeni eleştirir, bu kadarı da olmaz ki derdik. 

Ama oldu!

Bir savaş… Daha doğrusu dünyanın savaşının yal-

nızca bir cephesi... Binlerce kilometre öteden tam 

teçhizatlı postalları, gemileri, silahları ile işgale 

gelen askerler. Yoksulluğun soğuk yüzüne 

aldırmadan cennet misali parıl-

dayan topraklara düşen bom-

balar, havada çarpışan mermiler, barut, kan kokusu ve  

çığlıklar… Yırtık çarıklar, yamalı elbiseler, kırık buğday 

çorbası, şekersiz hoşaf, mermisiz silahlar ile dünyaya 

verilen emsalsiz mesaj: “Çanakkale Geçilmez!” Anadan 

geçilir, yardan geçilir, vatandan geçilmez! Vatan ki ardır, 

sinedir; isimden geçilir kutsaldan geçilmez!

Söylerken dahi içimizi ürperten o büyük rakamların isim-

siz basamaklarıdır bugün bize gelecek düşleri kurduran, 

masmavi göğün beyaz göğsüne umutlu resimler çizdi-

ren. 

İsimsizliğin ütopik boyutlarında heyecan dalgası yaratan 

bir filmin senaryosuna değil, tarihin 104 yıl öncesinden 

bugüne seslenen çığlığına kulak verelim bir anlığına. 

Bakın, büyük bir koronun yürek yakan türküleri nasıl da 

yankılanıyor duyuyor musunuz? İsimsizler korosu bizler 

için dünyanın en güzel türküsünü seslendiriyor. Biz 

onlara isim vermeyi unutsak da tarih bu görevi yerine 

getirmeyi asla unutmadı; “Mehmet” diye seslendi onlara. 

Mustafa oğlu Mehmet, Kemal oğlu Mehmet, Ata oğlu 

Mehmet, Türk oğlu Mehmet…

Bakılan yer kadar, baktığınız pencere de ne kadar 

önemli değil mi? İsimsizliğin hüznü bir anda sonsuz-

luğun onuruna dönüşüverdi. Bu onur ki bugün doğan 

çocuklarımızın kulağına isimsizlerin fısıldadığı isim 

oluyor, umut oluyor, istikbal oluyor. Yalnızca isimle-

rimizi değil; özgürce koştuğumuz kırları, çılgınca 

dinlediğimiz şarkıları, keyifle okuduğumuz kitap-

ları, iştahla yuttuğumuz lokmaları da bu isimsiz 

Mehmet’lere borçluyuz. Ödenemez borçların 

ağırlığı altında ezilerek yaşamak yerine, sa-

dece hatırlayarak, tarihimizi kucaklayarak ve 

gelecek nesillere gerçek bilgileri taşıyarak 

yükümüzü hafifletebiliriz. 

Ne diyordu Turgut Özakman? “Çanakkale, 

Kurtuluş Savaşı’nın önsözüdür.” Biz de diyoruz 

ki, o önsöz yazılmasaydı, bugün hiçbir 

söz bu kadar anlamlı olmayacaktı!

İSİMSİZLER KOROSU
Biz de diyoruz ki, o önsöz yazılmasaydı, bugün 

hiçbir söz bu kadar anlamlı olmayacaktı!
Ali BEKTAŞ
i/bkts_ali

İLLÜSTRASYON: Elif MİRA
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 Boşluğun boşluğu, evet.

Tuhaf bir ad fakat tam olarak 

durumumu anlatan bir kelime 

grubu. Ne yapacağımı bilemeyecek 

bir durumdayım; gerçekten. Sü-

rekli bunu düşünüyorum. Belki de 

aklımı buna yorduğumdandır.  Ne 

yapsam boşa, ne yapsam gereksiz 

gibi, doğrusu ne yapmam gerekiyor 

onu bile bilmiyorum. Ne hakkında 

olursa olsun. Beceriksizim. Sanı-

rım bu daha çok uydu. Ne zaman 

bir plan yapsam “Bu sefer olacak, 

yapacağım.” desem, olmuyor. Bu 

yüzden kendimi hep Oblomov’a 

benzetiyorum. Gonçarov’un kita-

bındaki o karaktere. Hatta biliyor 

musunuz bu karakterin adına 

sahip bir psikolojik rahatsızlık bile 

var “Oblomovluk”. Benim sıkın-

tım aslında sorunun kaynağında. 

Kitap karakteri anlatırken yaşam 

tarzı, toplum ve insan yapısına da 

değiniyor. Sorunun başladığı kısım 

şu bunları sadece oradan buradan 

okuduğum bilgilerle anlatıyorum. 

Kitabını okumadım. Sorun aslın-

da tam olarak bu. Bir şeyi bilsem 

de ona yoğunlaştığım için değil 

yüzeysel baktığım için. Araştırmak 

hoşuma gitse de en kolay ulaşılanı 

tercih ediyorum. Belki de bu çağın 

getirdiği bir sorun bu birazda. Tabii 

ki bunun arkasına sığınmayaca-

ğım. Böyle yaptıkça yerimde sayıp 

duruyorum. Her geçen gün daha da 

kötüye gidiyor bu. Yerimde saydıkça 

vaktim azalıyor, geleceğimi belirle-

yecek o vakit. Her geçen gün iyiye 

gitme ihtimali azalıyor.

Belki bu metin beni değiştirir, 

belki biraz daha düzenli bir adam, 

disiplinli bir adam olabilirim. Her 

seferinde aynı kelimeler, aynı ümit. 

Ne zaman değişeceğim ben, bir 

tek ben mi böyleyim yoksa herkes 

benim gibi içinde mi yaşıyor bu 

hisleri. Tembellikten rahatsız olan 

tembel gördün mü hiç, ya da daha 

iki oda öteye gitmeye üşenen bir 

adamın zayıflamak için spora ya-

zıldığını? Ben gördüm. Bizzat kendi 

içimde hem de. O kitabı okuyaca-

ğım. 5 yıl sürecekte olsa Oblomov’u 

okuyacağım. O kitap edindiğim 

bilgilerce beni anlatıyor. Belki bunu 

tembelliğime kılıf bulabilmek için 

öğrenmek istiyorum fakat yine de 

öğreneceğim. En azından bana 

yararı dokunacak bir şey. 

Şimdi haklı olarak merak edecek-

sin; “Hiç mi iyi yönün yok? Hiç mi 

bir alanda başarın, yeteneğin yok?” 

Var, elbette var. Onlar da olmasa 

belki tembelliğim rahatsız dahi 

etmezdi beni. Hatta bana tem-

bel deseler kızardım. Neredeyse 

hiçbir tembel, birisinin ona tembel 

olduğunu söylemesinden hoşlan-

maz. Ancak arada farklar vardır. 

Tembelliğinden rahatsızlık duyanlar 

ve duymayanlar. Bu iki grup arasın-

daki en basit fark şudur; rahatsızlık 

duyan, öfkelenmez, üzülür ve kabul-

lenir. Rahatsızlık duymayan, bunun 

zaten farkında olmadığı için bunu 

bir hakaret olarak algılar, küplere 

biner. Belki temelinde bir hakaret-

tir birine tembel demek. Fakat eğer 

söyleyen kısmen bile haklıysa insan 

orada ona sinirlenmek yerine azıcık 

düşünmeli ve ona değil, kendine 

kızmalıdır. Çünkü sorunun çıkış se-

bebi ve o insanın bu lafı söylemesi-

ne ortam hazırlayan yine kendisidir. 

Bu yüzden bana birisi tembel ol-

duğumu söylediğinde her ne kadar 

ona da kızsam da en çok kendime 

kızıyorum. Hatta farkında ola ola 

bunları yapmaya devam ettiğim için 

daha da kızıyorum. Umarım yapa-

rım umarım ederim konuşmalarına 

hiç girmeyeceğim. Bunların işe 

yaramadığının farkındayım.

Bu ülkede ve dünyada, benim gibi 

bir sürü insan var biliyorum. Böyle 

bir metin çıkarabilmemin temel 

bir sebebi de biraz içe dönük bir 

yapım olması. Bu sorunun kayna-

ğına inmek ya o tembel gözlerimi 

korkutuyor ya da nasıl ineceğimi 

bulabilmek tembelliğime dokunu-

yor. Hiçbir şekilde rahatlatmayın 

kendinizi. Eğer tembelliğinizi hisse-

diyorsanız ve bu yazımda kendinize 

ümit edecek bahaneler arıyorsanız, 

aramayın. Sorunu çözmek için çok 

geç olmadan kendi iç savaşınızı ve-

rin. Yeter ki bu illete esir düşmeyin!

BOŞLUĞUN BOŞLUĞU
Sorunu çözmek için çok geç olmadan kendi 

iç savaşınızı verin. Mehmet Akif ÖZGÜRER
i/mehmetakifozgurer
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 Kiliseye karanlık bastıktan sonra varabildiler. Et-

raftaki mumlar hafif hafif ışık saçıyorlardı. Çanlar yarım 

saatte büyük bir coşkuyla çalıyordu. Peter ise sırtında 

Katolik kıyafeti, başında kıyafetini örten bir bez parçası 

ile misafirlerine bildiklerini anlatmaya devam ediyordu:

“Tanrı!” dedi usulca... “Tanrı, siz mahlûkatları hisleri kav-

rayabilmeniz için yarattı. Hepinize cennetten birer şarap 

armağan etti. Bazılarınız şarabı içmedi. Böylece sizler-

den sadece bir kısmınızın gözlerini açmış oldu. Diğerleri 

ise sadece görmekte! Şüphesiz İncil’de de belirtildiği 

üzere; “Tanrı’nın hazırladığı mutluluğu ne insan gözü 

görebilir, ne de insan kalbi duyabilir.”

“Tüh!” dedi kız. “ Geç kaldık!”

“ Bir şey mi var?” dedi Peter.

“ Sanırım şarabı içenlerdenim ki her koşuldan 

mutsuz çıkıyorum Sayın Peter. Haklısınız, insanlık 

tarafından içilen bu şarabın etkisinden kurtul-

mam gerek. Ne yapmamı önerirsiniz?”

    Peter yavaşça doğruldu: “ Vaktiyle tanıdığım 

bir kız vardı. Hep mutsuz olmaktan söz ederdi.  

Mutsuzluk adına bir heykel yaptı. Adı Venüs olan 

bu heykel aşk tanrıçasına sunacağı bir heykeldi. 

Bir gün tanrıça onun kendisi için yaptığı heykeli 

bulacak, heykeli mutsuzluktan kurtara-

bilmek için kızın hak ettiği aşkı ona 

sunarak onun mutluluğu yakala-

masını sağlayacaktı. Böylece kız 

aşksızlıktan azat olacak, tanrıça 

ise adını sunulan heykelin lane-

tinden kurtulacaktı. Sonucunda 

ona inananlar aşka da inanacak, lügatlerinde mutsuzlu-

ğa yer vermeyeceklerdi.”

“ Ne zeki bir kızmış.” dedi kız. Yüzünde birden hüzün 

oluştu. Onun mutsuzluğunun tek sebebi olan üç harfli 

kelime yine karşısına çıkmıştı. Kambur oturduğu pozis-

yonu dikleştirerek; “ Bakınız Peter, gördünüz mü? Kıza 

vaat edilen aşk ile kız mutluluğu yakalıyor. Fakat gerçek 

bir aşk hiçbir tanrıça tarafından bizlere sunulamıyor. 

Kim bilir bundandır çektiğimiz acılar, tanrıçalar ya da 

inandığımız ilahi güçlerin değil de bizlere yaşayacağı 

aşkı kendi hislerimizin vermesindendir. Belki bir tanrıça 

da bana aşk bahşetseydi bende mutlu olurdum. “

“Yanlış!” dedi öfke ile Peter ve öfkesini yatıştırmak 

için İncil’den birkaç söz okudu. Daha sonra kıza doğru 

yönelerek; “Tanrıça dilediği aşkı ve mutluluğu kıza verdi. 

Kızın mutluluğu arttıkça tanrıçanın da kudreti yaşamaya 

devam etti. Fakat insanlar nankördü. İşte tanrıça bir tek 

bunu hesaba katamadı. Hep mutlu olan o kız mutluluk-

tan da bıktı. Artık saçma gelen bu mutluluk ve aşk ona 

göre tanrıçanın eseriydi. Tanrıçaya tekrar ulaşabilmek 

için bir heykel daha yaptı. Fakat bu sefer tanrıça gelme-

di. Heykel yapımını artırmaya devam etti. Yine de tanrıça 

bir türlü kızın yardımına koşmadı. Kız artık tanrıçanın 

onu tamamen terk ettiğine inanmıştı. Yaşam mutlu-

lukla monoton ilerlerken hiç beklemediği bir anda 

tanrıça kızın yanına geldi ve ona bir şarap uzattı; 

“ Mutluluktan sıkıldın al ve iç şu şarabı. Getirdiğim 

şarap cennetten sana bir armağandır. İstediğin 

her ne ise artık sana tamamen sunulacak.” Kız 

şarabı aldı ve içti...” Peter sözünü birden kesti ve 

karşısında duran kıza uzunca baktı.

“Sonunu söylemeyecek misiniz Peter ?” dedi kız. 

    Peter uzun bakışlarından sonra kızın yanına 

doğru yaklaştı ve kulağına doğru eğilerek; “ İşte 

bu yüzden size vaat edilen şarabı içtiniz. Bir türlü 

tatmin olamadığınız için. Ve çok azınız yani biz size 

yol gösterenler şaraptan kendimizi men ettik. Siz küçük 

hanım eğer şarabın etkisinden kurtulmak istiyorsanız 

kendinize aşk aramayın. Pavlustan’ın Fi Limon’a mektu-

bunda da belirttiği gibi; Çünkü Tanrı size mutlu olmanız 

için istediğiniz her şey ile birlikte aşkı değil sadece 

sevgi ruhunu vermiştir. Aşkı yaşamak isteyecek olanlar 

sevgiden men edilecek ve şarabı içecektir. ”

ŞARAP
Siz küçük hanım eğer şarabın etkisinden kurtulmak 

istiyorsanız kendinize aşk aramayın. Hale TOPÇU
i/haletpcu

İLLÜSTRASYON: Sıla Beste HORAT
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 “Kelebeklerin bile çocuklardan daha uzun ya-

şadığı bir coğrafyada size hangi şiiri yazayım.” demiş 

Ahmed Arif.

Her okuduğumda içime sızı, kalbime derin bir yara açar. 

Çocuk olmayı ve çocuk kalabilmenin ne kadar mümkün 

olduğunu sorgulatır. Hangi şartlarda varlığını yitirir 

çocuk olmak?

Var mı cevabınız?

Savaşta.

Evet, çok haklısınız savaşta, vahşetin tam ortasında, 

acının içinde... İnsanlık dramının içindeki acıda!..

18 Mart Çanakkale Zaferi…

Okuduğum kaynaklara göre toplamda kırk beş bin kişinin 

yaşamını yitirdiği bir savaş. Düşünsenize günde ortalama 

dokuz bin kişi…  Her iki taraf içinde toplamın bu olması, 

savaşın boyutunu sorgulamaya yetiyor. 

Savaşta çocuk olmayı ise işte bu yüzden daha çok düşü-

nüyorum.

İster zaferi kazanan taraf olarak bizlerin çocukları olsun, 

ister mağlup olan tarafın! Önemi yok. 

Savaşın acı ve gerçek yönü işte. 

Sizlere savaş sürecinde gönderilmek için yazılan bazı 

mektuplardan kesitler aktarmak istiyorum.

“ Savaş kitaplarından, askerden ve askerlikten nefret 

ediyorum. Savaş başlayalı tek bir gazete okumadım. Tek 

bildiğim bir savaş var ve ben de kendi payıma düşeni 

yapıyorum. Bu hayattan nefret ediyorum. Her şey bitti-

ğinde çok mutlu olacağım.”

Kardeşini yalnız bırakmamak için savaşa katılan bir abi 

şöyle başlamış mektuba; “John’un tek başına gitmesine 

izin veremez ve ardın-

dan bakamazdım. 

Şimdi beraberiz. 

Sanırım böylesi 

daha iyi. Sana söz 

veriyorum taşıyacak 

gücüm olduğu müd-

detçe kardeşimi savaş alanında yalnız bırakmayacağım. 

Onunda benim için aynısını yapacağından eminim.” 

Selahattin Adil Paşa eşi Sîret Hanım için yazdığı mek-

tupta; “ Bugün fırkanla cephe hattına giriyorum. Cenabı 

haktan muvaffakiyetler temenni eder, sizin ve yavru-

muzun gözlerinden öperim. Artık mektup yazmak belki 

müşkül olacak. Sizleri önce cenabı hak ve sonra abime 

emanet ediyorum. Her durumda malumat vermeye çalı-

şacağım.”

Cephede savaş devam ederken bir Türk askeri, Anzak 

askerine teslim olmak ister. Anzak, teslim olmak isteyen 

Türk askerini öldürür. Mektubunda durumu şu şekilde 

ifade eder:

“Türk teslim olmak istedi. Öldürdüm. Botları yoktu. Üze-

rinde eski, yamalı bir ceketi vardı.”

Ölümün ciğerine yapıştığı bir yer olsa gerek Gelibolu 

Yarımadası… 

18 Mart Çanakkale Zaferi, fedakârlık ve cesaret gibi yük-

sek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır.

Winston Churchill  “ Biz onların çiçeklerini kopardık.” 

derken sanırım Çanakkale Savaşı’nda da çocuk olmayı 

başka türlü açıklayamazdım.

Şimdi tekrardan soruyorum, hangi şartlarda varlığını 

yitirir çocuk olmak?

Savaşta. 

Evet, çok haklısınız savaşta, vahşetin tam ortasında, 

acının içinde. İnsanlık dramının içindeki acıda!..

GELİBOLU YARIMADASI
Ölümün ciğerine yapıştığı bir yer olsa gerek 

Gelibolu Yarımadası… Aylin AKTAŞ
i/aktsayln
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İşte buradayım

Başlıyorum,

Var olmaya.

Fakat, fakat bir şey var.

Annem daim ağlamaklı,

Babam nerede?

Sesini neden duyamıyorum?

Garip kokular var.

Yanmış gibi çürümüş ceset gibi.

Doğdum,

Fakat doğru mu geldim?

Hayal ettiğim mavilikler,

Neden kara çarşafa bürünmüş?

Babam da yok hâlâ...

Ondan mı acep?

Anlamlandıramadım.

Büyüdüm.

Yaşım sekiz,

Babam hala yok.

Ülkemi korumaya gitmiş,

Öyle dedi annem.

Bana miras kalacakmış.

Nasıl gururlu, nasıl kabarık şu göğsüm...

Büyümeye devam ettim.

Yaşım on dört,

Babamın bana ihtiyacı varmış.

Öyle dedi annem.

KIZIL GÖK
Başka umutlar yetişsin diye bütün heybetim.

Merve MUHTAROĞLU
i/meervemu

Benim gibi büyüyen kaç çocuk isek,

Soğuk, küflü demirler aldık sırtımıza.

Ağladı annem, hunharca, kanaya kanaya...

Hem de tek damla düşürmeden umut dolu gözünden.

Yaktı kınamı kalbime, uğurladı beni sonsuz düşman çukuruna.

Zifiri karanlıklarda, göğsüme yapışan çiçekli çuvalın ışığıyla, 

Kanlı tabanlarımla, dağ tepe günlerce yürüdüm ölüme.

Yaşım on altı,

Babamı hala bulamadım.

Benden kilometrelerce ötede imiş,

Çok öpmüş gözümden,

Vatan bize emanetmiş,

Öyle yazmış annem son mektubunda.

Söz dedim içimden söz,

Bu namerde bu vatan dar anam!

Tarih kaç bilmiyorum...

Gün yüzünü görmeden bir ses,

Dünya yerinden oynuyor,

Bu son oyun hissediyorum,

Bu son günüm görebiliyorum,

Kırmızı bir kalem mürekkebi dibinde,

Kanım kadar yoğun,

Son mektubum...

Yazdım sakladım sargılı göğsüme.

Göremediğim mavi günlere,

Başka umutlar yetişsin diye bütün heybetim.

Kızıla boyalı göğe kaldırıp yüzümü,

Koşaradım arşa,

Allah dedim...
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 Bir şafak vakti gün sökmeden önceydi. Köy mey-

danına toplanmıştı tüm erkekler. Ahmet Çavuş, harbin 

çıktığını eli silah tutan tüm erkeklerin yarın erkenden 

karakola gelmesini emretti. Bu emri duyan analar ve 

kadınlar buz tutmuştu. Babanın bana bakışını hiç unut-

mam; gözleri doldu tatlı bir tebessüm etti gözlerini kır-

parak. Yatsı namazında tüm köy halkı caminin bahçesine 

toplanıp helallik isteyeceklerdi. Ebuzer Hoca, şehitler 

için indirilen ayetleri okuyordu. Kuran’ın okunuşu dua ve 

yardım çağrısından sonra son bulmuştu. Köy nüfusu yüz 

elli ile iki yüz arasında bir şeydi hatırladığım kadarıyla. 

Helalleşmelerin ardından dökülen 

gözyaşlarının kokusu ile elvedalar 

edilmişti. Eve geçtik, ba-

bam o gece sabaha kadar 

uyumamıştı. Yere serili bir 

yatağın içinde altı uykusuz 

kalp. Anneme sarılıp kulağına 

bir şeyler fısıldadı “ Üstüme kuma 

getirme kız” kahkaha atıp güldüler. 

Bir daha da görmedim. Üç dört ayda bir anneme gelen 

mektupların özlemi ile diniyordu bekleyişlerimiz. Annem 

gece lambasının ışığında seslice mektubu okudu: 

 “ Bu mektupla beraber eve son gelişim, çok is-

terdim gelmeyi ama bu kanlı posta yazdığım mektubum 

belki size ulaşırda müjdeyi benden duymuş olursunuz. 

Açlık ve sefalet içinde aylardır kuru ekmek ve suyla bir 

Doğu bir Batı cephesinde sürüklenip duruyoruz. Saatler 

dakikalar hiç mi hiç bilinmiyor tek duyulan şey top ve 

silahların sesleri. Sol kolumu atılan bir el bombasının 

ardından kaybettim.  Her yerde yaralılar var, kan kay-

bından şehit düşüp gömemediğimiz, vurulduğu yerde 

üzerine Fatiha’yı Şerif okuyup mevzilerimizi korumaya 

çalıştığımız her tenden ırktan insanlar var. Beklemekten 

iyidir, bilmek; abin, baban ve köylü yoldaşlarımız şehir 

düştüler. Abin yaralı bir onbaşıyı sırtlayıp cepheye ge-

tirdikten sonra yerin altındakiler ve göğün sakinlerinin 

ordularına katıldı. Ağlama, Allah’ın izni ile zafer bizim-

dir. Her yerde kan kokusu var. Hiç üst üste yığılıp şehit 

düşen bir tepe bir duvar; kandan ve irinden bir duvar 

görmemiştim. Kızımız yaşında çocuklar can verip bir 

beyaz güvercin misali al al olup yere yığılıyorlar. Yağmur 

yağdı mı silah sesleri duruyordu, bazen çok kızıyorum 

Ramazan Çavuş’a,  ekmek parçaları atıyordu düşman 

hattındaki cephelere. Utançlarından olsa gerek daha 

sonra onlarda bizim cepheye attılar. Sanki tüm mezar-

lıklardakiler Çanakkale’ye bu mavi ve kırmızının olduğu 

yere boşaltılmıştı. Kollar, bacaklar, öpülesi 

alınlar ve kefen yerine giyilen asker 

elbiseleri… Bir sonraki saate 

çıkar mıyım bilmem.  Kurşun-

lar havada çarpışıp önümüze 

düşüyorlar. Korkuyorum, bu 

beni ayakta tutuyor. Milletimi-

zin ve özgürlüğümüzün ruhu 

için ruhlarımızı veriyoruz. Kopan 

baş, kol ve ayak değil, bu uğurda şehit düşenleri tarih 

her daim yad-ı cemil edecektir. Evimin çiçeği, o kulağı-

na fısıldadığım sözü geri alıyorum. Allah’a emanetsiniz, 

kocan Mevlüt.

GELİBOLU.Tarih : 27 Aralık 1914” 

 Annemin, ellerindeki kızıl saçları okşayıp ağ-

lamasıyla beraber  anlamıştık olup bitenleri. Her gece 

okuyup ağlardık. Zafer müjdesini üç ay sonra duymuş-

tuk. Annem yatağa düşüp felç geçirmişti. Çok geçmeden 

o da beyin kanamasıyla bizi terk etti. Mektubu çeyiz 

sandığından çıkarıp yanıma aldım. Küçük yaşta evlenip 

kardeşlerimi de yanımda götürdüm. Bazen acı her dilde 

hüzün verir kalbi olanlara. Bir çeyiz sandığından çıkarıl-

mış aile yadigarı bir hüzün tablosunu sizlerle paylaşmak 

istedim. 

Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın bu vefalı ve 

cesur milletimize, amin.

ÇEYİZ SANDIĞINDAKİ MEKTUP
Bazen acı her dilde hüzün verir kalbi olanlara.

İsmail BUĞDAYCI
i/ismailbugdaycii
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 Bundan tam yüz dört sene 

önce binlerce insan vatanını düş-

man işgalinden kurtarmak için Ça-

nakkale’ye ölmeye gitti. Yüz binler-

ce ana evladını gururla savaşın en 

kızgın cephesinde ölmeye yolladı. 

Ne hiçbir evlat korktu ne de hiçbir 

ana bir kez olsun pişman oldu. 

Hepsinde aynı heves, aynı gurur… 

Çünkü vatanın kurtuluşu ölmekten 

geçiyorsa dünya üzerindeki hiçbir 

ana evladını böylesi bir gururla 

ölüme yollamamıştır. Ve hiçbir evlat 

böylesi bir hevesle ölmeye gitme-

miştir.

Bir kumandan düşünün. Karşısında 

kendi ordusundan kat ve kat güçlü 

silahlarla donanmış kendi ordusun-

dan çok daha kalabalık bir ordu. Ve 

kendi ordusuna verdiği emir başka 

hiçbir kumandanın vermeye cesa-

ret edemeyeceği bir emir.  “Ben 

size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi 

emrediyorum. Biz ölünceye kadar 

geçecek zaman içinde yerimizi baş-

ka kuvvetler ve başka komutanlar 

alabilir.”

Ve bir asker düşünün. Bu emri yü-

reğine ufacık bir korkunun girme-

sine izin vermeden yerine getiren. 

Böyle bir kumandanın önderliğin-

deki binlerce kahramanın şanlı bir 

zaferle dünyanın kaderini değiştir-

memesi, binlerce vatansever kalbe 

bağımsızlık fidanını dikmemesi 

mümkün müydü?

Ölmeye giden binlerce insan öldü. 

Ama yüzyıllar geçse de unutul-

mayacak birer kahraman olarak 

öldüler. Ve biz on üç  yaşında hem 

yetim hem öksüz kalan “Gönüllü 

Bombacı” dan henüz on iki  ya-

şındayken onbaşı rütbesine layık 

görülen “Nezahat Onbaşı”ya, iki 

yüz yetmiş altı kiloluk mermiyi 

tek başına kaldıran Koca Seyit’ten  

Nusret  Mayın Gemisi ile savaşın 

belki de seyrini değiştiren Ha-

fız Nazmi Bey’e, kardeşi Mehmet 

Nazif’i Conkbayırı’nda en ön safta 

savaşa gönderen Fevzi Çakmak’tan 

250 kişilik ordusuyla 2500 kişilik 

İngiliz çıkarmasını canı pahasına 

engelleyen Yüzbaşı Yusuf Kenan’a 

ve adından bihaber olduğumuz 

binlerce kahramandan büyük önder 

Mustafa Kemal Atatürk’e kadar 

bütün kahramanlarımıza borçluyuz. 

Bu borcu yalnızca özel günlerde 

onları anarak ödeyemeyiz. Bu borcu 

ödemenin tek yolu vardır. O da bize 

emanet edilmeden önce her karışı 

şehit kanıyla sulanmış bu şanlı 

vatanın bir adım ileriye gitmesi 

için her gün önceki günden daha 

çok çalışarak bu kutsal emane-

timizi yüceltmektir. Ve bu borcu 

ödemek için muhtaç olduğumuz 

kudret damarlarımızdaki asil kanda 

mevcuttur.

BORÇLUYUZ !
Ve bu borcu ödemek için muhtaç olduğumuz kudret 

damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.Özlem EROĞLU
i/ozzz_eroglu



23

Ah anam, 

Biricik anam!

Çocukluğumu, gençliğimi

Çaldılar benden.

Henüz on üç yaşındayım.

Ve beni savaş için 

Cepheye istiyorlar.

Ama benim elim

Top tüfek tutmaz ki!

Dün gibi hatırlıyorum

Sizden ayrıldığım günü, 

Babamın, ağabeyimin şehitlik haberini...

Söylesene, ana;

Ben de mi şehit olacağım?

Sahi, ana;

“Şehit olmak” ne demek?

Bana cephede, 

“Onurlu bir şekilde ölmek”

olduğunu söylediler.

Ama ne için?

Ve neden ölmek? 

Ben daha çok küçüğüm ama!

Cepheye sürekli 

Yaralı insanlar geliyor

Her yaştan ve her ırktan...

Onların hâllerini gördükçe daha da korkuyorum:

Bana da mı böyle olacak ana?

Bilir misin ana,

Birkaç gün önce bana

“Savaşmayı” öğrettiler.

Havada uçuşan mermiler gördüm.

Onların sağır edici seslerini duydum;

Sakatlanan, yaralanan; ölen insanlar gördüm

 Acı haykırışlar, ağlama sesleri duydum.

Her yer kan gölü olmuş…

Biz ne için savaşıyoruz ana?

HENÜZ ON ÜÇ YAŞINDAYIM
Ve bu ülke; bu şehir, Çanakkale, 

emin ellerde olacak.
Ceren İrem AKKURT

Bilir misin ana,

Biricik, üstüne toz kondurmadığın oğlun, dadan,

İlk yarasını aldı bugün.

Çok acıttı be ana!

Ama şu an mutlu ve gururluyum;

İki Anzak’ı birden öldürdüm!

Biliyorum, birilerini öldürmek… 

Çok korkunç.

Ama ülkemiz için bu düşmanları yenmek 

gerek ana.

Sanırım  “şehit olmak” ne demek, anladım;

“Vatan uğruna kendini feda etmek” imiş ana.

Bilir misin ana, 

Seni, koyunumuz Alpaça’yı, evimizi, dahası;

Mektebimi, arkadaşlarımı ve muallimimi özledim ana.

Ama hepsi ya şu an cephede, ya da şehit…

O huzur dolu günler bir daha yaşanmayacak, 

biliyorum.

 Kardeşime benim için iyi bak ana, e mi?

Ah anam, 

Biricik anam!

Çocukluğumu, gençliğimi

Çaldılar benden.

Eğer şehit olursam;

Sakın ağlama ana,

Üzülmeni istemem.

Başını göğe kaldır ve oraya bak; gururlan, gülümse…

Ben, onurlu bir şehit olarak kanatlanmış ve yükselmiş ola-

cağım göğe;

Bu ülke ve gelecek nesiller için şehit olmuş olacağım.

Ve bu ülke; bu şehir, Çanakkale, emin ellerde olacak.

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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BU SENE
TEŞEKKÜL
İDİLMEMİŞTİR

1915-1916

İLLÜSTRASYON: Uzungadın
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 Etrafında can parçaları; annesinin kuzusu yav-

rular, kocasının yaşında adamlar, torununun boyunda 

küçücük bedenler... Bir ömre kaç ölüm sığar? Bir beden 

kaç kurşun alır? 

Okuma yazması yoktu Esma Nine’nin, küçük bir beldede 

inekleri, tavukları ve çok sevdiği torunlarıyla kendi ha-

linde yaşayıp giderdi. 1912 senesinde başlamıştı toprak-

larına düşen kavganın havası. Okuma yazması yoksa da 

bir çıkarımı vardı elbet, memleketin bu gidişatına karşı 

ama yine de eski toprak olmanın verdiği bir umudu vardı 

yarınlara. 

İlk olarak askerlik çağındaki küçük 

torununu cepheye gönderince 

düştü yüreklerine bir sancı. 

Sadece torunu gitti diye 

değil, memleketin diğer oğulları 

da bir bir gidiyordu. Ya cansız be-

denleri dönüyor ya da hiç dönmü-

yor diye indi yüreğine o korku. 

 Gidenlerden haber alınamazken bir 

de kalanların telaşı düştü beldeye. Savaş ne, ölüm ne, 

yaşayıp da ölememek ne o zaman anlamaya başladılar. 

Birbirlerine tutunamasalar hiç dayanılır bir hali yoktu 

savaşın; ama insanın insana sırtını dayaması barışa 

atılan en büyük umut çığlığıydı o günlerde ve insanın 

insana ilacıydı beraberlik. 

 Kadın olmak zor, evde oturup gidenlere türküler 

yakmak daha da zor... Güçlü durmak, gidenin ardından 

kalanlarına sahip çıkmak o kadınların şerefle sırtlarına 

aldıkları bir yüktü. Eldeki tek lokma ekmeği bölüşmek, 

bebeğinin üstündeki battaniyeyi hiç düşünmeden ver-

mek, kadınların silah tutamayan ellerinden, cömertçe 

saçılan her şeydi o zamanlar.

Elif Nine de esirgemedi hiçbir şeyini, elinde avucunda ne 

varsa koydu ortaya. Torununun cansız bedenini sarama-

sa da koynuna, bir karış toprağını örtemese de üzerine; 

aynı cömertlikle gönderdi oğullarını ve kocasını cephe-

ye. Kimsesi kalmadı yanında kızlarından, gelinlerinden 

başka ama tüm belde kadınlarını ve çocuklarını akraba 

bildi kendine. “Dayanın!” dedi. “ Kara günün, ak günü de 

gelecek elbet. Bu siperler düşecek, gidenler gelecek, 

dalgalanacağız yine göklerde, yine taşacağız birbirimizin 

yüreğine. Bugünler de geçecek.” 

Bir kez ateş düşmeye görsün; yakar, yutar her yeri, hiç-

bir iz bırakmaz insandan geri. Öyle bir ateş düştü 1915’ 

te, çok insan gitti, çok canlar yitti. Ama kimse eğmedi 

başını, kimse umutsuzluğa kapılmadı biran bile.

Elif Nine son haberi de aldı giden-

lerinden, hiçbiri varamadı 

yanına, bir cansız beden 

geldi kapısına, dört toprak-

sız mezar kaldı ona. Artık 

duramazdı oralarda, bir kuru 

cansa elinde kalan, o da gitsin 

ne vardı? Elde kalan son erzağını 

aldı yanına, nice torunlarına, nice 

oğullarına koştu. Belki o da varama-

dı yarına ama umudunu yitirmedi son anda bile. Bir oğul 

gitti, bin oğul oldu, bir torun gitti, bin torun oldu adı. 

Bir hikâye yazmak kolay, yazarken içini alıp gider ya ba-

zen; öyle yitip gitti nice hikâyeler. Kişiler de gelip gider, 

ya her birinin insanda bıraktığı izler? Yaşlı, genç, çocuk, 

kadın, erkek ne fark eder? Her insanı toplasan ancak 

böyle şanlı bir destan eder...

BİR HİKAYEDEN GERİYE KALAN
Bir oğul gitti, bin oğul oldu, bir torun gitti, 

bin torun oldu adı. 
Emine ÜSTÜN
i/ustunemine_

^
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“Sevgili babacığım,
Bugün okulda mektup yazmayı öğrendik. 

Nasılsın? Rahatın yerindedir inşallah. Böyle dediğime bakma biliyorum ne zorluklar yaşadığını. Sıcak bir 
yemek yok, yumuşak bir yastık, kalın bir yorgan yok. Biz yokuz biliyorum. 

Sürekli cenazeler geliyor köye. Tabi cesedi parçalanmadan tek parça kalabilenler… Yüreğimiz ağzımızda hayırlı 
haberlerinizi bekliyoruz. Dualarımızda, aklımızda, kalbimizdesiniz…
Biz iyiyiz babam. Boyum biraz uzadı mesela benim, artık bisikletimin pedallarına ayaklarım yetişiyor. Okula bile gidip 
gelebiliyorum onunla. Tek elimi bırakarak sürmeyi öğrendim ama annem görse çok kızar, sakın söyleme! 
Ablam Terzi Naciye’nin yanında işe başladı. Çok zor oluyor işe gidip gelmesi, laf eden de oluyor ama 
helal olsun ablama hepsinin ağzının payını veriyor! Çok şükür aç değiliz, açıkta değiliz önemli olan da 
bu ya. Annemi soracaksın biliyorum. Nasıl olsun… Gözü yollarda, kulağı senden gelecek hayırlı bir haber-
de dilinde bir dua, bir türküdür gidiyor.
 “…Büyüttüm Besledim Asker Eyledim,
Gitti De Gelmedi Canan Buna Ne Çare,
Yandı Ciğerim De Canan Buna Ne Çare…” 
Yasin dedem de iyi aklın kalmasın. Bize askerlik anılarını anlatıyor uyumadan önce. 
Ben de radyoda duydum babam, Mustafa Kemal diye bir komutan varmış. Pek cevvalmiş. Herkes vatanı kurtarırsa O 

kurtarır diyor. Allah ondan da sizden de razı olsun. 
Suna yengemler konuşuyordu, Seyit amcamı da gördün mü? Yengem “Bu deli adam gözünü karartır bir başına 
kendini siper eder düşmana. Siper eder de ucunda ölüm olsa bu vatanı gâvurlara bırakmaz!”diyor.
Bırakmazsınız bilirim babam… Zaten şunun şurasında benim büyümeme ne kadar kaldı ki? Ben büyük adam 

olunca bitireceğim bu savaşları, kurşun deliklerine çiçekler ekeceğim. Böyle dedim mi annem bir güler ki hali-
me sorma, ağladım mı da çok kızar. Erkek adam ağlar mı hiç der. Gözyaşının da cinsiyeti mi olurmuş? Evvel Allah 

erkek adamız ama biz de canız, biz de özler, hasret çekeriz. 
Yani babam sen bizi hiç düşünme. Hoca efendi her namazdan sonra size dua ediyor. Teyzeler ne var ne yok hepsi-
ni size gönderiyor. Helali hoş olsun diyorlar. Sen sağ salim gel bize yeter,cebinde gofret olmasa da olur. Ben sana 

kavuşayım bütün dileğim budur. 
Hepiniz önce Allah’a sonra Mustafa Kemal’e emanetsiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun…”

Babam maalesef ceplerini gofretlerle doldurup gelemedi. Belki mektubumu bile okuyamamıştır kim 
bilir… Zaten benim de gücüm yetmedi savaşları bitirmeye. Ama babamın en büyük hayalini gerçekleş-
tirdim ben. Öğretmen oldum! Şimdi sınıfımda okumayı öğrenen miniklerim ilk defa benim mektubumu 
okuyor. 
Dışarda al bayrağımız sallanıyor, bir o kadar da dik ve gururlu!
Canım babam… Canımız Başkomutan Mustafa Kemal! Sana, tüm şehitlerimize teşekkürümüzü nasıl ederiz… 
Ben, size layık bir nesil yetiştirmeye çalışarak başladım işe. Bu toprakların nasıl kazanıldığını bilmeden, 
kaybetmenin nasıl korkunç ve mümkün olmaması gerektiğini anlayamayız.

İyi ki vardınız! Ruhunuz şad olsun! Mirasınıza sahip çıkmak, onu koruyarak, ihanet etmeden sakla-
mak ve bizden sonraki nesillere bırakmak boynumuzun borcudur!

SANA BİR MEKTUBUM
 VAR BABA

Neslihan Lebriz HUDDAMOĞLU
i/neslihanlebriz
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Çanakkale Savaşı Nedir?

 Çanakkale Savaşı, Gelibolu 

Yarımadasında Osmanlı ile İtilaf 

devletleri arasında meydana gelen 

bir savaştır. 18 Mart 1915’te baş-

layıp 9 Ocak 1916’ya kadar devam 

etmiştir. Yaklaşık bir sene 

süren savaşta resmi 

kayıtlara göre, Os-

manlıdan 250.000 ve 

İtilaf devletlerinden 

de 250.000 civarı 

can kaybı yaşanmıştır. 

Elbette, bu oranın savaşa 

katılımın yaklaşık olarak 1.000.000 

olduğu düşünüldüğünde ve dev-

letlerin nüfusları göz önüne alın-

dığında çok yüksek olduğu aşikâr. 

Ancak, bu rakamlardan daha da 

önemlisi söz konusu savaşın so-

nuçları ve etkileridir.

Savaştan Önce Osmanlı Nasıldır ? 

 Osmanlı, bir devlet olarak 

Tanzimat Fermanı ile birlikte resmen 

Batı medeniyetine ve Batılı devletlere 

yamanmaya çalışmıştır. Tabii, bu girişim 

halkta tam karşılığını asla bulamamıştır. 

Çünkü bunun önemli sebeplerinden 

bir tanesi Osmanlı devlet adamları ile 

Osmanlı tebaası arasındaki kopukluk-

tur. Bir başka sebep ise Osmanlı’nın 

kimliğiyle Batının uyuşmazlığı ve 

sözde ıslahatların yapısallı-

ğıdır. Tüm bunlar nedeni ile 

ıslahatlar Osmanlı devletinin ve mille-

tinin ruhuna tam nüfuz edememiştir. 

Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan 

yapay hava Çanakkale Savaşına kadar 

sürmüştür.

Savaş Ruh Halimizi Nasıl Etkilemiştir 

Ve Ne Gibi İhtiyaçlar Doğurmuştur?

 Çanakkale Savaşı esnasında ve 

sonrasında ise millet olarak 

olmasak da devlet olarak 

büyük bir hayal kırıklığı ya-

şamışızdır. Çünkü kendimi-

zi kendilerine benzetmeye 

çalıştığımız Batı topyekûn 

üzerimize gelmiştir. Bu savaş 

esnasında verdiğimiz şehitler ve 

gaziler toplumumuzun psikolojisini fena 

halde bozmuştur. Öyle ki, 250.000 şehit 

demek en az 2.000.000 insanın buhrana 

sürüklenişi demektir. Bu insanlar hiç 

şüphesiz diğer insanları da etkilemiştir. 

Artık sadece ordumuz değil, milletimiz 

de gazi bir millet olmuştur. Sanat ve 

fikir araçları ve alanları da daha epik 

bir hâl almıştır. Öyle ki, Mehmet Akifler, 

Mehmet Emin Yurdakullar bu dönemde 

yetişmiştir. Sonuç olarak bu gazi milletin 

topallayarak çok uzun süre hayatını 

devam ettiremeyeceği anlaşılmıştır. 

Artık, yepyeni bir devlete ve yenilenmiş 

bir millete ihtiyaç vardır.

Savaşın Osmanlı’da Ve Düşman 

Devlerlerdeki Sonuçları Nedir ? 

 Çanakkale Savaşının siyasi, 

sosyo-ekonomik birçok sonucu olduğu 

tarihin hakikatiyle sabittir. Bunun en 

açık örneği ise Rusya’dır. Öyle ki, Rus-

ya’da savaşın getirdiği bunalım sebebiy-

le komünizm benimsenmiş ve boğaz-

ların kapatılmasıyla da Ruslar büyük 

ekonomik sıkıntılar yaşamıştır. Ancak, 

Osmanlı cephesinde durum bambaş-

kadır. Tabiri caizse Osmanlı bu savaşla 

birlikte hasta adam nitelemesinden 

kurtulup hamile kadın sıfatını almıştır. 

Çünkü artık sadece ağrılarından ve 

acılarından debelenen bunun için pozitif 

anlamda hiçbir uğraş geliştiremeyen 

devlet ve millet kalmamıştır. Artık 

yepyeni ve nur topu gibi heyecanlara 

gebe bir cemiyet ve bu cemiyetin evladı 

olan yeni bir devlet ortaya çıkmıştır. 

Tabii, her doğum gibi bu doğumda acı 

ve sancı ile beraber gelmiştir. Bir önceki 

başlıkta zaten bu acılara biraz da olsa 

değinmiştik.

Çanakkale’den Yeni Türkiye’ye Uzanan 

Yol

 Çanakkale Savaşının bir milat 

olduğu herhalde artık anlaşılmıştır. Bu 

savaştan öncesindeki toplumumuz ve 

sonrasındaki toplumumuz arasında 

büyük farklar ortaya çıkmıştır. Artık 

devletimizin ulusal, milletimizin daha 

fazla cefakâr ve vefakâr, edebiyatımızın 

daha fazla epik olması gerekmektedir. 

Çünkü koca imparatorluk artık dağıl-

mıştır. Ortada bir tek Arabıyla, Lazıyla, 

Çerkeziyle, Türküyle ve Kürdüyle yeni 

Türkiye devleti kalmıştır. E ne diyelim 

hayrolsun...

TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN ADI 
ÇANAKKALE SAVAŞI

Ortada bir tek Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Türküyle ve 
Kürdüyle yeni Türkiye devleti kalmıştır. Talha BAYANA

i/talha.bayana
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Ellerim toprak, ellerim kan

Yanı başım mayın parkı

Havai fişek değil duyduğum sanki babama saplanan acı bir mermi.

Karnım aç diyemiyorum askerimiz yarı aç yarı tok cepheden cepheye savaşırken.

Sessizlik...

Fiyuv, bam ve güm!

Buyurun kendi cenaze namazımızı kılmaya.

Az evvel ağabeyim usulca gülümsedi ben karnındaki boyayla oynarken.

Anama iyi bak dedi, dondum 

Aklım ve fikrimle yüzyıllar koştum

Baktım dünya aynı dünya

Savaşlar aynı savaş

Ama sanki insanlar bir değişik…

Kuş tüyü yastıklara, en marka çarşaflara yatırılarak el bebek gül bebek büyütülen bir nesil gelmiş,

Adı da ‘ben göremedim sen yaşa’ imiş.

Kum ve çamur pismiş artık oyun parkı varmış

Analar bebeklerini eylemezmiş, televizyon tablet telefon en iyisiymiş.

Artık isimler bile bir değişik oluvermiş herkesin iki üç adı olmazsa el âlem ne dermiş,

Tulumba sevmezmiş basit ve ucuzmuş, 

Bayat ekmek yemezmiş hamburger ekmeği yok muymuş,

Bu oyunu beğenmemiş askerleri güzel savaşıp dövüşemiyormuş,

Parası varmış bedelli yapıyormuş,

Üzerinde yaşayacağı bir memleketi varmış ama onu unutmuş!

Neyse ben döneyim gerisin geri kendi dönemime. 

Çamurdan pastalar yapsın ablam, boş kovanlar bardağımız olsun,

Şarapnel parçalarıyla dolmuş bacağımı yırtık pantolonuma saklayayım.

Anam erzak hazırlasın babama, ağabeyime...

Azıkları hoşaf ile bayat ekmek olsun.

Bırakalım çehreleri, renkleri, dilleri ve ırkları çeşit çeşit insanlar bir vatan için savaşsın!

Mehmetçiğimin iman dolu göğsü zafer ile kabarsın.

Metre kareye altı bin merminin düştüğü böylesi bir savaşta şehit düşeceğini bilmesine rağmen son damla kanına kadar 

savaşmaya bu vatan için değmez mi?

Şimdi soruyorum size;                     

‘Dünün şehit çocuğu karşımıza dikilse hangimiz utanmazdık oturduğumuz rahat koltuktan?’

DÜNÜN ÇOCUĞU BUGÜNDE
‘Dünün şehit çocuğu karşımıza dikilse hangimiz 

utanmazdık oturduğumuz rahat koltuktan?’Müberra KUDU
i/muberrakd.official
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 13.yüzyıl Moğol İstilaları’nda 

60 milyona yakın insan öldü.

Avrupa’da otuz yılda yüzbinlerce 

insan katledildi.

19.yüzyılda Çin’de dini içerikle 

başlayan Taiping Ayaklanması 20 

milyon insanın canını aldı.

Balkan Savaşları sırasında Bosna’da 

20 bin kadına tecavüz edildi.

Birinci Dünya Savaşı’nda 40 mil-

yondan fazla insan bir sonraki 

sabahı göremedi.

Yetmedi!

İkincisi sırasında 

ilk defa nük-

leer bir silah 

kullanıldı ve 

80 milyondan 

fazla insan 

yok oldu.

Bitmedi!

Dünyada 5 bin 

600 yılda toplam 15 bin 

500’ün üzerinde bölgesel ya da 

ulusal savaş yaşandı ve toplamda 

3 milyar 700 milyon insan öldü. 

Ölmeye de devam ediyor. 

Bugün mü?

Suriye’de iç savaş hala sürmekte.

Worldometers’a göre yirmi dört 

saat içinde en az 30 bin insan 

açlıktan öldü.

Ulaşabildiğim son verilere göre 

silah ticaretinin en büyük beş ih-

racatçısı, 2013-2017 yılları arasında 

silah ihracatının %74’ünden sorum-

luydu.

Bu ve benzeri bir sürü rakam.

Peki nedir savaş? Zafer, ölüm, para, 

silah, özlem, korku, vatan, bağım-

sızlık...  Bundan 100 sene önce belki 

evet, ya bugün? Bu yüzyılda kimdir 

savaş? Geçim derdi, kanser, şiddet, 

sevgisizlik, sosyal medya, yalnızlık.. 

Bazen  yası tutulacak ya da kutla-

nacak saygılı günlerden biri bazen 

de dünyanın farklı bölgelerinde  

‘mülteci’ adı altında vicdan-

larımızı ve ülkelerimizi 

saran korku mu? 

Sadece kazananı 

ve kaybedeni olan 

sıfır toplamlı bir 

oyun?

Savaşmak...

Ülkeler arası, 

dinler arası, ırklar 

arası, aileler arası, 

kişiler arası, içten içe...

Ben insanın ne için savaştı-

ğını bilmediği ve başkasını öldüre-

bildiği hiçbir savaşın zaferini kutsa-

yamıyorum. Çünkü savaş kazanmak 

tarafların işidir insanlığın değil. 

Çünkü acıdır savaş.

Kara parçası, hava alanı, dini ne-

deni, ırk meselesi, satılacak silahı, 

devrilecek insanı...

Çünkü kötüdür savaş.

Geçen yüzyıl en kanlı yüzyılımızdı. 

Birbirimizi öldürdük. Savaşırken, 

açlıktan ve hastalıktan... Bu yüz-

yılda ise en baskılı 19.senemizin 

içindeyiz...

Kaldı ki işimiz daha zor. Çünkü 

21.yüzyıl ‘dördüncü nesil savaşların 

devri.’ Artık sadece silahla, topla 

ya da bombalarla değil doğrudan 

yüzümüze doğrultulmuş bir silahın 

olmadığı ama maneviyatımızın ve 

yaşama azmimizin yok edilme teh-

likesi ile iç içe yaşadığımız türden 

savaşların zamanı... 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 

Dünya’da her 40 saniyede 1 kişi 

intihar ediyor.

İnsanlar borçlu, uykulu ve zaman-

sız...

Savaş artık cepheden cepheye 

değil evden işe, işten eve...

Savaşmak zor.

Direnmek cephede kalma işi. Haya-

ta, aşka ve tutkuya sarılma sanatı. 

Başı gövdede tutmaktan öte başı 

öne eğmeme meselesi. 

Milyonlarca insan öldü cephe ar-

kasında, şimdi milyarlarcası plaza 

içlerinde savaşıyor. Ben de savaşı-

yorum. Ölenler için üzülüp kalanlar 

için yazmayı seçiyorum.

Savaşta kalın.

Direnişte.

Öldürmeden ve ölmeden...

Başta Çanakkale olmak üzere tüm 

savaş ve sivil meydanlarında ölen 

tüm insanlığın anısına!..

TAŞTAN DÖRDÜNCÜ NESİL SAVAŞA
Savaş artık cepheden cepheye değil evden işe, 

işten eve...
Ayşegül GÖÇMEN
i/askgulgcmn
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 Umdurmak istiyorum seni sana. Umduğunu 

buldurmak, sonra bulduğunu yitirtmemek. Anlatmak 

istiyorum sana, anlamadığını anlatmak, anladıklarını sor-

durmak, sorduklarını cevaplamak. Ağlatmak istiyorum 

seni, gözyaşlarından nehirler aksın, denizlere okyanus-

lara karışsın, sonra damla damla yağsın yine gökyüzüne. 

Sonra sen hep gül istiyorum.

Şaşırtmak istiyorum seni, koskoca çölün ortasında bir 

sevimli palyaço misali. Güler misin, ağlar mısın, sarılır 

mısın palyaçona? Yoksa kaybettiklerinin acısı mı kalbin-

de?

Güldürmek istiyorum seni, en çok güldürmek.

Biliyor musun en çok neye ihtiyacım var? Sana en çok 

neye ihtiyacın olduğunu sormaya, cevabını almaya ve 

sana istediğini verebilmeye…

‘Neyi isterdin?’ bunun cevabını duymak yüreğimin bir kö-

şesinde oturup ağlıyor biliyor musun? Yıllardır oturuyor 

çözümünü bulamadığım o cevabın sorusu;

Veremem ki sana, “annemi istiyorum.” desen 

veremem, “özgürlüğümü istiyorum.” desen 

veremem, “Bir sabah uyanmışım, sobada 

çay, babam fırından taze ekmek almış, 

yanında peynir-zeytin, annem mis gibi 

yumurta pişirmiş tereyağında...” desen 

veremem. “Öğretmen okulda ödev verdi, 

oturayım, yapayım.” desen veremem.

Gözyaşımı dökerim. O köşede, o çocuk 

ben ölene kadar ağlar gözyaşları cey-

hun olur, veremem.

“Topraklarımızın içinde 

bulunan madenler, 

petroller; içimizde akan 

kandan daha değerli 

olmasaydı.” desen vere-

mem.

“Sömürü medeniyetle eş 

anlamlı olmasaydı.” desen 

veremem.

“Zaten sen bunları nereden bileceksin.”

“Bir gece uyuyorken biz; ben, annem, babam, kardeşim 

bomba yağmasaydı üzerimize, delmeseydi kurşunlar 

hiçbir şeyi, ‘barut’ bulunmasaydı örneğin. Herkesin canı 

içinde olsaydı.” desen şimdi, veremem.

“Birileri yaşam dünyada sona ererse marsa nasıl gi-

debiliriz hesabını yaparken dünyada da henüz yaşam 

varken yani yaşam için marsa gitmek gerekmezken 

yaşayanların canını hiçe sayarak girmeselerdi bahçemi-

ze, yıkmasalardı benim dünyamı…  Ama benim dünyam 

vardı. Dünyamda yaşamım vardı. Ben de ettim, kemiktim, 

kandım ama kanım aktı. Etim, kemiğim, kardeşim, an-

nem, babam, arkadaşım, kedim yollarda, toprak üstünde 

mezarsız kalmasaydı.” desen veremem.

Trajedik bir tablo bu bizim dünya. Dünyalı olmak akla 

ziyan… Sen elinin yetişmediği, gözünün görmediği 

insanlar için bazen bir düşman bazen bir hiç bazen de 

bir canavar oluyorsun. Değerin,değerini biçenler kadar 

değersiz değil.

İnsanlar yaşayacakları hayatı seçemiyor 

evet, yönlendirebiliyorlar denir 

safsata.

“Ortasında kalakaldı-

ğımız sömürge impa-

ratorlukları arasında bir başımıza çı-

rılçıplak, özgür bir nefesin hayali ve 

hayatiyeti kalbin tiktakıyla hemhal 

özgür bir an istiyorum.” dersen 

hayalimi seninle paylaşa-

bilirim.

HAYALİM HAYATIN OLSUN ÇOCUK
İnsanlar yaşayacakları hayatı seçemiyor evet, 

yönlendirebil iyorlar denir safsata.
Elif MİRA
i/elifmirami

İLLÜSTRASYON: Elif MİRA
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 Çanakkale Deniz Zaferi’nin Yıldönümü ve Bitme-

yen Tartışma: Şehit Sayısı Ülkemizde 18 Mart’lar

Her yılın Mart ayının 18.günü okullarımızda, devlet daire-

lerinde ve yurdumuzun dört bir yanındaki tören alanla-

rında rahmetle anılır. Ülkemizdeki camilerden Çanakka-

le’de kaybettiğimiz şehitlerimiz için hatim indirilip Kur’an 

okunurken sanat, spor ve siyaset dünyasından da art 

arda anma mesajları verilir.

Ele almak istediğimiz konu, konunun uzmanları tarafın-

dan çoktan “nokta” koyulmuş ancak toplum nezdinde 

(her kesimden) tartışması henüz bitmemiş bir konu. 

Çanakkale’deki şehit sayımız ya da daha askeri bir ta-

birle şehidiyle, yaralısıyla 

zayiatımız.

Tarihçiler veya siyaset 

bilimciler –araştır-

macılar- Çanakkale 

Cephesi hakkında 

konuşurken tartışmalı 

konuların neredeyse tama-

mında mutabakata varmışlarken aynı 

tespiti siyasetçiler, daha doğrusu tarih üzerin-

den siyaset yapan kimseler için söylememiz ne yazık ki 

pek mümkün değil. Belgelerle çürütülmüş yalanları ne 

yazık ki hamasi söylemlerimizde kullanmaktan ve tarih 

üzerinden günlük siyaset üretmekten ne zaman vazge-

çeceğiz?

Unutmak Ne Mümkün

 Benim zamanımda ilkokulda, ortaokulda ve 

lisede kısacası üniversite eğitimi öncesinde okullarda 

yapılan anma etkinliklerinin büyük çoğunluğunu öğren-

ciler tarafından hazırlanmış tiyatro oyunları, okul korosu 

tarafından söylenen türküler, oratoryo tarafından yapı-

lan şiir dinletileri ve kısa süreli (belgesel) film gösterim-

leri yapılırdı.

Sözüne ettiğim yaş grubunda tarih bilinci uyandırmak 

adına izlenen bu yolların tamamını son derece yerinde 

bulduğumu belirtmeliyim. Birkaç istisna dışında hemen 

herkesin aynı yollardan geçerek belli bir tarih bilinci ya 

da bilinçsizliği kazandığını düşünüyorum.

Tek sitemim şu: Bütün bu şiirler, oyunlar, türküler 

ve film gösterimleri tarih bilinci açısından bir temel 

oluşturuyor. Temeli sağlam olmayan bir binanın çatı-

sından ne beklenebilir ki? Lisede en yakın arkadaşımın 

rol gereği çarığını yediğini hala unutamıyorum ya da 

önümüze konulan hayali yemek listelerini, hani sabah 

tam ekmek öğlen hoşaf yazan… Bunların doğru olduğuna 

inandırılarak büyüyen bir çocuğunun 

eğer yeni fikirlere açıksa ve 

araştırma merakı da varsa 

gerçekleri öğrendiğinde 

yaşayacağı hayal kırıklığını 

bir düşününüz.

Hep sunucu olan arkadaşı-

mın sözleri de hala kulağım-

da:

“Bugün, imanından ve millet aşkından 

başka hiçbir şeyi olmadan savaşan 250 bin şehidimize 

ağlıyoruz”

 

Arşivler ve İkincil Kaynaklar

 250 bin gerçekten de çok ciddi bir rakam. İnsan 

küçük yaşından beri duyduğu söylemi zamanla dogma 

olarak kabul etmeye ve sorgulamadığı gibi başka fikir 

kaynakları da sorgula- namaz bir kefeye koyuyor. Üstelik 

bu sorgulanamaz bilginin (hatta mirasın) alternatifi 

olabileceği fikrine dahi set çekiyor.

18 Mart 1915
Çanakkale Deniz Zaferi’nin Yıldönümü ve Bitmeyen Tartışma: 

Şehit Sayısı 
Atahan ÜNAL
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 Kendimin bu konuda aldığı karşılıklardan biliyo-

rum. Ne zaman “Biliyor musunuz, o sayılar pek de doğru 

değil” desem muhakkak tarihe ve şehitlere saygısı olma-

yan biri olup çıkıyorum. Bana sorarsanız asıl saygısızlık 

sayıları yükselterek Çanakkale’yi yüceltmeye çalışmak, 

sanki sayıların yardımıyla yüceltilmesi gerekiyormuş 

gibi…

Sayılar hakkında yaptığım çalışmalarda gördüm ki, 250 

bin şehit söylemi iç yayınlarımızdansa dışarıdan yapılan 

yayınlarla yaygınlaşmış ve bu eserlerin ülkemize kazan-

dırılmasıyla da kabul görmüş. Toplumumuzun trajedik 

olaylar ve sözüne ettiğimiz olayların kahramanlarıyla 

duygusal bağ kurmakta ne kadar başarılı olduğunu söy-

lemeye gerek duymuyorum.

Elbette ki insani yönleri bizim gibi yüksek olan toplum-

ların bu iyi niyeti art niyetli insanlar tarafından kullanılı-

yor. Saflık, salaklık olarak algılanıyor ve bundan arsızca 

çıkar/rant sağlanıyor. Üzücü olan şey de bu zaten.

Alan Moorehead imzalı Gallipoli isimli kitap, ülkemizdeki 

yayın hayatına özgün adının dilimize tam çevrilmesiyle 

başladı: Gelibolu. Tekrar baskılarında ise aynı eserin iki 

farklı başlıkla piyasada yer aldığını görmek mümkün: 

Gelibolu ve Çanakkale Geçilmez. 250 bin şehit bilgisi-

nin en yaygın kaynağı olarak bu kitabın kullanıldığını 

pek çok makale ve kitapta gördüm. Dilerim ki eserler 

basıldıkları devrin şartlarına uygun şekilde incelenir. Bu 

sayılar gerçeği yansıtmaktan son derece uzaktırlar.

Bizdeki Birincil Kaynaklar Ne Diyor? ATASE Arşivlerinin 

Verdiği Sayıları:

• Şehit sayısı: 57.263 (ancak bu kitap yayımlan-

dıktan sonra bir şehidimiz daha belirlendi.)

• Adi ve bulaşıcı hastalıklardan dolayı ölenlerin 

sayısı: 20.960

• Akıbeti meçhul ve kayıp: Yaklaşık 10 bin (Bu 

sayı ölenlere dâhildir.)

• Yaralandıktan sonra tedavisi olumlu sonuçlan-

mayan/ölen: Yaklaşık 14 bin

• Bütün sayıları bir araya getirdiğimiz zaman 

ulaştığımız sayı: 110-114 bin civarıdır

 Sayılar ortadadır. Zayiatın detayları yani şehit 

er sayısından subay sayısına, lojistik kayıplardan hayvan 

sayılarına kadar her şey belgelidir.

Sayılar üzerinden hamasi söylemler yapmak Çanakkale’yi 

kullanarak getirim elde etmek olduğu kadar bu tutumu 

sergilemekten çekinmeyen kimselerin de tembelliğinin 

kanıtıdır. Arşiv belgelerini kullanarak yayın yapan pek 

çok araştırmacı/tarihçi/yazar vardır ancak hemen hiçbi-

rinin sözleri 250 bin sayısını bastıracak kadar duyulmak 

istenmemektedir.

Araştırmacı yazar Dr. Erol Mütercimler’in Gelibolu 1915 

adlı kitabında da değindiği gibi: “Çanakkale Türkiye Cum-

huriyeti’nin ön sözüdür.” ve ebediyen de öyle kalacaktır.

18 Mart 1915’in seneyi devriyesinde, içinde yaşadığımız 

ancak kıymetini bilmediğimiz ülkemiz adına çocukluğun-

dan, gençliğinden, aşkından ve hayatından vazgeçen tüm 

şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
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 Tarihe dön de sen bir bak 

çünkü o bakarsa utanırsın genç-

liğinden (gençti ölenler), bakarsa 

utanırsın kadınlığından (anaydı, 

neneydi, su verenler...),utanırsın 

aşklarından (yardı, yarendi, giden-

ler...) Elinde telefon unutmadık 

mıydı Çanakkale!  Oysa bir telgraf, 

bir köy, bir cephe ve bir savaş 

kazandırırdı. Yok muydu anası 

babası, zevkleri, aşkları onların? 

Yoktu çünkü ana da baba da aşk 

ta vatandı. Yüreği vatan ile yananın 

tek gidecek yeri vardı oda şehadet. 

İnanmak zor, kayıplar büyük, yurt 

bölünmüş, ihanetlerle dolu vatan. 

Karış karış paylaşılmış toprağın,-

hesaplar yapılmış.Elde avuçta 

ne bir mühimmat ne bir giyecek 

kıyafet  ne de yiyecek erzak...Kim 

nasıl inandırır nasıl bir yürek tekrar 

alevlendirdi bu halde,psikolojide 

ki bir topluluğu?Lider  ruhlu biri 

olmalıydı,bu insanlara bu topluma 

inanan;ya siz başaracaksınız ya da 

bu uğurda öleceksiniz başka bir 

seçenek yok diyebilen...

“Kan gölü” bu kendinden ağır bir 

tabir, iğne atsan yere düşmez 

dendiğinde hayal edersin nasıl olur 

mu öyle şey diye bir aklından geçi 

verir, peki ya kurşun kurşuna değer 

mi?  Biz kendi tarihimize inanama-

dık... Hayret ederim ki biz bu neslin 

evlatları olalım. Biz sahip çıkama-

mışız Çanakkale’ye... Belki böleme-

diler, belki toprak vermedik ama 

biz sizin gibi bağımsız da olamadık! 

Bugüne siz dönüp bakmayın ne 

olur, o eller yine üstümüzde ama 

biz o elleri kıramadık. Affedin biz 

dönemedik döndüremedik o ruhu 

Çanakkale’den. Büyüdük ama büyük 

olamadık sizler gibi. Affedin on üç 

on dört de değil ki yaşımız, yüzü-

müz de yok af dilemeye. Boşa mı 

döküldü bunca kan denilse, titrer 

dilimiz cevap veremeyiz. Affedin 

biz bütünken de yarım kaldık siz 

affedin...

Şimdilerde bir tabir var yürek 

yemiş de gelmiş. Yürek nedir? Kim 

görmüş yürekli birini. İnanmak o 

uğurda bile bile can vermek, kına-

sını ölümle yakmak nedir! O ana 

değil mi o evlat değil mi?.. Bir sa-

vaşın kaderi bir erin elin-

de...Atmasa onbaşı 

vurmasa o gemiyi 

biter miydi çile. 

Elli altmış kilo 

kolun gücü 

müydü iki yüz 

kilo mermi-

yi kaldıran, 

yüreği miydi 

Seyidimizin... 

Ve isimsiz bin 

biri vatanı için, 

geleceği, evlatları, 

torunları için Çanakkale’de 

verdi canını. Yüreği güzel insanlar, 

koca yürekli insanlar. Çanakkale’de 

bütündük Türkiye’de yarım kaldık 

siz affedin! 

YARIM KALDIK
Tarihe dön de sen bir bak çünkü o bakarsa 

utanırsın gençliğinden...
Yusuf Can BAŞARIR
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“Aşksızlık”tır adı

Kasten hayvan ezmenin,

Bir çocuğa zarar vermenin,

İşlettiği fabrika atıklarını doğaya salmanın,

Ve mümkündür sayabilmek birçok şey,

Adına aşksızlık denebilecek…

Aşkla sudur etmiştir birden çokluk,

Ve her şey sudur ettiğinin,

Koptuğunun çevresinde döner.

Evlat ebeveynin, erkek kadının,

Ay dünyanın, dünya güneşin, 

O’nun içindir dünyayı batıracak tek şey, aşksızlık;

Değildir dünyayı batıracak, akılsızlık.

Evlat, sevgili, bilim aşkı,

Hakk aşkının değil kendisi, yansıması.

Mecnun gelir akla evvela,

Vazgeçtiği için Leyla’dan,

Mevla’yı bulma yolunda…

AŞK  ERDEMDİR  AŞIK-I SADIK  KAMİL”
İnsan-ı Kâmildir.

Banu MUSTAN DÖNMEZ

Vazgeçer kendinden, nefsinden, 

Kavrulur durur yüreğine düşen korla...

Yok olur fenafillahta,

Yolculuk eder geldiği yokluktan,

Tekrar gideceği yokluğa.

Yaşarken,

Ölmeden ölerek…

Bağlanmıştır canından vazgeçerek,

Canlı-cansız varlığa,

Eriyerek fenafillahta.

Ancak aşıktı gerçek aşık,

Hepsinin ilk sebebi olan Hakk’a…

Aşığın fazileti,

Temaşa ederek zikretmesidir Hakk’ı,

Hoyrat el sürememesidir varlık deryasına.

Onun içindir,

Tecelli etmesi Hakk’ın aşıkta,

Onun içindir gezmesi aşığın,

Elinde terazisiyle…

Aşk pişirir, olgunlaştırır.

Aşk erdemdir, aşık erdemlidir.

Onun içindir Anadolu’da aşık-ı sadık, 

İnsan-ı Kâmildir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘^
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Anarşist HOCA

DİRENİŞ

Ümmetin son kere bir cezvede kavrulduğu yer,

Ey Türk oğlu! Boğaza imanın perdesini ger.

Varsın kussun gaitasını var gücüyle edvar,

Allah’ın vaadi, Meleklerden orduları var.

Yağmur gibi kurşun yağmada göğün rengi bakır,

Şu birlikteliği Mehmedim, bir de bu çağa haykır!

Kimi Yemen’den, kimi Erzurum, kimi Konya’dan...

Yekvücut oluyor ümmet, düşecek diye vatan

İklimi ateş, yağmuru barut, deryası irin,

Kâfirler! Cehenneme bilet var, hizaya girin!

Mehmedim, sen vatan için can vermişken bir görsen

Bölünmede neslin, sağa sola mütemadiyen...

Aklınız ye’se düşmesin, bir bakıp da ahvale,

Heyhat! Burası Bedr’in Şubesi, bu Çanakkale...

Hani o Nebi yakarmıştı yaratan rabbine!

Bu bir avuç seni anıp yönelen Hakk ismine...

Helak olurlarsa arzda kalmaz seni zikreden

Ya Hayy! Sana döndük Kahhar ismine istinaden.

İmkânın sınırı kalkar, fizik munkalip gelir,

İman varsa nice azlar çoklara galip gelir.

Ebrehe gibi düşmanın karşısında Mehmedim.

Çelik donanmaya karşı imandan benim seddim.

Ey evladı şüheda! Unutma dününü artık.

Uyan! Dünkü güneşi sıvamasın bugün balçık!

Mehmedim, sen vatan için can vermişken bir görsen
Bölünmede neslin, sağa sola mütemadiyen...

i/anarsist.hoca
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 Bugün kadınların faaliyeti ve özgüveni tarih 

nedeniyle geçmişle kıyaslarsak çok ilerlemiş durumda. 

Kadınlar kendi hakkını koruyabilir, bunun yanı sıra başka 

kadınlarında hakkını talep etmesini sağlayabilecek kadar 

hak ve hukuklarını geliştirmişler. Sosyal medya üzerin-

den kadınların feminizme dair köşelerini, yönettikleri 

sayfaları her gün görüyoruz. Bu XXI asır için geçerliyse 

biz geçmişe de bir seyahat etmek istiyoruz. Nereden 

başlayalım derseniz, Çanakkale Savaşı’nda kadınların 

rolünü hatırlayabiliriz. Evet, 1900 yılının başlarında 

Çanakkale Savaşı’nda Türk kadının mahare-

tini göz ardı edemeyiz. Yiğit kelimesi 

genelde erkekler için kullanılır ama 

Türk kadını da yiğittir. Türk erkek-

lerinin gücüne güç katan yiğit 

Türk kadınları olmuştur. Tarihe 

doğru bakarsak Türk kadını en 

zor savaşlarda bile erkeğini 

yalnız bırakmamış, Mehmetçikle-

re her daim destek olmuştur. Türk 

kadınları erkek kıyafeti giyerek ön 

cephede erkeklerle beraber düşmana 

karşı savaşmış, onları Türk toprakların-

dan atmaya çalışmıştır. Bununla ilgili bilgiler 

Avusturalya arşivlerinde mevcuttur. Hatta 1915 yılında 

Avusturalya gazetesi olan “The Age” de Türk kadınını an-

latan bir yazı yer almaktadır: “Erkek kıyafeti giymiş Türk 

kadınları cephede çatışmalara girdi. Bir kısmı cephede 

bizimle savaşırken, başka bir kısmı da cephe gerisinde 

askerlere mermi ve erzak taşıyarak zafer kazanmalarına 

yardımcı oldular. Çatışmalarda olan Türk kadınları erkek 

ismiyle çağrılıyordu”.

Tarihin tozuna gömülmemesi, anılması ve her daim 

hatırlanması gereken Çanakkale savaşının zaferinde 

büyük katkısı olan bu Türk kadınlarının soyu ile bugün 

kendi hakkını arayan, kendinden zayıflara yardım eli 

uzatan kadınların kanı aynıdır. Dünyada erkeklerden 

geri kalmayan, adı onlarla birlikte çekilen Türk kadınları 

kendi gücünü, cesurluğunu ve yiğitliyini asırlar önce 

ıspatlamış. Ve bu ıspatın sonucu olarak Türk kadnının 

geldiği yer, tuttuğu mevki Türk dünyası adına bir gurur 

ve onurdur. Eğer bugün Türk kadını öğretmen, doktor, 

mühendis, pilot ve milletvekili olabiliyorsa, bu Çanakkale 

Savaşındaki kadınların bu günkü kadınlara armağanıdır. 

Bugün bir kadın haksızlığa meydan okumayı beceriyor ve 

bu cesurluğu sergiliyorsa, bu 1915 yılında “Ahmet” adıyla 

çağrılarak cephede çarpışan Mücahide Hatice 

Hanım’ın Türk kadınına bıraktığı mirastır. Ve 

bu gün feminizm alanında sayfa sayfa 

yazılar yazan, köşeler çıkaran ka-

dınların varlığı, 12 yaşında Nezahat 

Baysel’in Türk kadınına cesurluğun 

ve yiğitliğin ne olduğunu öğret-

mesinin tezahürüdür. 

Türk kadını şanıyla adını dünya-

ya kazımış bir erendir. Türk kadını 

bütün dönemlerde erkeğine destek 

olmuş, onunla omuz omuza savaşmış yi-

ğittir. Türk kadını cesurluğunu ıspatlamış ve 

zafer kazanmış,Çanakkale Savaşı’nın önemli zaferci-

sidir. Türk kadını Türk erkeğine bir nimettir! 

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA
Türk kadını Türk erkeğine bir nimettir! 

Aysel Ateş ABDULLAZADE
i/aysel_atesh_abdullazadeh
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 Şafakla birlikte yola 

koyulmuştu. Sanki her adımla 

birlikte sırtındaki çuval biraz daha 

ağırlaşıyordu. Soluklanmak için 

sırtından çuvalı indireceği sıra-

da uzaktan gelen top seslerini 

duydu.“Vakit dinlenme vakti değil.” 

diyerek büyük bir gayretle tekrar 

yoluna devam etti.

 Resime Hatun iki oğlunu 

da cepheye göndermişti. Neden 

göndermeyecekti ki? İki tane 

aslan gibi yiğidini bu 

günler için doğur-

mamış mıydı? 

Yedi düvele 

karşı ancak 

böyle aslan 

parçaları başa 

çıkabilirdi. O 

da her ana gibi 

kınalı kuzularını 

Allah’a emanet 

ederek, vatanı savunma-

ları için cepheye yollamıştı, yıllar 

önce babalarını gönderdiği gibi…

 Artık yaşlı bacaklarının 

bir adım daha atacak takati kal-

mamıştı. Sırtındaki yükü atarak 

çuvalla birlikte yere yığıldı. Birkaç 

dakika süren derin nefeslerden 

sonra kendine ancak gelebildi.

 İki gelini ve torunları için 

birazını ayırdıktan sonra geriye 

kalan bir çuval kuru üzümü Meh-

metçiğe taşıyordu. Zaten elinde 

kala kala bunlar kalmıştı. Daha 

fazlası olsa onları da sırtında ta-

şır, Mehmetçiği beslerdi. Kendin-

den katbekat güçlü düşmana karşı 

yarı aç, yarı tok savaşıyorlardı. 

Her bir kuru üzüm tanesine kınalı 

kuzuların ihtiyacı vardı. Ancak 

birlik ve beraberlik sağlanırsa 

düşmana geçit verilmezdi. Bu 

bilinçle tekrar doğrularak çuvalı 

sırtına aldı. 

 Öğlene doğru yorgunlukla 

birlikte açlığını da iyice hissetti. 

İki gündür ağzına tek lok-

ma koymamıştı. Aklına 

sırtında taşıdığı 

yük geldi ama bu 

fikrinden utana-

rak yürümeye 

devam etti. 

 Bir dere 

görünce su 

içmek için biraz 

durdu. Açlığını bastır-

sın diye fazladan su içti. 

Ayakları sızladığı için çarıklarını 

çıkardı. Ayran köpüğü gibi bütün 

ayakları su toplamıştı. Ayaklarını 

serin suya sokunca acısı biraz 

dindi. 

 Kısa moladan sonra tekrar 

yola koyulmuştu ki, öksürmeye 

başladı. Epeydir öksürüğü tutma-

mıştı. Açlık ve yorgunluk üst üste 

gelince yaşlı bedeni zayıf düşmüş-

tü mutlaka. İki adımda bir durmak 

zorunda kaldı. Öksürüğü sırtındaki 

yükten daha çok belini büküyordu. 

 Kendi kendine konuşmaya 

başladı. “Ha gayret Resime… Az 

kaldı. Şu tepeyi görüyor musun? 

İşte o tepeyi geçince karargâha 

varacaksın. Sonrası kolay. Sa-

kın yolda öleyim deme. Hele şu 

sırtındaki emaneti yerine ulaştır…” 

Tekrar öksürük nöbeti gelince 

sustu. 

 Güneş batmak üzereyken 

tepenin başına varmıştı. Açlıktan 

başı dönüyor, öksürmekten fırsat 

buldukça oflayıp pufluyordu. 

Ayaklarının su toplayan yerleri ka-

namaya başlamıştı. Kaba çuvalın 

kumaşı ellerini kesmişti. 

Karargâh görününce heyecandan 

biraz hızlandı ama yorgunlukla 

birlikte, açlıktan da başı dön-

dürünce düştü ve yuvarlanmaya 

başladı. Kendini değil, sırtındaki 

çuvalı sakınıyordu.

 Öylece ne kadar yattığını 

kestiremedi. Gözünü açtığında 

başında iki tane Mehmetçik gördü. 

Gülümsedi… Sanki bütün melek-

ler onu karşılamaya gelmişlerdi. 

Emaneti teslim etmenin huzuruyla 

gözlerini tekrar kapattı.

Mehmetçiğe o akşam kuru ek-

meğin yanında üzüm hoşafı da 

dağıtıldı. 

Ahmet TÜRKOĞLU
i/ahmet_turkoglu_69

BİR ÇUVAL KURU ÜZÜM
Artık yaşlı bacaklarının bir adım daha 

atacak takati kalmamıştı. 
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BİR ÇUVAL KURU ÜZÜM

İki üç kafiyeye sığdırmak ne mümkün seni

Koyacak yerimiz yok inan açsak da göğü yeri

Destan mı? Tarih mi? Daha fazlasısın Çanakkale!

Ne de güzel kokuyorsundur şimdi öyle ya

Şehit çiçeklerin açmıştır

Kanla sulanan her karış toprağında

Bahar takılmıştır boğazın en ucunda

Abide’nin saçlarına

O Abide’dir ki tüm şehitlerin mezar taşı

Uçurumun kenarında

Selam duruyor oradan tüm Anadolu’ya

Toprak mı? İman mı? Daha da ötesin Çanakkale!

Elbet sahip çıkacağız bıraktığın emanete

Sen ki solmayacak bir çiçeksin ortasında kalbin

Çanakkale…

Kabirsiz şehitlerin yurdusun son kale…

17 Mart 2017

Samet KURT

ÇANAKKALE

i/smtkrt17
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 Cevat Bey 6 Mart gecesi, mayın grup komutanı Hafız Nazmi Bey’e 

“Sana çok önemli bir görev veriyorum. Vatanın selameti bu görevin başa-

rıyla yerine getirilmesine bağlıdır. Yarın akşam, Nusret’ le son 26 mayını 

şu gördüğün Erenköy Mevkii de kıyıya paralel olarak dökeceksin. Düş-

man hareketinizi seçer, size saldırıya kalkışırsa kıyı toplarımız önceden 

aldıkları talimata uygun olarak hareket edecek ve sizi himaye ateşiyle 

koruyacaklar. Kendinizi göstermemeye çaba harcayın. Allah yardım-

cınız olsun.” Mayınların boğaza dik şekilde değil de kıyıya paralel 

olarak Erenköy Mevkii’ne dökülmesi fikri, mayın uzmanlarının ince 

bir çalışmayla ortaya çıkardıkları mükemmel bir fikirdi.

NUSRET MAYIN GEMİSİ
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 Çünkü düşman gemileri Çanakkale Boğazı’na bölük bölük giriyor 

ve görevini tamamlayan grup geriye dönerken arkadaki grupların yollarını 

kesmemek amacıyla boğazın en geniş yerlerinden biri olan Erenköy Mevkii ‘den 

dönüş yapıyordu. Verilen kararla mayınlar da bu manevra sahasına kıyıya pa-

ralel ancak manevra hattına dik olarak yerleştirilecekti. Nazmi Bey, bir sonraki 

gün Nusret Mayın Gemisi komutanlığını yapacak olan Tophaneli Yüzbaşı Hakkı’yı 

buldu. Nusret’in genç komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey, bundan iki gün önce kalp 

krizi geçirmiş ve rahatsızlanmıştı. Buna rağmen, savaşın ve ülkenin sorumlulu-

ğunu omuzlayarak görevi kabul etti. 7 Mart tarihinde gece yarısı Nusret Mayın 

Gemisi demir alarak Çanakkale’den uzaklaştı. Gemi daha önceden döşenmiş 

olan mayın hatlarından geçiyor ve Erenköy Mevkii ‘ne giriyordu. Uzaklarda do-

laşan düşman devriye gemileri fenerlerle Çanakkale Boğazı’nı gözlüyorlardı. Bu 

sırada Nusret’te ilk mayın platforma alınmış ve atış anı beklenmeye başlamıştı. 

Vatanın selameti için bir zafer gerekliydi ve şimdi bu zaferin tek çaresi, Nus-

ret’ti. Mayınları mutlaka yerine bırakmalıydı. Teker teker ve sessizce kalan son 

26 mayını suya bırakmaya başladı. En sonunda tüm mayınlar belirlenen rota 

doğrultusunda dökülmüştü. Sırada en az mayınların dökülüşü kadar tehlikeli 

olan geri dönüş yolculuğu vardı. Daha önce dökülmüş olan mayınlar ve düşman 

kuvvetleri Nusret’in rotası üzerinde bulunuyordu. Neyse ki o karanlık gecede 

kimse Nusret’i görmemiş ve görev yerine getirilmişti. Fakat Yüzbaşı Hakkı’nın 

hasta kalbi bu heyecanı kaldıramamış ve oracıkta duruvermişti.

Mayınların yerleştirilmesinden on gün sonra müttefik donanması saldırıya 

geçti. Savaş tam onların istediği şekilde, kontrollü olarak devam etmekteydi 

ki, birden geri dönen müttefik gemilerinde büyük patlamalar meydana geldi. 

Düşmana büyük bir şok yaşatan ve bozgun yaşatan bu patlama, 7–8 Mart ge-

cesinde büyük bir cesaretle sulara dökülen Nusret’in mayınlarıyla gerçekleşti. 

Düşmanın yüzen kaleleri birer birer batmaya başlamıştı.

İtilaf Devletlerinin bu olayla üç büyük savaş gemisini (Irrestable, Ocean, Bouvet)

yok edildi, üç tanesi de (Inflexible, Golva, Suffen) büyük hasara uğratıldı. 

Nusret’in yaptığı bu görev tarihi değiştirdi ve ona dünyanın en ünlü mayın 

gemisi unvanını kazandırdı. Nusret Mayın Gemisi ile kazanılan zafer, bir vatanın 

selametini sağlamış ve düşman donanmasının Marmara’ya bayraklarını dalga-

landırarak girmesine izin vermemişti.

İLLÜSTRASYON: U
zungadın
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Nurşen ÖZCAN

SOĞUK PENCERE

 Çanakkale sıcak memleket derler ya ayazı, karı, 

kışı pek bilinmez, görülmemiştir. Denizi vardır ya hani inci 

gibi balıkları, tertemiz havası, sıcak gülüşlü güzel insanları 

vardır. Bu güzel insanlar bir gün soğuk haberlerle uyandılar 

hafif poyrazlı, narin bir kış sabahına. Bir ses vardı dışarda 

inceden inceden yaklaşıyordu her kulağa..Ve işitildikçe 

ellerden başlıyordu soğuğun vücuda nüfuz etmesi.. So-

kakların sabah sessizliğini  ‘’eli silah tutan herkes askere’’ 

nidalarıyla bozan haberler her handen içeri usul usul 

sokulurken yüreklerin hiç 

alışık olmadığı ürpertici 

duygular vücutlarda şekil 

belirsizlikleriyle, kafa-

larda soru işaretleriyle 

hengameler yaratmaya 

başladı.. Soğuk pence-

reye dayanan yürekler 

sesi iyice iyice idrak 

edip anlamlandırmaya 

başladığında göz yaşla-

rının sıcaklığı ısıtıyordu 

üşüyenleri..

Çocuk olmak mıydı zor 

olan yahut silah tutmak 

mı yürekleri buzla kaplayan? 

Bilinmez şubatın kaçı.. Henüz belleği karma karışık sorula-

ra yanıt arayan, hala işlerin şımarık oyunlarıyla Çanakkale 

sokaklarının masum neşeleri düşman nedir, savaş nedir, 

soruları somutluğunu hiç kazanmadan ellerine tutuşturuldu 

silahlar.. Ağır geliyordu mermiler, bir bir deliyordu kulakları 

kurşuni sözler.. Gidenler.. Gelenler.. Ortalık bir hengame 

vakit yok ince şeyleri düşünmeye..

Ve umutsuzluğu düşman belleyip dualara sarılan yürekler, 

kader çizgisine boyun eğmeye hazırlanıyordu usul usul. 

Sessiz çığlıklarıyla geri gelmeyecek gidenleri uğurluyor-

du vakit. Çanakkale’nin güzel havası bir anda soğumuştu. 

Sanki  bulutlar bu ayrılışa eşlik edercesine çiseliyordu ılık 

damlalarını üşüyen ellere..

 Soğuk yüreklerde şefkat arayan gözler, tükürük 

savuran ağızlardan işitilen her kelimeyi algılayamıyordu 

bile.. Yürüyorlardı, acı ayrılık beyinlerde idraklığını kazan-

maya başladıkça daha sıkı tutmaya başlıyordu elleri o ağır 

silahları. Zaferin çocukları, cephe denilen o oyukların içine 

korkusuzca girmeye başlamıştı bile.. 

Geride kalanların yakarışı dev fikirleri olmayan dev’let 

adamlarınaydı. Göbekleri kadardı güçleri, gürültülü ses-

leri kulak doldurmaz. Solukları kesen meltemler yürek-

leri ürperten kekremsi 

haberlerle esiyordu sıcak 

memleketin güzel anne-

lerine.. Ve güzel rüyalar 

evleri terk ettiğinde, bir 

bekleyiş daha direnişin 

çocuk gülüşüyle dalga-

landırıyordu şanlı bayrağı.

Kutlu Direnişçilere..

Ve güzel rüyalar evleri terk ettiğinde, bir bekleyiş daha 
direnişin çocuk gülüşüyle dalgalandırıyordu şanlı bayrağı.

i/nursen.ozcn


