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“Biz, kişilerin kahramanlık sahneleriyle ilgilenmiyoruz. Yalnız Bomba Sırtı olayı dünya
harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir olaydır.
Karşılıklı siperler arasında mesafemiz 8 metre, yani ölüm kesin... Birinci siperdekiler
hiçbiri kurtulamamacasına hepsi düşüyor; ikincidekiler onların yerine giriyor. Fakat
ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor,
3 dakika kadar sonra öleceğini biliyor, en ufak bir duraksama bile göstermiyor. Sarsılmak yok! Okuma bilenler ellerinde Kur’ân-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar.
Bilmeyenler Kelime-i Şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini
gösteren, hayrete ve tebriğe değer bir örnektir.
Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi’ni kazandıran bu yüksek ruhtur.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

TAKDİM
Çanakkale’nin hem Türk tarihi hem de dünya tarihi açısından ne kadar kritik bir öneme sahip olduğu, bugün dahi sonuçlarını görebildiğimiz bir gerçektir. Batı’nın Osmanlı’ya “hasta
adam” dediği, Osmanlı-Türk egemenliğinin kurtlar sofrasında bölüşülmeye çalışıldığı, İslam
coğrafyasının son kalesini savunmak için verilen bu amansız mücadele, adeta tüm dünyayı
Türk’ün önünde dize getirmiştir.
Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı Laz’ı Çerkez’i, Boşnak’ı, Arnavut’u ile tüm İslam milleti olarak mücadele ettiğimiz Çanakkale’de, 250 bin vatan evlâdının gözlerini kırpmadan şehâdete koştuğu, tarihin şahit olduğu en büyük meydan okumadır Çanakkale… Ve burada verilmiş olan
mücadeleyi 18 Mart 1915 tarihinde kazanılmış bir zafer olarak nitelememek gerekir. Zira bu
küçücük kara parçası, gerek teçhizatı gerek ordusu bakımından kendinden kat kat güçlü olan
düşman güçlerine bir yıldan uzun bir süre boyunca karşı koymuş ve bu zaman dilimi dünya
güç dengelerinin alt üst olmasına kafi gelmiştir.
Bu küçücük kara parçası hem dünyaya yeniden İstanbul’un kapılarının açılması tehlikesi hem
de dünya ülkelerinin birbirinden farklı emellerine ulaşabilmesi bakımından son derece kritik
bir öneme sahipti. Ancak Türkler, Hz. Peygamber’in müjdesine nail olmuş bir fetih kazanmışlardı. Zira payitahtın merkezi olan bu şehri düşmana kaptırmak, hem hilafetin hem de Türklerin sonu demekti. İşte bu yüzden Çanakkale, Türk tarihinde bir destan olmuştur. Şehâdet
mayasıyla büyümüş yüreklerin, düşmanı Anadolu’nun ve İstanbul’un kapısı olan Çanakkale’ye sokmadıkları, burada kanlarıyla yazdıkları bir destan olmuştur.
Bu topraklar için arkalarına bakmadan cepheye koşup can veren fidanlara ağlamaktan sevinmeye mecâlimizin kalmadığı tek zaferimizdir belki de Çanakkale… Acılarla dolu bir vatan
destanı… Tam 100 yıldır hepimizin belleğinde hala ilk günkü tazeliğini, yürek sızısını koruyan hikayelerle dolu bir destan…
Bizler de bu eşsiz mücadele örneğini; 100. yılında tarihimizin en büyük acılarından birisi olarak, sahip olduğu imkansızlıklara aldırış etmeden tüm dünyaya insanlığı öğretmiş olan ecdâdın hatırasını; hem tarihî bilgi ve vesikalar, hem ağıtlar, hem de birinci ağızdan naklettiğimiz
anıları bir araya getiriyoruz. Ayrıca bu çalışmamızın sonunda Başakşehir Belediyesi olarak
kısa bir süre önce hazırladığımız “Çanakkale’nin Söylenmemiş Türküleri” albümünü de siz
değerli okurlarla buluşturuyoruz.
Çanakkale ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışarak bu büyük insanlık destanını ilelebet canlı tutacak kalıcı bir esere daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

Mevlüt UYSAL

Başakşehir Belediye Başkanı
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ÖNSÖZ

T

arih, bir milletin ortak değerlerinden en önemlisidir. Türk tarihi açısından ise,
Çanakkale Zaferi, yakın tarih içindeki yeri bakımından son derece önemli bir
yere sahiptir. Zira bu zafer, tüm dünyanın “Osmanlı bitti, bir daha dirilemeyecek”
diyerek onu “hasta adam” olarak nitelediği bir anda, Osmanlı’nın küfre karşı son
kükreyişi olarak, hatta ölümü gelen kuğunun bir başka güzel ötmesi gibi kazanılmıştır.

Elinizde tuttuğunuz bu mütevazı çalışmanın aslında tek gayesi bulunmaktadır: ÇANAKKALE’Yİ ANLAMAK… Çünkü muhakkak ki, içini dolduramadığımız zaman, bu zaferin
nasıl bir ruh ile kazanıldığını, uğruna canların feda edildiği bu davanın ne olduğunu ve bugün bizim üzerimize düşenin ne olduğunu telakki edemeden geçirdiğimiz her gün, mübarek şehitlerimize en hafif haliyle vefasızlığımızın resmidir.

Çanakkale, yalnızca I. Dünya Savaşı’nın bir cephesi, yahut biraz daha ileri gidelim; Osmanlı’nın payitahtı, gözünün nûru İstanbul’a en yakın cephesi olarak kritik önemi haiz olan bir
yer değil, Türklerin dünyayı tam olarak dize getirmiş olduğu bir coğrafyadır. Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu bu şanlı Çanakkale Zaferi, dünyaya adeta insanlığın yeniden öğretildiği bir yer olmuştur. Çünkü, tam on dört ay süren harekâtın neredeyse tamamı
Gelibolu Yarımadası’nda geçmiş, bu küçücük coğrafyada her iki taraftan yarım milyona yakın insan benzer kaderleri yaşamış ve nihayetinde ortak bir yargıya varmıştır: ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

Çanakkale’de sahip olunan ruh bugün öylesine derinlere gizlenmiş bekliyor ki, tek çaremiz,
tek kurtuluş noktamız HATIRLAMAK ve ANLAMAYA ÇALIŞMAK oldu. Çanakkale’yi
anlamaya çalışmak, Bombasırtı’nda düşmanına hediye veren, kendine dahi yetmeyen yiyeceğini düşmanla paylaşan Mehmetçiği anlamaya çalışmak esasında… Çanakkale’yi anlamaya çalışmak, Topçu Seyid Onbaşı’ya o mermiyi sırtlatan gücü anlamaya çalışmak… Çanakkale’yi anlamaya çalışmak, örneğin savaştan önce Konya ve Mersin’de askeri ataşe olarak
çalışan ve Türkleri çok seven, kaderin cilvesi ilk çıkan birliklerin de komutanı olan ama
Türklere olan saygı ve muhabbetinden askerini silahsız yöneten ve bizim ateşimizle ölen Albay Daughty-Wille’yi de bilmek… Çanakkale’yi anlamaya çalışmak, aslında sadece insanlığı
anlamaya çalışmak bugün… Çünkü Batı’nın bile “yüzyılın son centilmen savaşları” olarak
nitelediği Çanakkale Savaşları’nda düşman sadece cephede idi. Cephe dışında ise ancak bir
misafir veya bir muhtaç…

Peki, neydi bu mücadeleyi bizim için bu kadar anlamlı kılan? Bir taraf son derece güçlü,
mağrur ve yenilmez olduğunu düşünmekteydi; dünyanın dört bir yanından topladığı (hatta
buraya ne için geldiklerini bile bilmeyen) insanlarla amaçlarına yaklaşıyordu. Diğer taraf ise
600 yıldır adaletle, hoşgörüyle yönettiği topraklarının birer birer elinden çıkışını izliyordu.
İşte tam da bu anda, hesapların bittiği yerde, Çanakkale başladı ve o gün bugündür Çanakkale’yi hesap etmeye matematik dahi yetmez oldu.
Çanakkale’deki bölünmezlik, dünya tarihinin yönünü değiştirdi. İngilizlerin attığı bombaları daha sipere düşmeden tutup karşı tarafa atan Bombacı Mehmed Çavuş gibi binlerce
kahraman vatan evlâdının, sadece bu kurtuluş için, canlarını feda ettiği; nice anaların evlâtsız, nice evlâdın babasız kaldığı bu savaş, dünya tarihinde sadece kaybedilmiş bir savaş olarak anılabilir. Ama Türk tarihinde bir zaferdir ve hatta daha özele indiğimizde, toplumun
hafızasında bir “destan”dır. İşte bu sebeple, 100. yılına geldiğimiz bu “Çanakkale Destanı”,
hâlâ kaynaklarda her ne kadar dağınık bir şekilde yer alıyor olsa da, hafızalarda ve dahası
vicdanlarda en derli toplu haliyle yerli yerinde durmakta. Üzerinden 100 yıl değil 100 asır
geçmiş olsa dahi, Türklerin bu küllerinden yeniden doğuşu hep aynı heyecan ve hüznüyle
anılmaya devam edecektir.
Çanakkale’de yazılan destan teknoloji, para yahut ordu gücüyle değil, satır satır iman gücüyle yazılmıştır. İşte bu sebepledir ki, 100 yıldır biz bu zaferi, rakamlardan yahut teçhizâttan çok, Anadolu insanının sahip olduğu İslam ruhu ve insanî öykülerle anageldik. “Allah
yolunda ölenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler fakat siz bilmezsiniz” (Bakara,154). İşte
yüz yıldır bu topraklarda dinlediğimiz hikayeler, tanık olduğumuz hadiseler; her daim ensemizde hissetmemiz gereken, “ölmeyenlerin soluğu”dur.
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İşte Çanakkale’nin şifrelerini çözebildiğimiz an, orada var olan imanın gücünü anlayabildiğimiz an, bu millet gaflet uykusundan uyanacak ve aynaya sonunda büyük bir özgüven
ile bakabilecektir. Çünkü hatırlamak bizim geleceğimize dair sahip olduğumuz kaygıyı yok
edecek ve geçmişten kopuşumuzla ortaya çıkan geri kalmışlığı ve pasifliği silip atacaktır.
Çünkü hatırlamak, modern zamanın bombardımanı altında zihinlerimizin düştüğü hayret
ve hatta hayranlık halindeki sarhoşluğa deva olacak tek kurtarıcımızdır.
Çanakkale’yi anlamak bize, onlara ne denli büyük bir gelecek borçlu olduğumuzu hatırlatacaktır. Bu noktada bizlere bu mütevazı çalışmayı vücûda getirme imkânı sunmuş olan Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal’a hem elinizde tuttuğunuz iki kapak arasına
derc edilmiş tarihî bilgilerden canlı hatıralara kadar yer verebildiğimiz bu çalışma için hem
de öncesinde desteklerini esirgemediği ve çalışma içerisinde de yer alan ağıtların bir arada olduğu “Çanakkale’nin Söylenmemiş Türküleri” adlı albüm çalışması için teşekkürü bir
borç biliyoruz.
Ahde vefa, ecdâda olan borcumuza eda duası ile…

İlknur SİSNELİOĞLU

ÇANAKKALE ZAFERİ

13

“Çanakkale Müdafaası kahramanca yapılarak kazanılmıştır. Lâkin vazife yalnız askerler ve
kumandanlar için bitmemiş hatta başlamamıştır bile. Herkes bilsin ki, bunlar, namus ve fazilet
uğruna şanlı tarihleri için öldüler. Onların kan borcunu ödemek lazımdır. Şairler destanlarını
yazsınlar, ressamlar levhalarını çizsinler, heykeltıraşlar abidelerini ortaya koysunlar, muharrirler hikayelerini yazsınlar, sağ kalanlar rahmet okusunlar.”

İsmail Hakkı Bey

Anzak askerleri Çanakkale kıyılarında çıkarmayı tamamlarken

GİRİŞ

E

n basit savaş bile kendisiyle birlikte insanın var oluş mücadelesini temsil eder. Var
olan insan yahut yok olarak ebedî varlıkla buluşan insan, kendisine ait tüm vasıfları
da beraberinde taşır. Bunu açmak gerekirse savaş, her ne kadar ilgisiz gibi görünse de
bir dönemin kültürüne büyük etkiler bırakır. Savaş devrinin söylenebilecek her şeyi,
kendisini bu noktaya kilitler. Savaş, kendisiyle birlikte hasretliklerden doğan mektupları getirir. Savaş, bir milletin var oluş mücadelesini temsil ettiği için milletin resmî söylemi haline de
gelebilir. Bunun şekilleniş biçimi insanın kendini ifade edebildiği her sıfatta müşahede edilebilir. Örneğin savaşın bir müziği vardır; bu bir zaferin yahut ayrılığın müziğidir. Savaşın insanî
hatıraları vardır; bunların kimisi hasrete kimisi toplumsal hukuklara dairdir. En önemlisi de
savaşın bir edebiyatı mutlaka var olur. Bu bir destan da olabilir, bir ağıt da, bir mektup da, bir
fıkra da…
Yukarıda verdiğimiz savaş tanımlamalarına belki dünya tarihindeki en büyük örnek I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun bir savaş cephesi olan Çanakkale gösterilebilir. Bu
savaş, Türk tarihinin belki de en önemli kabul edilebilecek vakıalarından birisidir… 250 bin
insanımızın şehit olduğu bu büyük vakıanın, tarihî sonuçları yanında dünya tarihinin de tüm
gidişatına yön verdiği unutulmamalıdır. Savaşın kültür ve sanat hayatımızdan fikrî dünyamıza, sosyal yaşamımızdan devlet politikamıza kadar hâlen “yaşanır” bir olgu halinde hissedildiği son derece görünür bir hakikattir.
Bu savaşın bütün bu ilmî alanlardaki etkilerini bir kronoloji halinde tasnif etmeye kalksak belki de Çanakkale’nin son yüzyıl tarihimizde ciltlerce ansiklopedi olacak kadar geniş bir etki
alanına sahip olduğunu görebiliriz. Fakat böyle bir çalışmayı görünebilir kılabilecek en önemli
prototip savaşın yazılı hayatımızdaki yansımalarıdır. Savaş edebiyatı olarak mecaz anlamı ile
ifade edilen bu kaynak, “yaşanmış” yahut “hissedilmiş” duygu ve düşüncelerin anlaşılması adına önemli bir alandır.
Çalışmamız bu fikrî mülahazalardan yola çıkarak sanatsal ve kronolojik bir tasnif hazırlamaktan öte bir dönemin hatta geleceğinin bütün yaşanmışlık ve hislerine dair bir profil teşkil etmeyi amaçlamıştır. Çanakkale’deki olağanüstü mücadeleden cephede bırakılan hasretliklere,
savaşın ibretlik vakıalarından şehadetin hikmetine kadar hemen her türlü konu ve düşünce
hakkında tarihimizin kültürel “ürünleri” sayılabilecek, edebiyatçılarımız tarafından kaleme
alınmış bu edebî metinler, her türlü ontolojik bilgi argümanı açısından son derece büyük önem
arz etmektedir.
Edebiyat dünyamızın farklı fikir ve iklimlerinden gelen yüzlerce metinden küçük bir kısmını
çalışmamıza dahil edebildiğimiz bu metinler, edebî bir tasniften öte milletin var oluş mücadelesi verdiği Çanakkale’nin anlaşılması adına önemli bir vesika niteliğindedir.
Umut ediyoruz ki, Çanakkale şuuru milletimizin ilmî ve fikrî tabanındaki önemini hiç yitirmeyecek ve milletimize sanattan bilime kadar her alanda ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Çünkü bu vakıa şairin dediği gibi, tarihe hiçbir zaman gömülememiştir:

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.
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Kanlısırt

“İngiltere olarak 1914 yılında dünyanın zirvesinde olduğumuzu zannediyorduk.
Çanakkale Savaşları’nda Osmanlılar burnumuzu yere sürttü.”

Michael Hickey

Nusret Mayın Gemisi Kumandanı Yüzbaşı Hakkı Bey

ÇANAKKALE SAVAŞLARI

Ç

anakkale Savaşı yalnız Türk tarihinin değil yakın dünya tarihinin de en önemli savaşlarından birisidir. Çanakkale Boğazı’nı savaş gemileriyle zorlayarak aşma, böylece İstanbul’a kavuşma isteği Avrupa devletlerinin bu savaştaki ana amaçları arasındadır.

1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Avrupa devletleri isteklerini gerçekleştirme fırsatının doğduğuna inandılar. İngiltere ve Fransa işbirliği yaparak 3 Kasım 1914 günü alacakaranlıkta Bozcaada’dan Çanakkale Boğazı’nın ağzına doğru yaklaştılar. Buradan istihkamlarımıza doğru ateş açtılar, Seddülbahir ve Ertuğrul, Kumkale ve Orhaniye tabyalarını havan topu
ile dövdüler. Cephaneliğimize isabet eden top mermisiyle büyük bir infilak yaşandı ve mühimmatımızın önemli bir kısmını kaybettik. Bununla birlikte subay ve erlerimiz şehit düştü.
2 Aralık 1914 tarihinde bir düşman denizaltısı Boğaz’ı geçiş için bir deneme yapmaya girişti.
Derinden engelleri aşarak Boğaz’a girmeyi başardı. Kendisinden yedi yüz elli metre ilerde bulunan Mesudiye zırhlısına torpil fırlatarak bu gemimizi batırdı.
19 Şubat 1915 günü düşman gemileri artık Boğaz’a girmeyi kafalarına koydular. Fakat gün içinde sessizliklerini koruyan tabyalarımız akşama doğru düşman savaş gemilerine karşılık verdi.
Ertuğrul ve Orhaniye tabyalarından atılan ateş karşısında düşman oldukça bocaladı. Bir de
Lodos fırtınası eklenince taarruz başka bir güne ertelendi. Fakat bu ertelemeler bir son vermeyince düşman gemilerini komuta eden Amiral Carden görevden alındı. Yerine 17 Mart 1915
günü Robeck atandı. Komutan 18 Mart 1915 günü donanmayla Boğaz’a saldıracağını Londra’ya bildirdi. Bu arada Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Cevat Çobanlı 17-18
Mart gecesi Boğaz’a mayın hattı döşenmesi emrini verdi. Aldığı emir gereği Nazmi Bey, Nusret
Mayın Gemisi ile o gece yirmi altı mayını Boğaz’a on birinci hat olarak döşedi. Boğaz’daki
mayın sayısı on bir hat olarak 400’ü aşmıştı.

İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı savaş gemileri ile aşamayınca bu kez karadan bir çıkarma
yapmayı planladı. Bu yeni taktik ile artık Çanakkale Kara Savaşları başlıyordu. Kara savaşında düşmanın nereden çıkarma yapabileceği tartışıldı. Mustafa Kemal Kabatepe ve Seddülbahir’den, Alman komutan Von Sanders ise Bolayır ve Anadolu yakasından çıkarma yapılabileceği görüşündeydi. Alman komutanı Von Sanders’in görüşü ağır bastı ve askerler o bölgeye
yerleştirildi. Düşman güçleri 25 Nisan 1918 sabahı Mustafa Kemal’in düşündüğü noktadan
saldırdı. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Kocaçimen’de, Conkbayır’da, büyük mücadeleler göstererek düşmanın bu tepeleri ele geçirmesini engelledi.
Gerçekleşen kara savaşlarında Türk ordusu büyük başarılar göstermiş, bir savaş ama aynı zamanda bir insanlık destanı yazmıştır. Türk ordusunun kısa sürede her yerde büyük başarılar
kazanması düşmanı şaşkına döndürmüştür. Çanakkale Kara Savaşları’nın en önemli cepheleri; Kumkale, Beşike, Bolayır, Seddülbahir, Arıburnu, Kabatepe, Conkbayırı ve Anafartalar’dır.
19 - 20 Aralık’ta Anafartalar ve Arıburnu cephesi, 8 - 9 Ocakta Seddülbahir düşmanlar tarafından boşaltıldı. Böylece 1915 baharında parlak umutlarla karaya ayak basan birleşik düşman
ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitti.
Çanakkale’de gerçekleşen deniz ve kara savaşlarında 250 binin üzerinde askerimiz şehit düştü.
Tahmin edilen düşman kayıpları ise bu rakamın oldukça üstündedir.

18 Mart 1915’te İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan, o dönemin en büyük deniz gücü,
üç filo olarak sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’na girdi. Bu donanmanın ilk grubunu oluşturan filoda, İngilizlerin Queen Elizabeth zırhlısı ile Inflexible, Lord Nelson ve Agamemnon
savaş gemileri bulunuyordu. İkinci grupta İngiliz Kalyon Kaptanı komutasında Ocean, Irresistible, Wengeance Majestic gibi savaş gemileri yer almıştı. Üçüncü filo ise Prince, Bouvet, Suffren gibi Fransız savaş gemilerinden oluşuyordu.
İngilizler ve Fransızlar zayıf Türk savunmasını kolayca susturarak Boğaz’ı rahatlıkla geçebileceklerini umuyorlardı. Bu umut ve güvenle 18 Mart 1915 günü düşman savaş gemileri yoğun
bir ateşe başladılar. Rumeli Mecidiyesi ile merkez bataryaları şiddetli bir ateşe tutuldu. Boğaz’daki düşman gemileri Hamidiye istihkamlarına yüklendi. Bunu gören Dardanos bataryaları ateşi üzerlerine çekmeye çalıştı. Az sonra, tüm gemiler, Dardanos’a saldırdı. Dardanos tabyamız saldırılara şiddetle karşı koydu. Bu arada Mesudiye tabyası da ateşe başlamıştı. Mesudiye
üzerine ateş açılınca Hamidiye onun yardımına koştu. Bu arada kıyı bataryalarımız düşman
üstüne ateş yağdırmaya başladılar. Düşman kaçmak isterken topçu atışlarıyla karşılaşıyordu.
Bu korkunç bombardıman bir saat kadar sürdü.
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ÇANAKKALE ZAFERİ

21

“Çanakkale’yi bir asker olarak anlatmak imkânsızdır. Çelikten, manevî kudretten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sualin cevabı: işte bu gösterişsiz, mütevekkil ve sessiz Anadolu çocuğunun kendisiydi. Saadet, Türklerle birlikte aynı safta
dövüşmektedir. Bu şerefi ömrümün sonuna kadar taşıyacağım.”

Liman Von Sanders

ÇANAKKALE SAVAŞLARI

KRONOLOJİSİ
28 Haziran 1914

Birinci Dünya Savaşı başladı.

7 Kasım 1914

Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri’ne karşı savaş ilan etti.

1 Ağustos 1914

Almanya Rusya’ya harp ilan etti.

11 Kasım 1914

2 Ağustos 1914

Osmanlı Devleti, topraklarında genel seferberlik ve sıkı yönetim ilan
etti. Osmanlı-Alman ittifakı imzalandı.

Osmanlı Devleti yeryüzündeki tüm Müslümanlara cihad-ı ekber
(büyük cihad) çağrısı yaptı.

29 Kasım 1914

Mesudiye Zırhlısı, İngiliz denizaltısı tarafından batırıldı

3-4-5 Ağustos 1914

Enver Paşa, Başkomutan vekili oldu ve İngiliz filosunun takip ettiği
Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) adlı Alman savaş gemilerinin
Osmanlı karasularına gelmesine karar verdi.

11 Ocak 1915

Amiral Carden, İngiltere Deniz Bakanlığına Çanakkale Boğazı’na
taarruz için hazırladığı planı sundu.

5 Ağustos 1914

Almanya ve İngiltere arasında savaş ilan edildi.

20 Ocak 1915

Mustafa Kemal, Tekirdağ’da 19. Fırka Komutanlığına atandı ve 2 Şubat’ta tümeni kurmaya başladı.

9 Ağustos 1914

Albay Cevat Bey Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığına getirildi.

28 Ocak 1915

İtilaf Devletleri Çanakkale’ye taarruz kararı aldılar.

19 Şubat 1915

İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı giriş tabyalarına
taarruzu ile Boğaz’a ikinci büyük saldırı başlatıldı.

25 Şubat 1915

Mustafa Kemal’in kuruluşunu tamamladığı 19. Tümen, Gelibolu Yarımadası’nın doğu kıyısındaki Maydos’ta (Eceabat) görevlendirildi.

25 Şubat 1915

İtilaf Devletleri donanması 10 savaş gemisi ile yaptığı bombardıman
sonucu, Boğaz girişi tabyalarındaki topları tahrip ederek, Boğaz’a
girmeye başladı.

26 Şubat 1915

Değirmenburnu-Çanakkale Feneri arasında 10. Mayın Hattı oluşturuldu. Düşman, Seddülbahir ve Kumkale’ye asker çıkarmaya başladı.

26 Şubat 1915

Müttefikler Limni adasına yığınak yapılmasına karar verdiler.

2 Mart 1915

Alman General Liman Von Sanders, Çanakkale’yi korumakla görevlendirilen 5. Ordu Komutanlığına getirildi.

4 Mart 1915

3. Avusturalya Tugayı, Mondros’ta limana girdi.

5-6 Mart 1915

Çamkoyu batısından, HMS Queen Elizabeth gemisinden, Merkez
Tahkimatı’nı aşırma biçiminde bombardıman başlatıldı.

8 Mart 1915

Nusret Mayın Gemisi personeli, karanlık limana büyük bir gizlilik
içinde 26 mayını döşedi.

14 Mart 1915

İtilaf Devletleri’nin Çanakkale cephesini komuta edecek olan İngiliz
komutan General Hamilton görevine başladı.

10-11 Ağustos 1914

İki Alman gemisi (Geoben, Bresleu), Çanakkale Boğazı’ndan geçerek
Marmara’ya girdi. İngiltere bu durumu protesto etti.

9 Eylül 1914

Osmanlı Devleti, yabancı devletlere tanıdığı ticarî, siyasî ve hukukî
tüm ayrıcalıkları (kapitülasyonları) kaldırdı. Bu karar kapitülasyonlardan yararlanan devletlerin canını sıktıysa da savaş içinde olduklarından tepki gösteremediler. En sert tepki de, savaşta müttefikimiz
olan Almanya’dan geldi.

12 Eylül 1914

Çanakkale Boğazı girişine mayın döşendi.

26 Eylül 1914

Osmanlı Devleti, Boğaz’ı tamamen kapattığını ilan etti.

29-30 Ekim 1914

Alman Amiral Souchon komutasındaki Yavuz ve Midilli, gece Karadeniz’e çıktı ve Odessa ile Sivastopol limanlarını bombaladı.

31 Ekim 1914

Rusya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

2 Kasım 1914

İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Sırbistan, Japonya, Karadağ, Osmanlı İmparatorluğu ile siyasî ilişkilerini kestiklerini açıkladı.

3 Kasım 1914

İngiliz donanmasına bağlı 6 zırhlı, Çanakkale Boğazı’nda saldırıya
geçti.

4 Kasım 1914

Çanakkale’nin savunması ile 3. Kolordu görevlendirildi.

5 Kasım 1914

İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiler.

16 Mart 1915

Amiral Carden’in hastalanması üzerine Birleşik Donanma Komutanlığına Amiral J. De Robeck getirildi.

17 Mart 1915

Amiral j. Robeck, İtilaf Devletleri Donanması Komutanlığı görevine
başladı.

18 Mart 1915

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ
İtilaf Devletleri donanması, yaklaşık 30 savaş gemisiyle en kapsamlı
saldırıyı başlattı. Çanakkale Boğazı tahkimatı 7 saat süreyle ateş altında tutuldu. Nusret Mayın Gemisi’nin gizlice döşediği mayınlar
ve kıyı topçularının etkili ateşi altında, kuvvetinin üçte birini kaybeden düşman donanması geri çekildi. Altı büyük gemiden Bouveti
Irresistible ve Ocean zırhlıları batırıldı, üçü de kullanılmaz hale getirildi.

28-29 Mart 1915

Müttefikler denizden Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anlayarak karadan hücuma karar verdiler.

25 Nisan 1915

ARIBURNU ZAFERİ
İtilaf Devletleri, geniş kapsamlı ilk çıkarmayı başlattı. Gelibolu ve
Çanakkale Yarımadalarının Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale
gibi yerlerine yapılan çıkarma, 308 savaş nakliye gemisi ile gerçekleştirildi. 5. Ordu Komutanı L. V. Sanders, Saros’ta olduğundan
Mustafa Kemal emir beklemeksizin birliklerini harekete geçirdi ve
Arıburnu’na çıkıp yarımadanın en kritik tepesi olan Kocaçimen’de
ilerleyen İngiliz birliklerini durdurdu ve kıyıya kadar sürdü. İngiliz
birlikleri, donanmalarının ateşi sonucu denize dökülmekten kurtuldular ve Arıburnu Zaferi kazanıldı.

1 Haziran 1915

Yarbay Mustafa Kemal albaylığa yükseltildi.

4-6 Haziran 1915

III. Kirte Savaşları: Düşman Seddülbahir’den içerilere girip ilerleyebilmesi için öncelikle Alçıtepe’yi ele geçirmesi gerektiğini biliyordu.
Giriştiği ilk iki taarruzda ele geçiremediği bu stratejik noktaya tekrar saldırdı. Çok kanlı geçen bu çarpışmalarda da düşman bir başarı
elde edemedi.

21-22 Haziran 1915

Kirte savaşlarıyla umduğunu bulamayan düşman birlikleri, Kerevizdere üzerine saldırıya geçti. Türk birliklerinin kuvvetli mukavemeti karşısında, burada da bir netice alamadı.

28-29 Haziran 1915

Düşman sahile daha yakın bir yer olan Zığındere üzerine taarruza
başladı. Ancak yine başarılı olamadı.

2 Temmuz 1915

Türk kuvvetleri karşı taarruza geçti fakat başarılı olamadı.

12-13 Temmuz 1915

Düşman, Türk saldırısına cevap olarak Zığındere’ye ikinci defa taarruz etti. Ama güçlü Türk barajını yine geçemedi.

6-7 Ağustos 1915

İngilizler, Gelibolu’ya yeni kuvvetler çıkardılar. Kirte istikametinde
yapılan taarruzdan da bir netice alamayan düşman, sahilden itibaren 3-4 kilometrelik bir alanda çakılıp kaldı.

8 Ağustos 1915

Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı görevine getirildi.

9 Ağustos 1915

Mustafa Kemal’in komutasında 1. Anafartalar Savaşı kazanıldı. İtilaf güçleri Seddülbahir’i boşalttılar.

10 Ağustos 1915

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal öncülüğünde,
geniş kapsamlı Conkbayırı taarruzu başlatıldı.

21-22 Ağustos 1915

II. Anafartalar Savaşı kazanıldı.

17 Ekim 1915

Çanakkale bölgesinde General Hamilton, komutayı General Birdwood’a devrederek cepheden ayrıldı.

27 Nisan 1915

Kumkale’ye çıkan Fransızlarla şiddetli çarpışmalar oldu ve Fransızlar, General Hamilton’un emriyle karadan tamamen geri çekildiler.
Böylece topyekun denize dökülmekten kurtuldular.

27 Nisan 1915

İngiliz denizaltı gemileri, Marmara’da Barbaros zırhlısını batırdılar.

28 Nisan 1915

Kirte muharebesi başladı.

2 Mayıs 1915

3. Kolordu Komutanı Esat (Bilkat) Paşa, Arıburnu cephesine gelerek
Mustafa Kemal ile görüştü.

19-20 Aralık 1915

İtilaf güçleri, işgal ettikleri siperleri boşaltarak Anafartalar ve
Arıburnu bölgesinden gece yarısı gizlice çekildiler.

1-2 ve 3-4 Mayıs 1915

Düşman Alçıtepe’yi (Kirte) ele geçirmek amacıyla yaptığı ilk saldırıda başarılı olamayınca, bu kez bu bölgeden düşmanı şiddetli bir
taarruzla denize dökmek maksadıyla Türk taarruzu yapıldı. Ancak
başarılı olunamadı.

9 Ocak 1916

5. Ordu Komutanı Mareşal Liman Von Sanders, Başkomutanlık Vekaleti’ne şu telgrafı çekti:

6-9 Mayıs 1915

II. Kirte Savaşları: Düşman tekrar saldırıya geçti ve çok çetin, kanlı
çarpışmalar meydana geldi.

14 Mayıs 1915

İngiltere Bahriye 1. Lordu Winston Churchill ve Amiral John Arbuthont Fisher görevlerinden istifa ettiler.

“Tanrı’ya şükür Gelibolu Yarımadası tamamen düşmandan temizlenmiştir.
Diğer ayrıntılar ayrıca sunulacaktır.”

Osmanlı askerleri moral amacıyla düzenledikleri bir etkinlikte eğlenirken

“Anlamıyor musunuz? Biz Çanakkale’de Türklerle değil,
Tanrı ile savaştık.
Tabii ki yenildik.”

Winston Churchill

SAVAŞIN
MANEVÎ CEPHESİ

Trenle cepheye sevkiyat bekleyen askerlerimiz

Fizik kurallarını alt üst eden Seyit Onbaşı
18 Mart günü o korkunç deniz savaşında, Rumeli Mecidiye Tabyası da düşmanın ölüm kusan
toplarından nasibini almış ve 13 topçumuz şehit olmuştu. Tabyada kurtulanlar yalnızca Yüzbaşı Hilmi Bey ile topçu neferi Niğdeli Ali ile Koca Seyit’ti. Bataryada bir de vinci kırılmış bir
top kalmıştı.
Topçu neferi Koca Seyit bu korkunç manzarayı ve akabinde olanları şöyle nakletmiştir:
“Mart’ın 17’sinde komutanlıktan bir haber çıktı. ‘Bütün topçular ve diğer birlikler tetikte dursun. Yarın büyük bir düşman zorlaması olacak.’ Geleceği varsa göreceği de var, dedik elbet.
Batarya komutanımız bir türkü öğrettiydi, başladık söylemeye. Sanki gelen düşman değil beklediğimiz bir misafir idi.
Çanakkale Çanakkale,
Geliyor düşman hergele,
Ölmek varsa da yok kaçmak,
Geçilmez bu çelik kale.
O gece heyecandan uyumadık. Güneşin doğmasına bir adam boyu kalmıştı ki, bizim misafirler
göründü. ‘Şunlara iyi bir karşılama töreni yapak’ dedik. Ağır ağır boğaza yaklaşırken fark ettik
ki, bunlar Fransız zırhlılarıydı. Ama yedi sekiz parça var; bir başladık ateşe, ver yansın… Perişan ettik hınzırları. Ama çarpışmanın esas öğleden sonrasına bak sen, Yarım Dünya dediğimiz
Queen Elizabeth adında İngilizlerin bir zırhlıları vardı ki, manevrası çok keskindi. 15-16 parça
İngiliz gemisinin önüne düşüvermiş, boğazın iki yakasına da ateş ede ede ilerliyor. Fransızların
uğradığı bozgundan köpürmüş, öcünü almaya geliyor hınzır. Ateş menzilimize girince biz de
başladık ver yansına. Boğaz top tüfek gümbürtüsünden yıkılıyordu adeta. Üstlerine yağdırdıkça bombayı, yılmıyor domuzlar. Cehennem yerine döndü ortalık. Derken takım komutanı
Fahri Bey, ‘Sığınağa gir!’ emri verdi ve ondan sonra tek hatırladığım sığınağa koşuyordum. Çok
sonra bir gümleyişle kendime geldim ki, uzatıvermişler beni, başımda bizim top neferlerinden
Niğdeli Ali bekliyor. ‘Ulen Ali’ dedim, ‘Ne oldu bana?’ ‘Bir şeyciğin yok Koca Seyit. Biraz kendinden geçmişin o kadar, yaran filan yok.’ ‘Deminki o gürleyiş neydi?’ ‘Cephaneliğimiz infilak
etti Koca Seyit’ dedi. ‘Deme ulan Ali’ dedim, ‘Ya başka?’ Ali’den ses gelmedi, şöyle iki yana bir
baktım ki, etrafımızda cesetler ve insan parçacıkları dolu. ‘Ulen Ali’ dedim, ‘Bunlar ne? Nerede
bizim öteki arkadaşlar?’ Ali’nin birden gözlerinden yaşlar boşandı. Tam on dört şehit, yirmi
dört yaralımız vardı. Bir tek Niğdeli Ali ile ben sağ kalmışız. Bereket erken yetişmişler. İkimiz
de patlayan mermilerin kaldırdığı toprağa gömülmüş, diri diri mezara girmişiz meğer. Dîvâne
Ali hem anlatıyor hem de deli gibi ağlıyordu.
Ayağa kalktım, gözlerimi şehit arkadaşlarımın üzerinden bir türlü alamıyordum. Onların paramparça olmuş bedenlerini görünce her tarafım zıngır zıngır titremeye başladı. Denize doğru
da bir baktım ki, gavur hâlâ ateş yağdıra yağdıra devam ediyor. Toplara baktım, bizim top meydanda, diğer ikisi toprağa gömülmüş. Bizim topun da mataforası kopmuş. Topun yanında bir
de gülleleri gördüm. Birden gözümde oyuncak gibi küçücük kaldılar.
‘Ulen Ali, çabuk yetiş, bana yardım et’ dedim. Ali ne yapacağımı anlamış olacak ki, ‘Delirdin
mi Koca Seyit? Kaç okkadır onlar biliyon mu sen? Tam 215 okka (275 kilo). Hem matafora bozuk. Yüz okkalık adamları kaldırıp yere vurmaya benzemez; et değil demir bu.’
Lakin bende Ali’yi dinleyecek hal kalmamıştı, gözüm kızmıştı bir kere. Belki de Allah, ‘Yüklen
Seyit, gücün kuvvetin bende’ diyordu. Bir besmele çekip dedim ki, ‘Vatanın, milletin için göster kendini Seyit!’ Bir karakucak etmişim ki güllenin birisini, birden havaya kaldırmışım. Ali

Seyit Onbaşı
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görünce şaşırdı zavallı, ‘Yaşa ulen Koca Seyit!’ dedi ve yanıma geldi, namluya beraber sürdük.
Önden giden geminin birisine nişan aldım, ‘Ya Allah’ dedim, odakladım. Ali hemen ‘Vurdun
Koca Seyit’ diye bağırmaya başladı. ‘Sahi mi ulen?’ dedim. Biraz sonra da duman dağılınca
gördük ki, gemi yanlamış, içinde bir telâş, bir tarafı suya batmış bile.
Biraz sonra bizim batarya komutanı Hilmi Bey’le bir Alman zâbiti koşup geldiler. Ulen Koca
Seyit! Sen mi ateşledin topu?’ dedi. Ben bir şey diyemedim, Ali, ‘Evet komutanım. Koca Seyit
ateşledi. Hem de koca gülleyi tek başına kaldırdı’ dedi. Hilmi Bey, ‘Aferin ulen Koca Seyit! Batırdın gemiyi be. Şehit kardeşlerimizin intikamını fazlasıyla aldın.’ ‘Bırakmam, alırım komutanım’ dedim. Hilmi Bey gözlerimden öptü, Alman zâbiti de şaşkın şaşkın bana bakıyordu.
Böylece öğleden sonraki savaşta da İngiliz gemilerinden ikisi batmış, birkaçı da ağır yaralanarak pabuç pahalı deyip kaçmıştı. Biz de zaferi kazanmış olduk.
Akşam geç vakit Cevat Paşa sağolsun, geldi yanımıza. Bir de onbaşılık nişanesi getirmiş yanında. Hem gözyaşı döktü, hem de beni yanaklarımdan öptü. Nişaneyi de kendi elleriyle koluma
taktı, ‘Söyle oğlum’ dedi, ‘Mükafât olarak başka ne istersin?’ ben de, ‘Sağ ol paşam, mükafâtımı verdiniz, başka bir şey istemem’ dediysem de üsteleyince, ‘Çift tayın verirseniz memnun
olurum paşam’ dedim. Günlük tayın olarak elin yarısı kadar peksimet veriliyordu, bu da bize
yetmiyordu. Paşa da yanındaki zâbitlere emir verdi, ‘Bu kahramana bu günden itibaren çift
tayın veriniz.’ Birkaç gün çift tayın yedim ama ne var ki, ikinci tayın boğazımdan geçmez oldu.
Kendiliğimden tekrar tek tayın yemeye başladım.
O gün Cevat Paşa’nın denize bakarak söylediği sözleri hiç unutmam:
‘Geldiler, gördüler, belâlarını buldular…’

“Zahmet buyurdunuz yâ Resûlallâh!”
Yarbay Hasan Bey, gözü Fransız ölülerine takılmışken bir hareketlenme dikkatini çekti ve hareketliliğin olduğu bölgeye yöneldi. Yerde yatmakta olan bir Fransız neferine doğru yaklaşarak
onu omzundan tutup çevirdi. Lâkin tam o sırada Fransız askeri, elindeki kasaturayı Yarbay
Hasan Bey’in göğsüne sapladı ve gafil avlanan Hasan Bey, bir “Ah!” ile yere yığıldı. Kendisine
müdahale ettiler ama nafile…
Göğsü kanlar içinde, yüzü solgun Hasan Bey’in dudaklarından dökülen şu sözler, etrafında
bulunan herkesin yüreğini sızlattı: “Allah şahidim olsun ki, bu Fransız’a kötü bir niyetle yaklaşmadım.” Artık yapacak bir şey olmadığı için Alay İmamı, Yarbay Hasan Bey’in başına geçmiş
Kur’ân okumaktaydı. Henüz yeni başlamıştı ki, Hasan Bey kendisine “Lâ havle velâ kuvvete illâ
billâhil aliyyil azîm, okuyunuz” dedi ve kendisinden beklenmeyecek bir kuvvetle duayı tekrar
ettikten sonra “Beni ayağa kaldırınız” dedi. Alay Komutanı’nı koltuk altlarından tutarak ayağa
kaldırdılar ve bir anda “Lâ ilâhe illâllâh Muhammedün Resûlallâh” dediği duyuldu. Gözlerini
ileriye doğru dikmiş vaziyette çakı gibi ayakta duran Yarbay Hasan Bey’in yüzünde bir tebessüm peydâ oldu ve “Zahmet buyurdunuz yâ Resulallâh” diyerek ruhunu teslim etti.
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“Er kişi niyetine!...”
Kirte muharebeleri sırasında bölükler sıra ile muharebeye çıkıyor, ön siperdekiler boğuşuyor,
arka siperdekiler sıralarını bekliyorlardı. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor, asker süngü takmış fırlamak için hazır… Dudaklar kıpır kıpır, dualar ediliyor, kelime-i şahadetler getiriliyor…
Bekleme devam ederken Yüzbaşı askerlere sesleniyor: “Yavrularım! Aslanlarım! Biraz sonra
Cenab-ı Rabbü’l Âlemin’in huzuruna varacağız. Abdestsiz gitmeyelim. Haydi! Tüfeklerimizin
kabzalarına ellerimizi sürüp hep beraber teyemmüm edelim.”
Beklemenin biraz daha devam edeceğini gören Yüzbaşı bu sefer de yavrularına şöyle sesleniyor: “Evlatlarım! Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem
onlar için hem de hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kılalım. Kâbe karşımızda…”
Arkadan Oflu Ali Çavuş’un sesi geliyor: “Er kişi niyetine!..”
Onlar Allah’a verdikleri sözü yerine getirdiler ve o gün orada kendi cenaze namazını kılanlardan yalnızca birkaçı sağ kalabildi.

Hz. Peygamber’in türbedârının hatırası
1928 yılında, Osmanlı’nın son dönem âlim zâtlarından biri olan Alasonyalı Cemal Öğüt Hoca,
bizzat Hz. Peygamber’den aldığı davet üzere hacca gider. Ancak unutulmamalıdır ki, o yıllar
hac ibadetinin yasaklandığı zor ve acılı yıllardır. Hoca’nın buna rağmen gerçekleştirdiği bu hac
ibadeti ise, anlatılamayacak feyiz ve hatıralar ile doludur. Bunlardan biri de kendisinin Medine’de yaşamış olduğu müthiş vakıadır. Çünkü bu vakıa, aynı zamanda Çanakkale Zaferi’nin
gizli güzelliklerinden, Çanakkale’nin manevî cephelerinden biridir.
Hoca Efendi, Medine-i Münevvere’de birçok zevâtla olduğu gibi Resulullâh’ın türbedârı ile
de tanışma ve sohbet etme fırsatı bulur. Allah dostu bu zât, sohbetin başından sonuna hep
Devlet-i Âliye’yi yâd eder, Osmanlı’nın Mekke ve Medine’de hâkim değil hâdim olduğundan,
Osmanlı’yı Allah ve Resûlü’nün rızası için sevmek gerektiğinden dem vurur.
Hoca Efendi, konuştuğu bu zâtın Osmanlı’ya olan muhabbetini sormaktan artık kendini alamaz ve, “Niçin bu derece Osmanlı muhabbeti? Allah ve Resûlü’nün muhabbeti neden
Osmanlı’yı sevmeyi gerektirsin?” diye sual eder. Allah dostu bu zâtın cevabı ise hiç gecikmez,
“Osmanlı’yı İslam nâmına sevmek için bir hatıram bile bana yeter. 1915 haccında Hindistan
ulemasından bir zât var idi. Hem âlim hem de ârif bir kişi olduğu her halinden belli olan bu
zât, hacdan evvel Medine-i Münevvere’ye, Resûlallâh’ı ziyarete gelmişti ama kederi de bir türlü
geçmiyor, gözünün yaşı dinmiyordu. Bu kederin günlerce geçmediğini görünce artık dayanamayıp sordum. ‘Burası Cennet Bahçesi, Resûlallâh’ın makamı, burada bulunmak neden sizi
sevindirmiyor? Yoksa bunlar sevinç gözyaşları mı?’ O mübarek zât daha çok gözyaşı dökerken
şu cevabı verdi: ‘Keşke bu gözyaşlarım gönlümün sevincini yansıtıyor olsaydı, ama maalesef
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öyle değil. Bunca yıl sonra ancak nasip oldu, Resûlallâh’ı ziyarete gelebildim, hasret giderecektim. Fakat müşahede ettim ki, Resûlallâh makamında değiller. Lakin acaba gerçekten müşahedem doğru mu? Allah Resûlu niçin burada değil? O’nun varlığını neden hissedemiyorum? Ne
günah işledim de, Allah kalp gözümü böylesine köreltti? İşte Medine-i Münevvere’ye geldim
geleli bu duygular içerisinde perişanım.’
Bu sözleri duyunca ben de ne söyleyeceğimi bilemedim ancak durum benim de kafamı kurcalamaya başladı. Çünkü bu zâtın hissiyatı gayet samimi görünmekteydi. O halde bunca yakından Resûlallâh’ın varlığını hissedememek nedendi? O gece bu düşünceler içerisinde uykuya
daldım ve mânâda Allah Resûlü’nü gördüm. Aklıma Hindistanlı âlim zâtın sözleri geldi ancak
soramadım, yine de Resûlallâh beni merakta bırakmayarak sualime cevap buyurdu:
‘Evet, hissedilen doğrudur. Ben şimdi Medine’mde değil Çanakkale’deyim. Çok zor durumda
cihad eyleyen asker evlatlarımızı yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Şimdi onlara yardım
ediyorum.’ “
Allah şefaatine mazhar buyursun! İşte Çanakkale’deki galibiyetin en büyük sebeb-i mucizesi
bu hatıradır.

Cephede bayram namazı
Çanakkale cephesinde harbin devam ettiği günler Ramazan Bayramı’na da tekabül etmiştir.
Bayram arefesi Cephe Kumandanı Vehip Paşa endişeli; çünkü asker bayram sabah topluca
bayram namazı kılmak istiyor. 9. tümenin genç imamını yanına çağırarak ona hem mahzun
hem endişeli şu sözleri söyledi: “Hafız! Yarın Ramazan Bayramı. Asker toplu olarak bayram
namazı kılmak istiyor. Ne dediysem, vazgeçiremedim. Ancak böyle bir şey pek tehlikelidir.
Yani düşmanın arayıp da bulamayacağı toplu bir imha fırsatı olur. Münasip bir dille bunu etrafa sen anlatıver!”
İmam Efendi Paşa’nın yanından henüz ayrılmıştı ki, karşısında nur yüzü bir zât göründü ve
kendisine, “Evlâdım, sakın ola askere bir şey söyleme, gün ola hayr ola. Allah ne derse öyle olur”
buyurdu.
Ertesi gün bayram namazı vakti geldiğinde herkesi hayrete düşüren bir doğa olayı peydâ oldu.
Gökten dolu dolu bulutlar indi ve gönüller Allah aşkıyla dolu bu civanların üzerini kaplayıp,
görünmelerini engelleyerek adeta onları korudu. Zira onları dürbünle gözlemeye çalışan düşman, bembeyaz bulutlardan başka hiçbir şey göremez oldu. İşte bu sırada, İmam Efendi Fetih
Sûresi’nden bazı ayetleri okurken askerlerin gönülleri çağlamış ve yükselen kelime-i tevhid
sesleri düşman cephesinden bile duyulmaya başlamıştı. Bu durum İngiliz ordusu içerisinde
büyük bir karmaşaya sebep oldu. Zira İngiliz sömürgesi altında çeşitli bölgelerden kandırılarak
getirilen Müslüman askerler bulunmaktaydı ve bu askerler yine kendileri gibi Müslüman olanlar ile çarpışacaklarını öğrendiklerinde isyan çıkartmışlardı. Ne yapacağını şaşırmış İngiliz
kumandanlar ise, ordularındaki bu Müslüman askerlerin bir kısmını cephe gerisinde görevlendirmiş, bir kısmını ise oracıkta kurşuna dizmiştir.
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Bulutta kaybolan İngiliz birliği
Çanakkale Boğazı’nda devam eden mücadele yaz aylarının kavurucu sıcağı altında da sürüyordu. Boğaz adeta bir cehennem gibi; etrafa saçılmış ceset parçaları, kan kokusu, şarapnel parçaları bir yana siperler fırın gibi; askerin susuzluk ve sıcaktan dudakları kurumuş… İngiliz askeri
ise, tarihin en büyük yenilgisine adım adım yaklaşmakta…
Sir Hamilton, savaşı kaybetmek üzere olduğunu anlamış ve Anafartalar bölgesinde şimdiye
kadar yapılmamış bir şekilde kalabalık bir şafak harekâtı planlamıştı. Bu harekât öncesi de
Lordlar Kamarası ile görüşmüş ve taze kuvvetlere ihtiyaç duyduğunu bildirmişti. Bu yeni birlik de İngiliz Hükümeti’nin Hamilton’a vermiş olduğu son şanstı ve bir askerî birlik daha bu
şekilde Çanakkale’ye doğru yola çıkarıldı. 29 Temmuz’da İngiltere’den ayrılan bu taze birlik,
Norfolk Kraliyet Alayı adıyla anılıyordu.
İngilizlerin bu şafak harekâtı için hedefledikleri yer 60. Tepe idi. Osmanlı askerinin Bomba Tepesi dediği bu bölge son derece stratejik bir öneme sahipti ve bu sebeple İngilizler, “Eğer burayı
alırsak İstanbul yolu bize kesinlikle açılır” diye düşünmekte idiler.
12 Ağustos günü gerçekleştirilmesi planlanan bu harekât için sevk başlamış, Suvla Koyu’nda
yapılacak bu şafak harekâtı için Hamilton, Norfolk Alayı’nın bir taburunu da ileri harekâta
yol açmak için vazifelendirmişti. Ancak bu vazife sanıldığı kadar kolay olmayacaktı. Ortalık
sıcaktan adetâ kaynıyordu, her yer balçık ve çamurdu, ayrıca sivrisinek istilası da son derece
caydırıcı bir durumdaydı. Düşman birlikleri daha Türk askerini görmeden karşılaştığı durumdan yılıyordu neredeyse.
Nihayet şafak harekâtı başlamıştı. 163. Tümen aldığı emir ile yürümeye başlamış, ancak henüz
90 metre kadar bile yürümemişken Türk askerlerinin yoğun ateşi altında kalıp ilerleyememişti.
Lakin aynı tablo Norfolk Kraliyet Alayı için geçerli değildi. Bu birlik fazla bir saldırı ile karşılaşmadan ilerlemeye devam ediyor ve bu durum Türkler için son derece büyük bir tehlikeyi
beraberinde getiriyordu. Zira ilerlemesini sürdüren bu birlik, önlerinde bulunan tepeyi aşarak
birliklerimizi arkadan çevirebilirdi.
Albay Sir Beauchamp komutasındaki birlik, önlerinin de açık olmasından istifade ederek arka
ve yanlarındaki birliklerle irtibatı koparmış ve 60. Tepeyi ele geçirmek için ilerlemeye devam
etmekteydi. İşte 267 kişilik bir birliği durduracak hiçbir kuvvetin bulunmadığı sırada artık
tabiatüstü hadiseler devreye girecekti. Bir milletin bin yıldır verdiği bir mücadele ile varını
yoğunu ortaya koyduğu bir davada, o davanın sahibi, onları başıboş bırakmayacaktı. Düşmanın hedeflediği tepenin tam üzerinde gri renkli bir bulut onca rüzgara rağmen kıpırdamadan
bekliyordu. Her şeyin rüzgar ile yer değiştirdiği sırada bu bulutun kıpırdamadan böylece beklemesi akıl alır şey değildi.

Çanakkale Savaşı sonrasında bu birliğin böyle esrarengiz biçimde ortadan kayboluşu elbette
unutulmadı. İngiliz Hükûmeti, 1918 yılında, Türkiye’ye resmî bir yazı göndererek kaybolan
alayın akıbetini sordu. Ancak aldıkları cevap ilginçti:
“Türkiye ne onları esir etmiştir ne de ölüm kayıtları vardır. Hiçbir şekilde, askerlerle ilgili bir
bilgiye sahip değildir.”

“Yetiş yâ Muhammed (sav)!
Kitabımız elden gidiyor!”
Seddülbahir bölgesindeki çarpışmalarda karşımızda Fransız birlikleri ve onların içlerinde de
satırlarla savaşan Senegalli askerle bulunuyordu. Bizim süngü ve kasaturalarımıza karşılık, bu
askerlerin satırları vardı ki, bu silahla açılan yaraların tedavisi neredeyse imkansızdı.
Bizim, karşı koymamızı son derece zor hale sokan bu satırlar varken, aslında Senegallileri de
korkutan ve hatta arkasına bakmadan kaçıran “Allah! Allah!” nidalarımız vardı. Mehmetçiği
bu halde gören bir Senegalliyi siperde tutmak neredeyse imkansızdı.
Cephede ölüm kalım harbi haline gelmiş ciddi bir çarpışma esnasında bir gün, düşman topçuları siperlerimizi alt üst etmeyi başarmış, Mehmetçiği karşı koyamaz hale getirmişti. Bunun
üzerine askerlerimiz de Kerevizdere’ye sığındılar. Bu durum da düşman için yolu açmak demekti, zira buradan sonra artık bir savunma hattı bulunmamaktaydı. Düşman artık Soğanlıdere’ye inebilecek ve tam Çanakkale’nin karşısında Boğaz’ın en kritik bölgesini ele geçirerek
İstanbul yolunun kendilerine açılmasını sağlayacaktı.
Düşmanın Kerevizdere’ye inmeye başladığı ve askerimizin karşı koyacak gücünün tükendiği
bir anda müthiş bir “Allah! Allah!” nidası dumanlı puslu havayı âdetâ yırtarcasına yükseldi.
Arkasından 1. Tabur Kumandanı Binbaşı Lütfi Bey’in sesi duyuldu: “Yetiş yâ Muhammed
(sav)! Kitabımız elden gidiyor!”
Bu nidanın üzerine galeyana gelen Mehmetçik de “Allah! Allah!” nidalarıyla adetâ zincirinden
kurtulmuş birer aslan gibi kükreyerek düşmanın üzerine atılıyordu. Başımıza dikilen Senegalliler ise, canlarını kurtarmanın derdine düşüp arkalarına bakmadan kaçmaya başlamıştı. Erlerimiz ise, yeniden düşmanın ele geçirdiği siperleri geri almaya muvaffak olmuş hatta düşman
siperlerini bile ele geçirmişlerdir.
Hatırada adı geçen Binbaşı Lütfi Bey ise, Çanakkale’den sonra İran’da girişilen bir çevirme
harekâtında Kirman Şah’ta şehit olmuştur.

Birliğin son askeri de bulutun içine girinceye kadar değişen hiçbir şey olmadı. Son asker de
bulut tabakası ile kaplandıktan sonra yükünü almış bir vagon gibi, gemi hareket ederek yükselmeye başladı ve gökyüzündeki diğer bulutların yanında yerini aldı. Sonra da şaşırtıcı bir
şekilde rüzgarın aksi istikametinde yol alarak gözden kayboldu.
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atırlayın, ey Anafartalar’ın şen dalgaları, siz o günler yine böyle kaderinizin gidişatına uygun, akar, çağlardınız… Fakat o zamanlar başlarınızda taşıdığınız zırhlı
ejderler, karşınızda yükselen şu mübarek toprağı böyle bizcileyin bağrı dolgun,
gözü yaşlı hasretliler gibi tavafa mı geliyordu? Ey köpükleri gülümser dişler gibi
şirin sular, o zamanlar üstünüzde “ölüm”ün donanması aylarca kudurup çalkanmadı mı? Şahlanamaz mıydınız, dalgalar! Kükreyemez miydiniz? Onu derinliklerinize gömemez miydiniz?
Sen olmasan, güzel deniz, belki onlar buralara gelmezlerdi; şehitlerden senin hacmine yakın
kan ve dullarla yetimlerden senin enginliğine yakın gözyaşı akmazdı. Eteği ucunda ömür sürdüğün bu yiğit toprağa vefa göstermedin, deniz!
O ecel şenliğine şu karşı tepelerdeki Türk çocukları göz kırpmadan bakmasaydılar, ya genç
bağırlarını şehadetin nuruna açar gibi o kızgın aleve tutmasaydılar, encam ne olurdu!
Şimdi eteklerinden yamaçlarına doğru beyaz mezar taşları uslu koyun sürüleri gibi tırmanan
şu göz alımı yer, kim der ki o zamanlar cihan mukadderatının düğüm noktası olmuştu!... Zira
o vakitler ışıkları tâ kutuplara kadar vurmuş o kızgın alev meydanı şimdi artık derin düşünce
gibi yapayalnız uzayıp gidiyor!.. Fakat dilediğin kadar durgun ol, ey yalçın ıssızlık, hayatlarının
künyesini defterlere bile geçirtmeden, ecel berzahını aştılar, ruhları göğüne aldı, kanlarının
rahmeti bağrına yağdı.
Onun için sen toprak iken can oldun, sınır değil ülkü oldun, coğrafya bilgisi değil yurt ve inanç
dersi oldun!.. Sana artık dağ, sana artık taş, sana orman, sana ırmak denilemez. Sen şanı tâ
haşre sürecek cihangir menkıbesisin!..
- Issız görünüşlü tepelerindeki uğultu, sadece rüzgârdır sanmayın; oralarda nöbet bekleşen yiğit tayfları gülbânk okuyor!.. Karası, denizi, ufku, göğü, gecesi, gündüzü alev, tayfun kesilen şu
daracık yerlerde.

Ruşen Eşref Ünaydın (Harp Mecmuası Sayı: 14, s. 214)

Savaş sırasında kullanılmış üzerinde intikal talimatları
not edilmiş Arıburnu bölgesine ait bir harita
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“Oğul, canımdan can, kanımdan kan oğul!
Giderken ardından baktığım oğul, seni gözledim.
Doğduğundan beri yaptığım gibi giderken yine seni izledim.
Yüzüne çarparsa yel, yüreğim ürperir oğul,
Ayağına taş değerse, bağrım yanar oğul,
Kıyamadım gülü ellemene, dikeni vardır diye,
Ama, bugün git oğul, yoluna git,
Şu İslam toprağını gavur alacaksa, ezanlar susacaksa,
El kemendini boynuna atacaksa, çiğnenecekse şehit atanın mezarı, git oğul, git…
Bilesin ki RESÛL önündedir. Bilesin ki, melekler ardındadır.
Bilesin ki, dualarım semâdadır.
Bilesin ki, yolun Allah’adır.”

Anonim

Mehmed Çavuş’a ait Mayıs 1916 tarihinde çekilmiş bir fotoğraf

CEPHEDEN ŞAHİTLER

Türk askerleri savaş sırasında ele geçirdikleri 24’lük topun başında

Sevgili babacığım, valideciğim,

A

rıburnu’nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti, hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağımdan ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum.

Hamd ü senalar olsun Cenab-ı Hakk’a beni bu rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat-ı ilahiye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete
hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdiniz. Benim dünyaya gelmeme
ve bugünlere ulaşmama vesile oldunuz. Cenab-ı Hakk’a şükürler, sizlere de çok teşekkür ederim.
Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı hak etmek zamanıdır. Mukaddes olan vatanî görevimi yapmaya bütün gücümle çalışıyorum. Şehidlik rütbesine erişirsem Cenab-ı Hakk’ın en sevimli
kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için bu her zaman bana pek yakındır.
Sevgili babacığım ve valideciğim. Göz bebeğim olan eşim Münevver ve oğlum Nezih’ciğimi evvela
Cenab-ı Hakk’a, sonra size emanet ediyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız.
Oğlumun talim ve terbiyesine siz de eşimle birlikte lütfen gayret ediniz. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan fazla bir şeyi isteyemem, istesem de faydasızdır. Hanımıma hitaben
yazdığım mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok üzülecektir. Onun üzüntüsünü giderecek
şekilde veriniz. Tabii ki ağlayacak ve üzülecektir, sizler onu teselli ediniz. Mukadderat-ı ilahiye
böyleymiş. Diğer konular ve alacaklar verecekler hakkında hanımıma yazdığım mektuba iliştirdiğim deftere ehemmiyet veriniz. Münevver’in hafızasında ve yahut kendi defterinde yazılı alacak
verecekler de doğrudur. Münevver’e yazdığım mektubum daha geniştir. Kendisinden sorunuz.
Sevgili baba ve valideciğim,
Belki bilmeyerek size karşı birçok kusurlarda bulunmuşumdur. Beni affediniz, hakkınızı helal ediniz, ruhumu şâd ediniz, işlerimizin yoluna konulmasında hanımıma yardımcı olunuz.
Sevgili Hemşirem Lütfiye’ciğim,
Bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için gücümün yettiği nispette ne yapmak lazımsa yapmak isterdim. Belki size karşı da kusur etmişimdir, beni affet, mukadderat-ı ilahiye böyle imiş hakkını helal
et, ruhumu şadet, yengeniz Münevver Hanım’la oğlum Nezih’e sen de yardım et. Sizi de Cenab-ı
Hakk’ın lütuf ve himayesine tevdi ediyorum.
Ey akraba ve dostlarım, cümlenize elveda, cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan
cümlenize hakkım helal olsun. Elveda, elveda Cümlenizi Cenab-ı Hakk’a tevdi ediyorum.
Ebediyyen Allah’a ısmarladım,
Sevgili Babacığım ve Valideciğim,

Oğlunuz Mehmet Tevfik

Mehmet Tevfik 2 Haziran 1915 günü yaralanmış ve Çanakkale Askerî Hastanesi’nde
şehitlik rütbesine ulaşmıştır.

Savaş sırasında cephede kurulmuş seyyar postane
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“Şehit Olursam Ne Mutlu Bana...”

Z

ahid Üsteğmen, Çanakkale’nin son şehitlerindendir. Cephede kahramanca boğuşan
bölüğü, kendisinin cansız bedenini gözyaşları ve dualar eşliğinde cephe gerisine taşırken arkadaşları da ceplerini yoklayıp ailesine göndermek üzere ondan geriye kalan
bir şeyler arıyorlardı. Derken ağzı açık bir mektup zarfı buldular. İçinde Üsteğmen
Zahid’in hanımına yazmış olduğu mektubu bulunuyordu:

Bugünlerde her zamankinden daha önemli bir muharebeye gireceğim. Bilirsin, her muharebeye
giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem, sakın gam yeme!
Beni ve seni yaratan Allah, bizi nasıl dünyada birbirimize nasip ettiyse, benden şehitlik rütbesini
esirgemediği takdirde, elbette ruhlarımızı da birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehit olursam
bana ne mutlu…
Ancak sana vasiyetlerim var:
Birincisi, benim için katiyyen ağlama!
İkincisi, eşyamın listesi ilişiktedir. Bunları sat, ele geçen paradan sana borcum olan mihr miktarını
al, kalanı ile bana bir mevlit okut. Sana olan borcumu ödemezse de hakkını helal et ve ilk gece
aramızda geçen sözü unutma!
Bu vasiyetimi aldığınız zaman yüksek sesle ağlamanıza razı değilim!

Mektubun bulunduğu zarfın içinden bir de kırmızı kurdela ile bağlanmış bir tutam saç çıkmıştı. Saçın tazeliğinden ve inceliğinden de belliydi ki, bu saçlar Zahid Üsteğmen’in yeni doğmuş kızı Nahide’ye aitti.

Siperde gözcülük yapan Osmanlı askerleri
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Yozgatlı Kınalı Hasan

B

ir Hasan vardı derler Çanakkale’de… Yozgatlı… Kınalı Hasan demişler adına da…
Daha bıyıkları terlememiş; kendisi gibi gencecik arkadaşlarıyla vurmuş yolunu Çanakkale’ye… 64. Piyade Alayı, 1. Tabur, 2. Bölüğe intisap edip çakı gibi Mehmetçik
olmuş…
Yüzbaşı Sırrı Bey, Hasan’ın başındaki kınayı görünce şaşırmış biraz. Malum cepheye gelen askerlerin sağ ellerinde kına görmeye alışıktı ama baştaki kınayı ilk defa görüyordu.
Hasan’a bunun mânâsının ne olduğunu sordu. Hasan utandı, üzüldü ve dedi ki komutanına:
“Komutanım, buraya geleceğim vakit anam yaktı bu kınayı. Ben de niye diye sormadım.”
Sırrı Bey: “Öyleyse bir mektup yaz da sor bakalım, biz de öğrenmiş olalım.”
“Baş üstüne komutanım” dedi Hasan.

Anacığım,
Kumandanım saçımdaki kınayı sordu, ben bilemedim. Arkadaşlarımın arasında mahcup oldum.
Kardeşlerimi askere gönderirken sakın onların saçlarını kınalama. Onlar benim gibi mahcup olmasınlar. Kınanın bir mânâsı varsa bildir de kumandanıma söyleyeyim.

Mektup Yozgat yollarına çıkar. Cevap gelir mi gelmez mi, anasına ulaşsa okur mu, okutur mu
Allah bilir… Aradan iki ay geçmiş, Yüzbaşı Sırrı Bey’in bölük karargâhına ulaşan mektuplar
arasında Kınalı Kuzu Hasan’ın anasından gelen mektup da var:

Yavrum, Hasanım, Kınalı Kuzum,
Mektubun geldi, sanki dünyalar benim oldu. Köy katibi okudu, ben ağladım. Kumandanını pek
sevmişsin, ne güzel! O senin babanın yarısıdır. Sakın ola yavrum kumandanının emrinden çıkma,
önünden aykırı geçme. Ateşe bas dese basasın yavrum. Kars’tan, Siirt’ten, Adana’dan, Uşak’tan
arkadaşların olmuş. Birbirinizi çok sevip iyi geçinirmişsiniz. Elbette öylesi yakışır yavrum. Onlar
senin dünya ahret hakiki kardeşlerindir. Sakın onları incitme yavrum. Sütümü sana helal etmem.
Kumandanın saçındaki kınayı sormuş. Bunda bilmeyecek ne varmış ki yavrum? Bizim burada
Allah için kurban seçilen koçların başını kına ile süslerler. Ben de seni Hz. İsmail’e kardeş seçtim.
O da kurban edilmek istendiğinde kınalanmamış mıydı? Yavrum, kıyamet günü, mahşer yerinde,
o kına senin işaretin olacak, o kalabalıkta seni kolayca bulacağım. Aha işte benim kınalı kuzum
da burada deyip seni bağrıma basacağım.

Anan Hatçe
Aradan fazla zaman geçmez, Kınalı Hasan şehadet şerbetini kana kana içmiş, vatanına kurban
olmuştur bile… Defnedilmeden önce üzerinden anasının mektubu çıkar. Bir de mektubun
ilhamıyla yazılmış, ancak tamamlanamamış bir şiir:
Anam yakmış kınayı, adak diye,
Ben de vatan için kurban doğmuşum.
Anamdan Allah’a son bir hediye,
Kumandanım! Ben İsmail doğmuşum.

İki Osmanlı süvarisi
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“Hilal-i Ahmer’e Yatak Gönderiniz”

İ

htiyaçların hayli zor karşılanabildiği savaş ortamında hastane olarak kullanılabilecek binadan; azık, tıbbî malzeme, yatak, yorgan, her şeyin temini problemdi. Hatta bir zaman
sonra perdelerin sargı bezi olarak kullanılması sonucu pencerelerde perde kalmadığı fark
edilmişti. İmkansızlık, yokluk yalnızca cephede değil, her yerdeydi. En büyük sorunlardan biri de yaralı askerlerimiz için yatak ihtiyacı idi. Yatak olarak kullanılabilecek çok az şey
vardı, onu da bulmak başlı başına bir sorundu. Bunun üzerine Hilal-i Ahmer Cemiyeti, gazetelere verdiği ilanlarda, ülkedeki hanımlardan yatak bağışı yapmalarını istemişti:
Mecruhlarımıza (yaralılarımıza) yatak!
Hilal-i Ahmer Cemiyeti, İstanbul hastanelerinde bulunan mecruh gazilerimiz için yatak ve yorgan istiyor. Biliriz ki, İstanbul’da her aile yatak levazımının noksanından şikayet eder. Fakat bu
hakiki noksandan, bir yoksulluktan ziyade, Osmanlıların misafirperverlik namına besledikleri
hüsn-i tatmine muvaffak olmayan bir varlığa ait bir şikâyetten ibarettir. Aile kadınları, muhterem
validelerimiz yataktan bahsedildikçe; ‘Benim iki misafirim de gelmez mi?’ cevabıyla, ihtiyaçlarının
hangi noktaya taalluk ettiğini gösterirler. İşte şimdi biz, o muhterem anaların şefik vicdanlarına
hitap ediyoruz. Kendilerine diyoruz ki, misafirleriniz geldi. Hem de mecruh! Sizin güller gibi temiz
arzunuzu, hanümanınızı, evlatlarınızı, huzur ve istirahatınızı muhafaza etmek için kapunuzda
ürüşüp paralandılar! Osmanlı kadınları, Hilal-i Ahmer’e yatak gönderiniz!
Yatak ve çarşaf ihtiyacının büyük kısmı böyle karşılanmakla birlikte, Türk milleti Mehmetçiğe
başka türlü jestler yapmaktan da elbette ki geri kalmamıştı. Sultânîlerin 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin silah altına alınması ile zaten büyük bir kısmı boşalan okul binalarına yaralı askerler
yetiştirilmiş ve öğretmenlerinin nezaretinde Mehmetçiği birçok öğrenci ziyaret ederek, biriktirdikleri harçlıklar ile kendilerine aldıkları çiçek, kolonya gibi hediyeler takdim etmişlerdir.
Örneğin, bu öğrencilerden Kemâlî Efendi, Galatasaray Sultânîsi’ndeki kendi karyolasında tedavi gören yaralılar için büyük fedakarlıklar göstermiştir. Hatta Kemâlî Efendi’nin, gazeteye
vermiş olduğu ilanda da arkadaşlarından şu istekte bulunduğu kayıtlarda sabittir:

Hastanede yatan yaralı Osmanlı askerleri

“Aynen arkadaşlarıma hitap!
Mektebimizde kendi karyolamda tedavi altında bulunan yaralı gazilere, naçiz bir özel hediye
olarak bugünden itibaren her gün bir paket sigara vereceğim, diğer arkadaşlarımı da buna davet
ederim.”
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“Göklerden Melekler İniyor...”
Bir tanecik kardeşim, oğlum Mehmet,

S

en daha küçüksün, aklın ermez. Ama Türkoğlu cenge girince aslan kesilir. Hey babam hey!
Buraya geldik geleli cenk ediyoruz ki yerlerden babalarımız başlarını kaldırıyor, bize bakıyor.
Göklerden Melekler iniyor. Ne dersin Mehmet?

Ben bir gece iki melek gördüm. Biri geldi, omzuma kondu. Öbürü de gözümün önünde uçuştu,
durdu. Hem nasıl? Düşman yaylım ateşi ediyordu. Kurşunlar dolu danesi gibi yağıyordu. Bu melekleri bizim büyük şefaatçi Peygamberimiz beni korumaya göndermişti. Dualar edeyim dedim,
kollarımı kaldıramam ki… Gelsin yaylım ateşi! Mavzerime kurşun yetiştiremiyordum. Derken
melekler uçurdular. Düşman da kaçtı. Hâlâ ovalarda gölgelerini görüyorum. Ama biz şehit vermedik mi? Gazilerimiz yaralı düşmedi mi? Ne diyorsun? Kıyamet gibi bir şey oldu. Yalnız bizim
bölükten on iki yaralı saydılar. Dört tane de şehidimiz vardı. Oh! Nerdeyse ağlayacağım, o arkadaşlarımdan bir tanesi benim kucağıma düştü. Hasangilin Kara Ali’yi bilirsin ya, işte o aslan
babayiğit birden bire yığılıverdi. Göğsünden bir kurşun yemişti. Bana dedi ki; “Bölük eminine yazdırıver arkadaş, ben ölüyorum. Memlekete yazdır da bana ağlamasınlar. Ben öldüm ama domuz
düşman da kaçtı!” o zaman demincek bana gelen melekleri yine gördüm. Şehit arkadaşımın etrafında nurlar saçarak dolaştılar, dolaştılar.
Onun – Mevlâ rahmet eylesin – asker canını aldılar, cennete ilettiler. Koca Kara Ali o zaman ne
güzel gülüyordu, görsen!.. Lakin inşallah göreceksin. Hele birkaç sene daha sabret! Hazırlan, silahını kullanmayı öğren, kendine çelik gibi gövde yap… Dizimin dibinde şehit olan Kara Ali’yi sakın
unutma ha. O melekler senin rüyana girsin Mehmet! Düşmanı kırıyoruz, vuruyoruz, bitiriyoruz. Orduya namazlarında dua et. Ağanı da ara sıra hatırla. Sen daha masumsun. Orduya dua
edersen Allah kabul eder. Beni hatırlarsan vücudumdan kurşun geçmez. Ben şehit olmak isterim,
ama önce seni büyütmeliyim. Ellerimle askere vermeliyim. Sonra beraber cenge gelmeliyiz. Ben de
Kara Ali gibi senin dizinin dibinde şehit olmalıyım, anladın mı oğlum? Daha ziyade yazdırmayacağım. Zira gözlerimden sıcak bir şey dökülür gibi oluyor. Beni soranların hepsine çok çok selamlar
ederim.

Ağabeyin Ömer Onbaşı

Küçük biraderim Mehmet Efendi,
Ağanın bu sözleri üzerine benim de gözlerim yaşarır. Artık bir diyecek kalmayıp Hudâ’nın birliğine emanet olasın.

Bölük Emini ve Başçavuş Hüseyin
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Anaya Son Satırlar

Herkes, her şey, bütün mevcudat onu, o mukaddes sesi dinliyordu. Ezan bitti. O dereden ben de bir
abdest aldım. Cemaatle namaz kıldık. O güzel yeşil çayırların üzerine diz çöktüm.

İhtiyat zâbiti namzedi (yedek subay) Hasan Ethem’in annesine mektubu da şöyleydi:

Bütün dünyanın dağdağa ve debdebelerini unuttum. Ellerimi kaldırdım, gözlerimi yukarı diktim
ve şöyle dedim:

Valideciğim,

- Ey Türklerin Ulu Rabbi! Ey şu öten kuşun, şu gezen ve meleyen koyunun, şu secde eden yeşil ekin
ve otların, şu heybetli dağların Hâlıkı! Sen bütün bunları Türklere verdin. Yine Türklerde bırak.
Çünkü böyle güzel yerler, seni takdis eden ve seni ulu tanıyan Türklere mahsustur.

Dört asker doğurmakla övünen şanlı Türk annesi!

M

ektubunu, Divrin Ovası gibi güzel, yeşillik bir ovacığın ortasından geçen derenin
kenarındaki armut ağacının gölgesinde otururken aldım. Tabiatın yeşillikleri içinde mest olmuş ruhuma bir kat daha güç verdi. Okudum, okudukça büyük dersler
aldım. Tekrar okudum. Şöyle güzel ve mukaddes bir vazifenin içinde bulunduğumdan sevindim. Gözlerimi açtım, uzaklara doğru baktım. Yeşil yeşil ekinlerin rüzgâra mukavemet
edemeyerek eğilmesi, bana, annemden gelen mektubu selamlıyor gibi geldi. Hepsi benden tarafa
doğru eğilip kalkıyordu ve beni, annemden mektup geldi diyerek tebrik ediyorlardı.
Gözlerimi biraz sağa çevirdim güzel bir yamacın eteklerindeki muhteşem çam ağaçları kendilerine
mahsus bir seda ile beni tebşir ediyorlardı. Nazarlarımı sola çevirdim çağıl çağıl akan dere, bana
validemden gelen mektuptan dolayı gülüyor, oynuyor, köpürüyordu… Başımı kaldırdım, gölgesinde istirahat ettiğim ağacın yapraklarına baktım. Hepsi benim sevincime iştirak ettiğini, yaptıkları
rakslarla anlatmak istiyordu. Diğer bir dalına baktım, güzel bir bülbül, tatlı sedası ile beni müjdeliyor ve hissiyatıma iştirak ettiğini ince gagalarını açarak göstermek istiyordu.

Ey benim Yarabbim! Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri; İsm-i cemalini İngilizlere ve Fransızlara tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve huzurunda titreyerek, böyle güzel ve sakin bir
yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kahrettin ya, bütün
bütün mahveyle!”
Diyerek bir dua ettim ve kalktım. Artık benim kadar mesut, benim kadar mesrur bir kimse tasavvur edilemezdi.
Dünyanın en güzel yerleri buralar imiş. Yalnız bu memleketlerde düğün olmuyor. İnşallah düşman asker çıkarır da, bizi de götürürler, bir düğün yaparız, olmaz mı?
Valideciğim, çamaşır falan istemem, paralarım duruyor, Allah razı olsun.

Oğlun Hasan Ethem

4 Nisan 1331 (17 Nisan 1915)

İşte bu geçen dakikalar anında, hizmet eri:
- Efendin, çayınız! Buyurunuz, içiniz, dedi.
- Pekâlâ, dedim. Aldım baktım, sütlü çay…
- Mustafa bu sütü nereden aldın? dedim.
- Efendim, şu derenin kenarında yayıla yayıla giden sürü yok mu?
- Evet, dedim. Evet ne kadar güzel.
- İşte onun çobanından 10 paraya aldım.
Valideciğim, on paraya yüz dirhem süt, hem de su katılmamış. Koyundan şimdi sağılmış, aldım
ve içtim.
Fakat bu sırada düşünüyorum. Ben validemin sayesinde onun gönderdiği para ile böyle süt içeyim
de, annem içmesin, olur mu? Şevket neden içmiyor?

Düşmanın Çanakkale’ye dayandığını işittiğinde diğer binlerce akranı gibi gözünü kırpmadan cepheye koşan Hasan Ethem, İstanbul
Hukuk Fakültesi son sınıfına devam ederken
aynı zamanda Beyazıt Numûne Mektebi’nde
de öğretmendi. Bu onun son mektubuydu.
Bu mektubu yazdıktan iki gün sonra Eceabad’da şehit oldu.

Şevket merak etmesin, o görür, belki de daha güzellerini görür.
Fakat valideciğim, sen yine müteessir olma. Ben seni mutlaka buralara getireceğim. Ve şu tabii
manzarayı göstereceğim. Şevket’le Hilmi de sayende görecektir. O güzel çayırın koyu yeşil bir tarafında, derede çamaşır yıkayan askerlerim saf saf dizilmişler. Gayet güzel sesli biri ezan okuyordu.
Ey Allah’ım, bu ovada o ezan sesi ne kadar güzeldi. Bülbüller bile sustu, ekinler bile hareketten
kesildi, dere bile sesini çıkarmıyordu.

Hasan Ethem’in fotoğrafı
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BİR İNSANLIK DESTANI
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“Kanım Vatana Helal Olsun”

D

arülfünûn Resim Bölümü son sınıf öğrencileri Semih ve Şefika henüz nişanlanmışlardı. Okulları biter bitmez, yaz gelince evleneceklerdi. Fakat vatan savunması
söz konusu olunca, nice üniversite, hatta lise öğrencileri evli, nişanlı, sevdalı demeksizin, hayatlarının, gençliklerinin ve sevdalarının baharında kendilerini cepheye atmakta bir an bile tereddüt göstermemişlerdi.
Semih ve Şefika için de gözyaşlarını içlerine akıta akıta ayrılmaktan başka çare elbet yoktu.
Zira evlenip işgal altındaki topraklarda yaşayıp çocuk büyütmektense, ölmek elbet daha iyiydi.
Semih, Şefika’yı hiç mektupsuz bırakmamış, ona cepheden deste deste mektuplar göndermişti.

Ey benim müşfik ruhum Şefikacığım!
Bilmem neden, bu gece değişik hislerle doluyum. Bu günlerde gönül gözüm, duygularım, aramızda
pek o kadar uzun olmayan mesafenin uzayacağını, hatta sonsuzluğun susmuş karanlığına yuvarlanacağını bana ima ediyor.
Bu akşam, en modern tüfek seslerinin ve top gürlemelerinin bile daldığı, sustuğu, geçici bir sessizliğe boğuldu.
Bütün tepeler, bütün vadiler yalancıktan parlarken, Kanlı Tepe, ayaklarına yüz süren Ege Denizi’nin semavî gözlerinde sessizliği merak ederek şüpheli bakışlarla titriyor.
Bu gece sessizliğinin sonunda acaba ne can yakan, ne can alan feryatlar kopacak?
Sana defalarca bahsettiğim Sivaslı genç ve kahraman yüzbaşım Celadet bana dedi ki:
-Semih şu kaptırdığımız Kanlı Tepe’yi tekrar elde edemezsek, emin ol, ne doyamadığın sevgili İstanbul’umuz ve onun üstünde sahip olduğumuz dört buçuk asırlık haklardan ne de kadınlarımızın namus ve iffetinden bir hayır kalacak! Oraya benimle şanlı bayrağımızı tekrar dikmek için her
fedakarlığa katlanır mısın?
Şükür eder miyim?
-Yemin ettim, kanım vatana helal olsun komutanım!, dedim.
Hatırlıyor musun, ilk Darülfünûn mezunları toplandığında ne kadar sıkılmış ve ne kadar üzülmüştüm. Benim ince fırçama karşılık, elime kalın bir tüfek tutturmuşlardı.
Yumuşak yastıkların arasında, ruhumun derinliklerine kadar daldığım şairane yaradılışlı dünyamdan beni çekip çıkarmışlar, belime kılıcın sert kayışını kuşatmışlardı.
Orada burada sürüklenen fırçama ve şair kalemime bakarak, askerlik talimlerime göre sana diyorum ki . ‘Ben mi kumanda edeceğim, bölüklerin vay haline!’

Türk askerleri cephe gerisinde silah bakımı yaparken
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Güzel nişanlım, meğer öyle değilmiş… Benim gibi, muhallebiyle büyütülmüş pek çok ihtiyat zabiti
var. Onlar buradaki zeka ve cesaret örneklerinin en akıllı, en fedakar kahramanları kesildiler.
Hepimiz, vatanımızın en küçük bir kayasının savunmasındaki önemi idrak ederek uğrunda güllerimizi esirgemiyoruz.
Bir ay evvelki harpte, komutanım muhterem Celadet, yüzbaşılıkla; ben de teğmenlikle taltif edilmiştik. Fakat her ikimiz de bundan mahcup olmuştık. Kanımızı akıtmadan nail olduğumuz zafer
hiçtir! Göğsümüzü süsleyen şu kırmızı kurdeleleri bile ufak hizmetlerimiz için, biz fazla görüyorduk. Vatanımızı o kadar çok seviyoruz ki, verilen mükafatla övünmek, kıvanç duymak değil, belki
tarihimizin millî iftihar vesilesi olmak istiyoruz.
Eğer senin melek gibi muhabbetine karşı bir nankörlük ise, vatanımız hürmetine beni lanetleme.
Evet, ben şimdi mübarek vatanımızı senden çok seviyorum.

Ben de zihnimde kazınmış olan o gülümseyen parlak suretini seyre daldım. Dünden beri kalbimi inleten hazin bir hissin pençesinde üzülerek, seni hararetle düşünmeye başladım. Eğer ettiğim
yemin üzere, Kanlı Tepe’nin geri alınışı uğrunda şehit olursam, seni saracak keder ve ızdırabı kalbimde duyarak titredim.
Hayır Şefikacığım, hayır! Sen hayat baharının kokulu bir gülüsün. Vatanımıza faydalı kokular
saçarak, birçok şefik iyilikler etmelisin.
Bak iki gözüm, üzülme, beni dinle. Eğer şehit olursam, Çanakkale gazisi bir zabit ile evlenerek,
insanlığın sana yüklediği güzel görevi yerine getirmeye çalış. Yalnız senden bir ricam var: Kanlı
Tepe’de açılacak damarlarımdan sıcak bir damla kan, kalbinin en samimi bir köşesinde sonsuza
kadar asılı kalsın.
Elveda ey ruhumun çocukluk sevdası, ölünceye kadar seninim.

Ne olur üzülme, şu şekilde seslenişini duyar gibiyim; “Beni hâlâ seviyor musun?”
Evet Şefika, ah yüreğimi dinlemen, ruhumun sesini duyman mümkün olsaydı! Belki sen, dilimden duymak isterdin, ama dil, sevgi ülkesine tercümanlık yapamaz. Çoğu kişiler, kendi sevgilerini
başka türlü görmek isterler. Bir kişinin sezgilerini, duygularını sözleri vasıtasıyla bilmek istersen
yanılırsın. Çünkü vatanımı senden çok seviyorum, bana kızma, gücenme… Şunu ifade etmek istiyorum ki, vatanı sevmiş olmam, seni sevmiş olduğumu göstermez mi?
Çocuk, şunu iyi bil: Vatanını sevenler, onun taşını toprağını değil, güzelliklerini severler. Milleti
uğruna can verenler, onun saçı-sakalı için değil; değerleri, fazileti, tarihi ve saygınlığı için severler.
Sen de vatanımızın, ulusumuzun güzelliği, temizliği ve faziletlerinden birisi, birincisisin. Onları
sevmiş olmam, seni sevmiş olmamdır.
İşte seni doğrudan severim, yürekten severim, candan severim. Yüreğimdeki sevgiyi göstermek için
sevgi sözü azdır.
Önceleri Marmara’nın mavi atlas kucağına yaslanan işveli İstanbul’umuzun latif manzaralarının resmini çizerken, bütün güzelliklerinde, senden ilham alıyordum. Bu vatan aşkına düşeli şunu
iyice anladım ki, gözlerin, savaşı bitiren, barut bulutlarını dağıtan güneşin şu ufka bahşettiği mavi
bir saflığa benzediği için beni cezbediyormuş. Sırma saçlarının bukleleri, sakin bir günde seyretmeye muvaffak olduğumuz gurubun, altın renkli güneş ışınlarını kararttığı için, onları hasretle
arzu ederek arıyorum.

Semih

Bu mektup, Semih’in son mektubu olmuştu. Kanlı Tepe’deki çatışmalarda, çok sevdiği vatanı
uğruna candan ve canandan geçerek bedenini feda etmesini bilmiş ve şehadet şerbetini içmeye
muvaffak olmuştu. Şefika Hanım’a da, onun aziz hatırasını, sevgisini, mektup ve diğer eşyalarını, mukaddes bir emanet gibi saklamak düşmüştü.
Şefika daha sonra Semih’in vasiyetine uyarak, bir gazi ile evlendi: Yüzbaşı Celadet. Nişanlısı
Semih’in, mektuplarında sık sık bahsettiği Yüzbaşı Celadet, Şefika’nın gönüllü olarak çalıştığı hastaneye yaralı olarak getirilmişti. Kanlı Tepe’deki çarpışmalarda kolları, bacakları kopan
Celadet, adeta Şefika’nın kollarına emanet edilmişti. Böylece hem Semih’in vasiyetini yerine
getirmiş hem de bir vatan evladı hayata yeniden tutunmuştu.

Yanaklarının pembeliği, burada, haşin gece savaşlarını takip eden istirahat aydınlıklarını temsil
ettiği için onlarla buradan büyük birer hayranlık busesi takdim ediyorum.
Biraz önce, küçük madalyondaki fotoğrafını koynumdan çıkartarak, doyamayan, kanamayan
gözlerimle seyrettim.
“Yok yok” dedim. “Bu bir güzel gölge, onun için latif, mavi, kırmızı, pembe renkleri göstermiyor.’”
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“Merhumun Emanetidir”

H

üseyin Ragıp’la arkadaşı Münir, birbirlerinden hiç ayrılmayan iki yakın ahbaptı,
bütün okullarını birlikte okumuşlardı. Osmanlı Devleti’nin Harb-i Umûmî’ye girmesiyle seferberlik ilan edilince bu iki arkadaş, aynı vapurla İzmir’den İstanbul’a
gelir ve yedek subaylık eğitimi için Harp Okulu’na gönderilir. Birkaç ay burada eğitim gördükten sonra, kader bu iki can yoldaşını birbirinden ayırır. Hüseyin Ragıp İstanbul’da
kalır, Münir ise subay üniforması ile takım komutanı olarak Çanakkale cephesine gönderilir.
Münir’in cepheden, arkadaşına yazdığı son mektubun bir bölümü şöyledir:

“...Toprak kerevetinden şimdi kalktım. İçinde barındığımız kocaman oyuğun ağzına yaklaşıyor ve
hârici teftiş ediyorum. Nefis bir bahar sabahı… Gecenin sis ve nemiyle topraklar ıslak... Gözümün önünde içi İngiliz dolu topraklar, üstünde sayısız gemilerin dolaştığı mavi ve engin Akdeniz,
mübhem ve hafif bulutlarından yavaş yavaş kurtuluyor. Gözleri bilâihtiyar cezbeden şûh ve şirin
çimenler zümrüt dereleri teşkil ederek aşağılara doğru akıyor. Ufkun bakır güneşi, vazifesine geç
kalmış gibi süratle sema yoluna yükseliyor. İngilizler bugün galiba geciktiler; sabah selamı makamında teatisi adet olan top tüfek gürültüsünden henüz eser yok...”
“...Aşağıya iniyor ve toprak peykenin üstüne oturarak sana bu mektubu yazmaya başlıyorum:
Karşımda telefonun yanındaki kırık masaya dirseklerini dayayan arkadaşım, vazifesine ilişkin
belgeleri hazırlamakla meşgul. Mağaramız gayet basit: Bir kırık masa, eski ve çarpık bir iskemle
ve iki portatif karyola. Dün gece geç vakte kadar devam eden toplar ikimizi de uykusuz ve yorgun
bıraktı. Oh… Derin ve uzun bir uykuya ne büyük ihtiyaç hissediyorum...”
“...Birden telefonun haşin sesi duyuldu. Kumandanım beni çağırıyor. Mutlaka verilecek emirleri
var. Mektubuma biraz sonra yine devam ederim… “

Cephede askerler sıcak çatışma halinde

“...Kumandanı gördüm ve geldim. Fakat maatteessüf mektubuma devam edemeyeceğim. İngilizler faâliyete başladılar. Ateşin birden bire pek çok şiddetlendiğine bakılırsa, bunların sabah keyfi
olsun diye atılmadığına inanmak lazım. Anlaşılıyor ki siper komşularımız bugün pek ciddi niyetlerinden birinin daha tecrübesine girişecekler… Ooo… Ooo.. Bugünkü ateş pek başka. Etrafta
kıyamet kopuyor.. Ah, öyle bir uykum var ki… Bir haftadır elbiselerimi çıkarıp da güzelce uyumak
müyesser olmadı. Bugünkü günde dışarının yeşil çimenleri üstüne uzanarak, ılık hava altında saatlerce sürecek derin ve tembel bir uyku çekebilsem… Top ve mitralyöz yıldırımları kulaklarımı
patlatıyor. Allahaısmarladık kardeşim. Kumandanın yanından gelirken tatlı bir yamaçtan kopardığım iki laleyi Çanakkale hediyesi olarak leffen (mektuba ekli olarak) gönderiyorum. İnşallah
yine görüşürüz.”

Münir’in mektubu, yazıldığı tarihten üç hafta sonra, Hilal-i Ahmer hastanelerinden birinin
vâsıtasıyla geldi. Yanında Nihat imzalı ufak bir not da vardı ve şöyle diyordu:

“Beyefendi, ben Münir’in siper arkadaşıyım. O, vazifesi başında Rahman’a kavuştu. Ben de hafifçe
yaralandım ve bu hastaneye naklolundum. Şehit düştüğü geceden evvel yazıp da postaya vermeye
vakit bulamadığı mektubu size gönderiyorum. Merhumun emanetidir.”
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Dört Fedakar Nefer
Cepheden bir bölük komutanının mektubu:
24 Temmuz 1915’de düşmanın Seddülbahir mıntıkasında ikinci hatta bulunan bölüğümün ilerisini takiben Gaziler Tepesi’ne yetişmek için silâha sarıldıkları bir günde bütün bölüğe misâl olan
fedakâr dört neferin kahramanları;
Sabah güneşinin doğmasıyla birlikte yüzlerce topun soğuk namlusundan müthiş seslerle çıkan
mermilere asabiyetle yumruklarını sıkan askerim, düşman üzerine atılmak ve onları toprağa sermek için dört gözle bekletilen ileri hareketin emrini aldı. Gaziler’i takviyeye gidiyorduk.
İlderesi, düşmanın yüzlerce mermisinin düştüğü yer olup, buradan geçmek biraz tehlikeli ise de,
düşmandan intikam için bütün bedenleri titreyen askerim, din kardeşlerine yetişmeğe mani olan
her şeye bir alâkalı bakışla, fırlayarak ileri atıldılar.
Yol üzerinde her nasılsa düşman mermisinden ateş alan bir sandık cephane yolu bütün bütün kapamış, dini, vatanı, milleti için yoldan geçmeye çırpınan bu Türk kalpleri, civardan tedarik ettiği
kum torbalarını omuzlayarak yanan sandık üzerine hemen dördü birden atıldı. İki saniye sonra
sandık, torbalar altında kalmış ve yolumuza mani olacak müşkülât ortadan kaldırılmıştı.
Bu dört askerin cesareti ve fedakârlığı sayesinde İlderesi yolu açıldı. Tam zamanında Gaziler’de
bulunan silâh arkadaşlarına yetişmek mümkün oldu ise de, Ethem Onbaşı ismindeki nefer bu
vazifeyi yerine getirirken sol kalçasından şarapnel misketiyle yaralanarak şu sözleri söyledi;
“ Bir senedir kullandığım silâhımla hunhar düşmana bir kurşun atmadan hastaneye gidiyorum.
Bari benim intikamımı siz alın” diye ellerime kapandı ve sulu gözlerinden yaşlar akıtarak ayrıldı.
Bu dört yavrunun azmini değil kurşun, süngüler, toplar bile kesemediğinden kahramanca hareketleri, ecdadımızın Osmanlı tarihindeki sırasına geçmekle, gelecek nesillere yadigâr olmak üzere
isimlerinin zikr olunmasını bir görev bilirim.

Bölük komutanının mektubunun aslı
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“Ordu-yı İslâm Pek Yakında Muzaffer Olacaktır.”
Yarbay Kâzım Karabekir’in bayram mesajı:
Evlâtlarım; yarın mübarek Kurban Bayramı’dır…
Yüzbinlerce muvahhidinin Kâbe-i Muazzama’da dergâh-ı ulûhiyete (Allah’ın Dergâhına) yöneldiği, rahmet-i ilâhiye kapılarının âlem-i İslâm’a açıldığı gündür.
İngiliz vahşeti, Fransız denaeti (alçaklığı), Rus zulüm ve esareti, milyonlarca İslâm kardeşimize bu
sene Kâbe-i Muazzama’nın yollarını kapadı..
Bu melanet elbette gayretullaha dokunacaktır. Ordu-yı İslâm pek yakında mansur ve muzaffer
olacaktır. Gelecek yılın bu günleri, dört yüz milyon ehl-i İslâm, hür müstakil ve müttehit (birlik
içinde), livaü’l-hamd-i Ahmedî (Peygamber Efendimiz’in sancağı) altındaki Âl-i Osman (Osmanlı Devleti) bayrakları sayesinde, müştak ve müftehiri olduğu, Beytullah’a kavuşacak, “Lebbeyk!”
diye haykıracaktır..
Her evde, her bucakta, tehliller, tekbirlerle kurbanlar kesilirken, biz de Kerevizdere kurbanlarımıza ve şehit kardeşlerimize Fatihalar gönderelim. Bizler ya şehitlik ya da gazilik duygusuyla Hakk’a
bel bağlayalım. Tâ ki dinimiz kurtulsun, namusumuz masum kalsın. Nâm-ı millet yükselsin. Vatan ebedî şan ve şeref bulsun.
Bu mübarek gün vesilesiyle zabitân ve efrât arkadaşlarımın gözlerinden öper, cümleyi tebrik ederim.

(14. Fırka Kumandanı Kaymakam Kâzım – Kerevizdere: 17 Ekim 1915)
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Siperler Arasında Bir Muhabir
Millî Ajans ve Tanin Gazetesi muhabirinin Çanakkale’deki
izlenimlerini anlatan 1916 tarihli dehşetengiz mektubudur:

G

elibolu Yarımadası’nın Anafartalar Mıntıkası’ndan İngilizler mutlak bir hizmet kazancıyla firar ettikten sonra; aylarca kanlar ve ölümler altında kalan bu harp sahnesinde pek çok merak uyandıran sahneler kaldı. Bu terk edilmiş cephedeki görüntüleri;
İngiliz siperlerine, hazırlıklarına, yaşam tarzlarına ve özellikle elde edilen ganimetlere
ait bilgileri yerinde görmek maksadıyla yarımadaya geldim.
İngilizlerin terk ettikleri bu 16 kilometrelik Anafartalar Cephesi’ni, Arıburnu Mıntıkası’nı, sahilin
son bulduğu kıyılara kadar dolaşarak her tarafını ayrı ayrı görüp incelemek en büyük aceleyle
ancak iki haftada mümkün olabileceğinden, bölgelere ayırarak her gün bir tarafı gezmeye karar
verdim.
Pazar günü sert bir kuzey rüzgârının esintisine rağmen pek kanlı bomba muharebelerinin meydana geldiği ve İngilizlerin en önemli nokta ve savunma hatlarından birini teşkil etmiş olan Kayacık
Ağıl Sırtı’na gittim. Bizim cephemize yaklaştığımız zaman insan boyundan epeyce yüksek gizli
yollardan sağa sola saparak rehberimle bir hayli yürüdük. Yollarda tesadüf ettiğimiz birçok koyun
kervanlarına geçit vermek için birçok defalar durmak zorunda kaldık. Nihayet ileri mevzilerimize ulaştık. Bomba infilâklarından, mayın gürültülerinden, obüs gürüldemelerinden her saniye
facia yaşamaktan kurtulan saha, şimdi üzerinde çürüyen ölülerin sessizliğiyle bekleniyordu. İntizamlı hâlini muhafaza eden siperlerimiz üzerinden atlaya atlaya iki tarafın siperlerinin ortak
çatışma bölgesine yetiştik. Ağır adımlarla yürümeye başladık. Gözlerim olanca kuvvetiyle her şeyi
görmeye uğraşıyordu. Burada iki tarafın siperlerinin arasındaki mesafe 20 metreden başlayarak
2-3 metreye kadar birbirine yakın idi. Bizim siperlerin 2-3 metre yakınında düşmanın fırlattığı el
bombalarının düşenleri pek çoktu. Bu izlere düşman siperleri yakınlarında çok tesadüf olunmasına nazaran tarafımızdan atılan bombaların daima düşman siperleri içine düştüğü, İngilizlerin
el bombalarını fırlatmakta kudret maharetleri az olduğu anlaşılıyor. Siperde pek ziyade merak
ve itinaları malûm olan İngilizler, her hâlde bomba atmakta Türk’ün pazu ve bilek kuvvetine de
rekabet edememişti. Her iki tarafın siperleri yakınında patlatılan mayınların açtığı pek büyük çukurlara da sık tesadüf ediliyordu. Bu ateş sahasının ve siperlerimizin çoğunluğunda koyu paslı
sarı, yeşilimsi (kimyasal gazlar) geniş lekelere tesadüf olunuyor. Bunlar düşmanın attığı boğucu
gazlı mermilerden meydana gelmiştir. Siper hatlarının gözümle görebildiğim uzun sürede hep aynı
lekeler var. Bu boğucu gazlar ihtimal ki havanın cereyanından ziyade lekesinden pek çok insan
boğulmamış ise de her hâlde kusarak bayıldıkları olmuştur. İngilizleri medeni harpten uzaklaştıran bu kimyasal gazı kullanmaları belki yaradılış tâbiiyetlerinden belki de acizlik neticesidir.
İngiliz siperlerinde bu gaz lekelerine hiç tesadüf edilmemesi, bizim medenî bir harp yaptığımızı
ispat eder. Siperlerimizin sağında, solunda, ortasında, içinde düşmanın deniz ve kara toplarının
38 santimetrelikden en küçük çaplarına kadar yağdırdığı mermilerin açtığı sayısız küçük büyük
çukurlar… İngiliz siperleri üzerinde de mermilerimizin oyduğu binlerce çukurlar…
İngiliz siperlerinin içerisine girdik. Düşman, siperlerini arazinin engellerine ve şekline uygun olarak tesis etmiş. Grup grup açtıkları siperlerde kazma ve küreklerden ziyade kum torbalarından
istifade edilmiş. Bu yüzbinlerce kum torbaları siper tesisinde büyük bir hız ve kolaylık temin eder.
Siperlerin içerisinde toprak kenarlarının geometrik düzgünlüğünden, kullandıkları kazma ve
küreklerin keskin oldukları anlaşılıyor. Birer metre koltuk siperleriyle ileriye doğru çıkıntılı teşkil

Mektubun aslı
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eden siper cepheleri birer manga olacak kadar uzun. Siperlerdeki derinlik bir İngiliz boyundan
epey büyük. Ateş edileceği vakit askerin, yarısının dayanarak mevziine yetişmesi için siper ateş
cephesinin kaidesinde birer set mevcut. Ateş ederken yaşadıkları duvarda el uzanacak mesafede
sıra ile oyulmuş, tahminen yüz elli fişek konulabilecek büyüklükte oyuk raflar var. Cephe duvarının mukabil duvar kaidesine yakın ihtiyat cephanesi kısmında, duruma mahsus dikdörtgen ve genişçe oyuklar, bunun üzerinde de konserve kutuları, yiyecek kapları koymak için yine uzun oyuklar bulunuyordu. Ara siperleri köşelerinde 8-9 kişinin sığacağı inler açılmış ki, bunlar topçu ateşine
karşı korunacak yerler olacak. Gizli yollar ancak bir adam geçebilecek genişliktedir. Her neferin
ateş esnasında başını emniyet altında bulundurmak için kum torbaları arasına mazgaltı çelik levhâlâr geçirmişler. Bazı mevzilerin önlerinde tel örgü engeli mevcut. İngilizlerin siper tertibatında
her hâlde epeyce mükemmellik görülüyor. Siperleri içerisinden bizim siperler istikametinde patlatılmış ve henüz oyulmaya başlanarak terk edilmiş birçok mayın ağızlarına tesadüf olunuyor. Bu
toprak kütlelerinin içinde çöküntüye mani olmak için biri diğerine sıkışıp irtibat edecek tarzda
hazırlanmış kalınca ve bir metre olmak uzunluğunda tahtalar kullanmışlar. Bu kütlelerden bazıları bizim siper hatlarına doğru gidip siperlerimize birkaç metre mesafede küçük bir delikte son
buluyor. Bir kişi serbest hareket edecek genişlikte olan bu deliğin içinden siperlerimiz içine bomba atarlarmış. İngilizler işte bu suretle siper hatlarından hedeflerine ulaştıramadıkları bombaları siperlerimiz içerisine düşürmek çaresini bulmuşlar. Nihayet, acele ve telâşla bırakıp kaçtıkları
bu siperler maksatlarının ayakları altında ezilmiştir. Gerek siperlerin içinde ve gerek ateş hattına
doğru fırlatılmış milyonlarca et, sebze, süt, reçel, muhtelif boyutlarda yuvarlak, dikdörtgen, kare,
renkli, renksiz boş teneke kutuları herhâlde işini bilen bir bezirgânın tamahını çeker. Her adımda
fırlamış süngülere, parçalanmış tüfeklere, elbise parçalarına, çürümüş kunduralara, kanlara bulanmış miğferlere, mataralara tesadüf ediyorduk. Sonra insanın tüylerinin diplerini donduran feci
ve pek feci sahneler… Çürümüş el, kol, bacak etleri, kan lekeleri, gömülmeye vakit bulamadıkları
naaşlar. Üzerlerine pek az toprak attıkları cesetlerin yağan yağmurların tesiriyle kolları bacakları
meydana çıkmış zavallı ve zavallı İngilizler. Bir taraftan amele kollarımız bu cesetleri gömmekle
diğer taraftan nakliye kollarımız tahribat kuvvetlerinin çaldıkları yığın yığın ganimetleri taşımakla meşgul idiler. Meydanda bırakılan eşyadan, yiyeceklerden başka birçok yerde gömülmüş cephane, bomba sandıklarına, malzemeye, konservelere tesadüf ediliyor.
Biz bu Kayacık Ağılı Sırtı’nı dolaşırken Arıburnu istikametinden düşmanın iki direkli, iki bacalı
bir kruvazörü Anafartalar sahili açıklarına doğru gitti. Uzun müddet durarak, bu terkedilmiş sahayı gözetledi. İhtimal ki, götürmedikleri şeylere hiç olmazsa uzaklardan son bir defa bakıyorlardı.
Akşam oldu. Bugünün dolaşmasına biz de son vermeye mecbur olduk. Geldiğimiz yola döndük.
Siperlerimiz üzerinden atlaya atlaya geçtik. Yetiştiğimiz bir meydanda ayaklarına geçirdikleri yeni
İngiliz kunduralarının verdiği neşe ile dolaşan askerlere, güzel İngiliz çadırlarının kurulmasını
talim eden bölüklere tesadüf ettik.
Bu büyük çadırlar biri diğerlerine bizim çadırlar gibi bağlanırsa da, bunlarda düğme ve ilik yerine
yalnız delikler var. Bu delikler birbirinin üzerine getirilerek bağlanıyor, dönüşte de yolarda yine
pek çok ganimet taşıyan mekkâre kollarına rast geldik. Terk edilmiş mıntıkalar, artık sıra ile hergün dolaşılacaktır.

Milli Ajans ve Tanin
Gazetesi Muhabiri

Cemil Hakkı
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Mektubun aslı

Çanakkale Merkez Hastanesi

“Allah adını, yürekten tekrarlayarak saldırganın üzerine atılıyorlardı. Düşmanları da
onlara hayrandı. Yıllar süren silah arkadaşlığımız döneminde, kendisini öldürmeye,
yurdunu elinden almaya gelenlere karşı hiçbir gaddarlıklarını görmedim. Yaralı düşmanlarını sırtlarında siperlerine getiriyor, sargı bezi olmadığı zaman, yedeği bulunmayan gömleklerini yırtarak onları sarıyorlardı.”

Liman Von Sanders

Gelibolu Yarımadası’nda İngiliz yaralılar çadırda

ÇANAKKALE’NİN
İSTANBULLU ŞEHÎDLERİNE...

Y

ukarıdaki satırları yirmi sekiz ay evvel yazmış ve neşretmiştim. Vatanımın o vakitki yeis
ve hâliyle bir kısım İstanbulluların aldırmazlık ve ihmâli, birçok gönüller gibi, benim de
kalbimde – nöbet be-nöbet inleyen ve coşan- bir gücenikliğe sebep oluyordu. Bu satırlar
o zamânın – o zamân şikâyetçi, bugün mahcup – inleyen bir yansımasıdır. Eğer yüce
ruhlarınızı incitecek sözler yazı arasına karışmışsa – işte iki istiğfar elimi sizin son nazarlarınızı
emen ufuklara doğru kaldırıyorum - o günahkâr kalemi affediniz! Vatanımın tahtgâhını, kalpgâhını İstanbul’a kurmuş olan Allah’ın inâyetli dergâhına bir kere de sizin aracılığınızla şükrânlarımı yükseltmek isterim.
İstanbul’un bilmem kaç seneden ve kaç asırdan beri sükûn uykusunda olan necip ruhu sizde birdenbire uyandı. Yaratan Allâh, bu vaat edilen beldeyi Türk eliyle İslâm’a hediye ederken surları
önünde ölmüş ve öldürmüş olanların pek asil, pek mert mütekâmil oğulları olduğunuzu bu âleme
kanla, şanla gösterdiniz. İstanbul’un mavi ufuklarından taşan güzellikler karşısında açılmış ve
yaşamış olan gözleriniz harbin ve ölümün kızıl ve siyah ufukları önünde her kapandıkça ırkımız
ve târihimiz yeni bir şeref fecri kazanırdı. Siz ki hayâtı ve hayâtın hazlarını herkesten ziyâde görmüş ve tanımışsınız, ömrün zevklerini sevmeye herkesten ziyâde müstehak idiniz. Hâlbuki vazife
huzurunda en tereddütsüz ölen yine siz oldunuz.
Nâmınız da şânınız da ebedî olsun!..
Bugün İstanbul’da ne kadar kibâr ve mâtemli âile vardır ki kaybınızın darbesiyle ebediyen kırılan
gönüllerinde mütevekkil, tahammüllü, sabırlı, meydana çıkmaya hazır kahramanlık ve fedakârlık
hislerinin hiçbir zerresine halel gelmemiştir. Sizin düştüğünüz ufuklara hüzün ve hasretle dikilmiş
olan gözlerin mahzun damarlarında bile semâvî bir gurur mündemiç bulunuyor. Onlar da bu
memleketi bundan sonra daha ziyâde seveceklerdir. Çünkü en ziyâde sevdiklerinin bu memleket
yolunda can verdiklerini gördüler.

Mustafa Kemal İstanbul’dan gelen heyet ile istişare ederken

Ey mübârek şehîdler!... Ey vatanın târihinde ve kalbinde ilelebet yaşayacak evlâdı!... Her sülâle ve
silsilesi başka bir mâtemin ebediyen hüzünlü âşinâsı olan Anadolu, bugün size ve sizin İstanbul’unuza şükrân ile müteveccihtir. Âl-i Osman pâdişâhının pâyitahtına göğüslerini siper etmek için
gönderdiği oğulları ve onların ölenleri, kalanları o pâyitahtın kapıları önünde sizin aslanlar gibi
dövüştüğünüze şahâdet ettiler.
Şehriniz de nâmınız gibi ebedî olsun!...

Süleyman Nazif Bey’in “Batarya ile Ateş” adlı eserinden... (6 Aralık 1915)

ÇANAKKALE ZAFERİ

77

“Siz vatanı için, milleti için, namusu için canını ortaya koyan böyle insanları bu kadar
mı tanıyorsunuz? Eğer siz onları tanımazsanız; geleceğinizi göremezsiniz, hedeflerinizi
bilemezsiniz.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Mehmetçik ile siperde

ÇANAKKALE’Yİ
YAZMAK

Mustafa Kemal İstanbul’dan gelen Edebî Heyet’e bilgi verirken

HEYET-İ EDEBİYYE CEPHEDE

H

arb-i Umûmî beklenenden çok daha uzun sürünce taraf ülkelerin kamuoylarında
birçok farklı yaklaşımın ortaya çıkması da kaçınılmaz olmuştu. Genel kumandanlık merkezleri askerin motivasyonunu yüksek tutabilmek için birtakım psikolojik ve stratejik taktiklere başvurmak zorunda kalmıştı. Zira milyonlarca insanın
seferber edildiği bu savaş için, toplumun yekvücûd olarak inanması gerekiyordu.
Osmanlı Devleti de seferberlik ilan ettikten sonra tüm gücünü teyakkuz halinde tutmaya çalışıyor, bu amaçla Harbiye Nezareti’nin yönlendirmeleriyle savaşın olumsuz etkilerini en aza
indirmeye çalışıyor ve Türk ordusunun başarılarını da halka en iyi şekilde nakletmek için
çaba sarf ediyordu. Bu anlamda özellikle basın ve sansür kurumunun önemli görevler ifa ettiği
görülmektedir. Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Müdafaa-i Milliye ve Donanma gibi yarı resmî kurumlar gerek cephede askerin gerek cephe gerisindeki halkın moralini en üst seviyede tutmak
için olağanüstü gayret sarf etmişlerdir. Bu kuruluşları organize eden ve yardımları sevk eden
kurum ise, bizzat Harbiye Nezareti idi. Harbiye Nezareti, savaşın yaralarını sarmak ve ayrıca
yükünü hafifletmeye çalışmakla birlikte çok önemli bir görevi de yerine getirmeyi amaçlamıştı. Bu ulvi görev ise, ordunun kahramanlıklarını ebedîleştirmek için sanatın bütün imkanlarını kullanmaktı. Bu amaçla, Harbiye Nezareti tarafından İstanbul’da bulunan sanat çevreleri
seferber edilmiş ve sanatçılar da kalem ve fırçalarını “silah” olarak kullanmışlardı.
Harb-i Umûmî’de Osmanlı ordusunun savaştığı cephelerden en önemlisinin Çanakkale olduğu muhakkak bir gerçektir, çünkü buradaki enerji diğer bütün cepheleri etkilemekteydi. İşte
Harbiye Nezareti buradan alınacak ilham ve enerji ile öncelikle harp edebiyatının yazılmasını,
cephedeki kahramanlığın şiirlerle, bestelerle anlatılmasını ve ebedileştirilmesini, ressamlardan savaş konulu eserler yapmalarını istemişti. Tüm bu isteklerin etkili bir şekilde amacına
ulaşması için ise Harbiye Nezareti, savaşın devam ettiği dönemde sanat camiasındaki uzman
kişilerden oluşan bir heyetin cepheye gönderilmesini ve bizzat savaşı buradaki izlenimleri doğrultusunda nakletmelerini sağlamıştır.
Bir “harp edebiyatı” oluşturabilmek için devrin ileri gelen edebiyat, resim, musiki ve diğer sanat kollarındaki birçok ismi adeta bir “kampanya” havası içerisinde savaşın tüm şiddetini ve
kahramanlığını nakletmeleri için cepheye gönderilmişlerdi. Heyet-i Edebî’nin Çanakkale’ye
yapacağı geziden ayrıca buradaki kahramanlıkları diğer cephelere yaymak, askeri coşturacak
besteler ve şiirler ortaya koymak ve bir harp risalesi oluşturmak gibi beklentiler söz konusuydu.
İbrahim Alâeddin Gövsa’nın aşağıda nakledilen sözleri, bu konuda şair ve yazarlara yüklenen
misyonu ifade açısından son derece mühimdir:
“Çanakkale kavgasının şiirini ve büyüklüğünü tespit ve onu gelecek nesillere nakletmek millî bir
borçtur. Hele o borç, harp sahnesini görmek fırsatına nail olanlar için elbette iki katlı olur.”
Bu heyet içerisinde bulunan Muhittin Birgen ise heyecanını şu sözlerle dile getirmiştir:
“Gazeteciler, edipler, şairler, musikişinaslar ve ressamlardan mürekkep bir kafile, Çanakkale’de
Türk’ün müdafaasını görmeye, oradan Türk milletine ilhamlar almaya gidiyoruz.”
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Harbiye Nezareti’nin davetine icabet edip yola çıkmak için 11 Temmuz 1915 sabahı Sirkeci Garı’na gelenler on dokuz kişiden ibarettir. Heyete katılanların isimleri ise, şöyledir:
- Hamdullah Suphi (Tanrıöver)
- Ağaoğlu Ahmet
- İbrahim Alâeddin (Gövsa)
- Ali Canip (Yöntem)
- Celal Sahir (Erozon)
- Enis Behiç (Koryürek)
- Mehmet Emin (Yurdakul)
- Orhan Seyfi (Orhon)
- Hakkı Süha (Sezgin)
- Bestekâr Yekta (Madran)
- Yusuf Razi (Bel)
- Hıfzı Tevfik (Gönensay)
- Gazeteci Muhittin (Birgen)
- Maarif Müfettişi Ressam Nazmi Ziya (Güran)
- Eski Darüleytam Müdürü Selahaddin (Öksüzcü)
- Ömer Seyfeddin
- Ressam İbrahim Çallı
- Bir fotoğrafçı ve sinematograf.
Heyet-i Edebî, Beşinci Ordu’nun karargâhına ulaştığında kendilerine çalılarla kamufle edilmiş
bir çadır tahsis edilmişti. Heyet, Beşinci Ordu Karargâhı’nda gündüzleri gözlemler yapıyor, geceleri ise kumandanlardan harp hikayeleri dinliyordu. 10 gün burada kalan heyet daha sonra
yaralı askerlerin kaldığı çadırları ziyaret etmiş ve savaş hukukuna aykırı bulunan olaylara bizzat şahit olmuşlardır. Gezinin son günü ise, en şiddetli çarpışmanın vuku bulduğu Seddülbahir’de geçmiştir. Burada edebiyatçı ve sanatçılar kendilerini tam olarak savaşın ortasında
bulmuşlardır.
23 Temmuz 1915’te İstanbul’a ulaştıkları anlaşılan Heyet-i Edebî için Türk Yurdu’nda “Çanakkale’ye Giden Heyet-i Edebiyye’nin Avdeti” başlıklı bir haber yayınlanmış heyet üyeleri de
İstanbul’a döner dönmez sıcağı sıcağına “Orduya Hitâbe-i Şükrân” başlıklı bir beyanname yayınlamışlardır.
Heyet-i Edebiyye’nin İstanbul’a döndükten sonra gidiş amaçlarına uygun olarak savaş alanında duyduklarını, gördüklerini ve yaşadıklarını nakletmeleri bekleniyordu ki, maalesef beklenen derecede eser ortaya koyulamadı. Bu konudaki en geniş ifadenin Hamdullah Suphi Bey’e
ait olduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Hamdullah Suphi’den sonra geniş bir biçimde Çanakkale cephesinden bahseden İbrahim Alâeddin Gövsa olmuştur.
Edebî heyetten beklentilerin boşa çıkması üzerine bu kişiler son derece sert eleştirilere maruz
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kalmıştır. Tanîn Gazetesi’nde yer alan imzasız bir yazıda da bu hususta şöyle denilmektedir:
“Ordu, bir Çanakkale Heyet-i Edebiyesi teşkil etti ve birçok masraf ederek genç üdebâmızdan ve
ressamlarımızdan bir kısmını Çanakkale’ye gönderdi. Sonra bir Harp Mecmuası tesis edildi. Çanakkale’ye giden azası ancak İstanbul’a döndükleri zaman bir beyanname neşrettiler ve bunda
milletin, Çanakkale’nin cesur müdafilerine karşı ebedî bir şükrân duyduğunu tekrar ettiler. Bittabi
bu kâfî değildir. Bütün dünya matbuatında her gün sütunlar işgal eden Çanakkale vakayiinin
hikayeler, şiirler, resimler ve zafer destanlarıyla tespit edilmesi lazımdı. Maatteesüf henüz elimizde
hiçbir şey yok.”
İşte Harbiye Nezareti edebî heyetten beklediğini bulamayınca bu ihtiyacı giderecek yeni girişimlere başvurmuş ve ortaya çıkarmak istediği “harp risalesi” neşretme fikrini “Harp Mecmuası” adıyla hayata geçirmiştir. Bu dergi, devletin görsel propaganda girişiminin en önemli örneklerinden biri olmuştur. Hatta adeta savaş sırasında devletin prestij dergisi olmuştur.
Derginin ilk üç-dört sayısı özellikle Çanakkale cephesi ile ilgili olmuş ve cepheden çekilen
fotoğrafların daha büyük yer kapladığı, görsel yönü ağır basan bir mecmua halini almıştır.
Harp Mecmuası, Kasım 1915 ile Haziran 1918 arasında 27 sayı olarak çıkmıştır. Baskıda kuşe
kullanılmış, Viyana’dan teknik malzeme desteği alınmış, kağıt ve mürekkep için Matbaa-yı
Âmire’nin imkanları kullanılmıştır. Derginin tüm hazırlıkları ise, Harbiye Nezareti Genel Karargâhı’nda gerçekleştirilmiştir.
Çanakkale’deki kahramanlıkları yaşatmak amacıyla yapılan bir diğer önemli çalışma ise, Ziya
Gökalp’in öncülük ettiği Yeni Mecmua’da Çanakkale Savaşları’na özel bir sayı olarak hazırlanan
ve “Çanakkale: 5-18 Mart 1331-1915, Yeni Mecmua’nın Fevkalade Nüshası” ismiyle yayınlanan,
yaklaşık 146 sayfa ve üç sütun halinde çıkan ek dergidir.
1918 yılında yayınlanan diğer bir özel sayı da, yine savaş boyunca birçok yazı, haber ve resim
yayınlamış olan Donanma Mecmuası tarafından hazırlanmıştır. 18 Mart Zaferi’nin her yıl dönümünde kutlamayı millî bir vazife olarak gören Donanma Mecmuası, bu zaferin “hatıra-i mefahirini yâd eylemek maksad-ı mübecceliyle nüsha-i fevkalâdeyi tertip ve neşretmiştir.” “Çanakkale: 5-18 Mart Zaferi” ismiyle yayınlanan bu özel sayıda da Yeni Mecmua’da olduğu gibi şiir
ve makalelere yer verilmiş olup dikkat çekici bir husus olarak edebî heyette yer alan yazarlardan
hiçbirisinin yazısı burada yer almamıştır.
Cumhuriyet tarihine geldiğimizde ise, savaşın yazı diliyle ifade edilmesi icap ettiğinde akla gelen ilk şair şüphesiz Mehmet Akif olmuştur. “Çanakkale Şehitlerine” adıyla anılan şiir, Mehmet
Akif’in Safahat’ının altıncı kitabı olan Âsım’a bölümünde geçmektedir. Şiir hakkında yazılan ve
yapılan çalışmalar son derece büyük bir külliyatı içermektedir. İstiklal Marşı şairimiz olarak anılan son yüzyılın önemli ediplerinden Akif’in bu şiiri savaşın en şöhret bulmuş edebî metnidir.
Dönemin ünlü edibi Abdülhak Hâmid Tarhan da Çanakkale edebiyatı hususunda oldukça yüksek bir şöhrete sahiptir. Kendisinin padişah tavsiyesi ve iradesiyle kaleme aldığı “İlhâm-ı Nusret”
adlı şiiri son derece önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayrıca yine bu vesileyle kaleme almış olduğu
“Millî Tekbir” isimli bir diğer şiiri de ünlü Türk müziği bestekârımız Rauf Yekta Bey tarafından
bestelenmiştir.
Temenniler odur ki, millî birlik ve beraberliğimizin önemli bir nişanesi olan bu vakıanın bir şuur
bilinciyle yaşanmasına vesile olacak şiir ve söylemlerin kaleme alınması artarak devam etsin.
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“Çanakkale: 5-18 Mart 1331-1915, Yeni Mecmua Nüsha-i Fevkalâde”

“Şu zayıf vücûdumu vatanım için siper edeceğim.
Mümkün olursa vatanımı göğsümün içine saklayacağım.
Göğsüm parça parça olmadıkça, bir taşına kimsenin elini sürdürmeyeceğim.
Allah’a yemin ediyorum.”

Küçük Bilal

Cephede genç bir asker

PADİŞAHA ÖVGÜLER
DİZDİREN ZAFER
Ecdâdın en mukaddes mîrâsı şu iki mübarek kelime ile hülâsa olunabilir:
DİN, VATAN

D

in ve vatan uğruna canını feda edenler, elbette ki uhrevî nîmetlerin en büyükleriyle müjdelenmişlerdir. Harb-i Umûmî’de verilen mücadelede ve bilhassa hilâfet ve
saltanâtın kapıları önünde şehâdete eren ve gâzilik nişanesini kazanmış olan cengâverler; işte bu müjdeye koşan, Allah yoluna canını feda etmek için adeta birbirleriyle yarışan mübarek vatan dilâverleriydiler. Onlar, Allah’ın kendilerine vaad ettiği uhrevî
müjdelerden başka, dünyevî bir mükâfat ile de mükafâtlandırılmışlardır.
Çanakkale savaşlarında muhterem Türk ordusunun gösterdiği büyük mücadele ve kahramanlık, Türk milletinin o dönemdeki var oluş mücadelesinin ve en önemlisi mukaddesâtının bir
temsili olarak vasıflandırılabilir. Milletin en alt kesiminden en yüksek mevkiine kadar her kişi
ve düşünce, Çanakkale için yek-vücûd olmuş ve yüreğinde ordunun gösterdiği başarı dolayısıyla büyük bir heyecan taşımıştır. Lakin “Kelâmü’l mülk mülûkü’l kelâm” vecizesi mucibince
padişâh Sultan V. Mehmed Reşâd’ın sözleri, İslam ve Türk tarihinin hiçbir zaman unutamayacağı bir şükür abîdesi olmuştur. Sultan Reşad, deniz savaşları sonrasında genel temayüllerin
tersine, bu başarıdan dolayı hükümdar olarak kendisine övgüler yazılması gerekirken, büyük
bir tevazu göstererek asıl başarının orduya ve millete ait olduğunu ifade eden son derece sanatkârâne bir gazel kaleme almıştır. Devrin gazetelerinde yayınlanan ve onlarca tahmis ve nazire
ile cevap bulmuş bu gazel, Sultan Reşâd’ın kendi ifadesiyle “bir şükür secdesi” mahiyetindedir.
Sultan, gazeline ilave buyurduğu hasbihâlinde, eseri için şu tavsifi eklemeyi de ihmal etmemiştir: “Ecdâdımın yazdıkları çiçek ve bahâra ait şiirler gibi değildir.” Haklıdır elbet, bir baharın
sürekli değişen güzellikleri bu şiirde görünmez. Bu şiirde ebedî bir baharın taze çiçek kokusu
Sultan V. Mehmed Hân’ın bu kelâmında sonsuza dek kendini hissettirecek, Müslümanların
nazarlarına her takıldığında dimağları büyüleyecektir.

Manzûme-i Ğarrâ-yı Hazret-i Hilâfet-penâhî
Savlet etmişti Çanakkal’a’ya bahr ü berrden
Ehl-i İslâm’ın iki hasm-ı kâvîsi birden
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi Kal’a-i Pûlâd-beden
Asker evlâdlarımın piş-geh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nîhayet düşmen
Kadr ü haysiyyeti pâ-mâl olarak etti fîrar
Kalb-i İslâm’a nüfûz eylemeğe gelmiş iken
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâm’a Hudâ eyleye dâim me’men
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Sultan V. Mehmed Reşad

SULTAN’IN GAZELİ
ÜZERİNE YAZILMIŞ
MANZÛMELER

Mehmetçik taarruz topunu ateşlerken

Üsküdarlı Talat Bey
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Osmanlı Donanma Cemiyeti Merkez-i Umûmî
Âzâsından Bahriye Müsteşar-ı Esbakı

Ali Emîrî Efendi

Merkez-i saltanata olmak için şûr-efgen
Kimi bâğî kimi tâğî kimi reh-zen kimi zen
Toplayıp topla tüfekle bir alay-ı ehremen
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Ne mülûkâne eserdir bu ne nutk-ı ahsen
Tab‘-ı şâhânesidir masdar-ı ilhâm-ı sühan
Buyurur şevket ile pâdişâh-ı mülk ü vatan
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Âlem-i gayb-ı sipâhî yetişip ordumuza
Nusretullâh kemâhî yetişip ordumuza
Galebe nâ-mütenâhî yetişip ordumuza
Lakin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Hasm-ı müstağrak-ı âhen sataşıp ordumuza
Top u tayyâre-i müz‘icle üşüp ordumuza
Cevşen ü seyf ü siperle yanaşıp ordumuza
Lakin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Bulunup ordumuzun harbde her bezminde
Gördüler sâhib-i azm olduğunu cezminde
Kuvvet ü kudretini anladılar rezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Bakınız satvete Osmanlıların rezminde
Söylenir yeryüzünün Hind ile Hârizminde
Okunur nutk-ı mülûkâne cihân bezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Oldu askerlerimin süngüleri pertev-bâr
Görmez oldu önünü çeşm-i adû-yı bî-âr
Bir sürü leşker ile etmedi bir yerde karâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Düşmenin hâlini ey hâme-i ferruh-reftâr
Sende yok tâb-ı beyân eyleyemezsen ihbâr
Bak ne âlî buyurur pâdişeh vahy-âsâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Himmet-i hazret-i pîrâna Reşâd eyle duâ
Nusret-i milket-i Tûrâna Reşâd eyle duâ
Zafer-i cephe-i Îrâna Reşâd eyle duâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Yâ bütün bir yere toplandı künûz-ı dünyâ
Sâhil-i hikmete çıkdı yâ leâl-i deryâ
Yâ bu nazmı dedi sultân-ı belâgat-pîrâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Şi‘rin istersen eğer görmek şâhânesini
Oku hakanımızın nazm-ı selîsânesini
Hırz-ı cân eyle mezâmîn-i belîğânesini
Fevz ile nusret ile ömr-i mülûkânesini
Dilerim eyleye müzdâd Hudâ-yı zü’l-men

Nerde ben nerde kelâm-ı şeh-i hikmet-îcâd
Şerm ile etdi Emîrî kulu teksîr-i sevâd
Bende yok kudret-i tahmîs-i şehinşâh-ı bilâd
Ömr-i müzdâd ile Sultân Mehemmed ola şâd
Edelim arz-ı münâcât Hudâ-yı zül’men
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Millet Kütüphanesi’nin kurucusu Alî Emirî Efendi

Ali Emîrî Efendi

Ali Emîrî Efendi

İbrahim Alâeddin (Gövsa) Bey

İKİNCİ DEFA TAKDÎM KILINAN TAHMÎS

ÜÇÜNCÜ DEF‘A TAHMÎS-İ GAZEL-İ PÂDİŞÂHÎ

Mekâtib-i Resmiyye Muallimlerinden

Yâ zuhûr eyledi gevherleri hôş-bû ma‘den
Yâ yetişdi gül-i hôş-bûsu münevver gülşen
Levh-i ilhâma yazıldı yâ bu şâhâne sühan
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Nerde Kıbrıs’la Cezâyir, nerede Mısr u ‘Aden
Nerde sâir bu kadar muhterem eczâ-yı vatan
Olmayıp râzı yine düşmen o atşân-ı fiten
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Saltanat taht-gehi olduğuna müftehiren
Her küçük zerresi Tûfân-ı hamiyyet köpüren
Şanlı İstanbul’a tevcîh ile bir haşr-i fiten
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Nûrlar katdı bu şâhâne sühan duygumuza
Nüsha-i cân edelim tâ süt emen yavrumuza
Gözümüz çünki vedâ‘ etmiş idi uykumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden

Bahrden zırhlı donanma yanaşıp ordumuza
Karadan leşker sudan neşter üşüp ordumuza
Kanlı tayyâre havâdan sataşıp ordumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden

Öyle bir heybet-i bî-misl ile kopmuşdu gazâ
Ki uğuldardı hey-â-hây-ı kıyâmetle fezâ
Saldı vahşîleri dehrin şu güzel yurdumuza
Lakin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Nutk-ı şâhâneye bak leşkerinin rezminde
A‘zam-ı tâ‘at olan azm-i zafer cezminde
Okunur hürmet ile pâdişehân bezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Geliyor nevbet-i ahyâ-yı hükûmet Hind’e
Müjdeler anda olan zâhid ü şeyh ü rinde
Hasta-i illet-i ye’s oldu adû-yı zinde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Anlamak ister isen kudretini hazminde
Ordunun satvet-i şîrânesini rezminde
Oku sultânımızın beyt-i hikem cezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Zillet-i düşmeni ey hâme-i çâbük-reftâr
Sende yok tâb-ı beyân eylemezsen ihbâr
Bak ne âlî buyurur pâdişeh-i feyz-âsâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Oldu Osmanlılara kanlı kazâlar gülzâr
Geliyor leşkere kurşun sesi ivâne-i hezâr
Böyle saff-derleri gördükde adû-yı gaddâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Giremez bâğ-ı hilâfet içine şâibe-dâr
Edemez çünkü bu cennetde o iblîs karâr
Hafr edip şânına âmâline hüsrânlı mezâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Sıdk ile cândan o sultân-ı adâlet-fermâ
Ediyor hâlıkına arz-ı münâcât ü ricâ
Mazhar-ı hüsn-i kabûl eyleye Rabb-i a‘lâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Şanlı askerlere yârmend ola avn-i Mevlâ
Dâimâ feth ü zaferle edeler kesb-i safâ
Sulh-ı gâlible ola devlet ü millet ihyâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Yüz sürüp toprağa millet ede terfîk-i nidâ
Nezd-i Bârî’ye bu şevketli halâvetli sadâ
Yükselip yağdıracakdır bize bârân-ı rehâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Yine tahmîsi Emîrî kulu etdi imlâ
Böyledir âdet-i dîrîn-i sunûf-ı şuarâ
Çünki tahmîs oluyor bâ’is-i tekrâr-ı duâ
Müstedâm eyle[ye] tahtında Cenâb-ı Mevlâ
Hândânî ile mesrûr ola evlâd-ı vatan

Ömr-i sermedle ola taht-ı hilâfetde celîs
Yaza bu şi‘r-i hümâyûn gibi çok nazm-ı selîs
Eyle dâim Emîrî kulu böyle tahmîs
Mülkümüzdür el’an Mısr u Cezâyir Tiflîs
Emr ü fermânına fermân-ber ola Çin ü Hoten

İbrahim Alâeddin (Gövsa) Bey
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Ahmed Mâhir Efendi
Şûrâ-yı Evkâf Reîsi

Mülk-i İslâma dikip gözlerini hayli zamân
Eylemişlerdi [ki] her kıt‘aya ilkâ-yı fiten
Nev-be-nev celb ile askerlerini her yerden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden
Niçe Hindî vü siyâhî yetişip ordumuza
Niçe ser-mest-i menâhî yetişip ordumuza
Gelmemiş idi penâhî yetişip ordumuza
Lakin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden
Görmedi kimse bu kavgayı cihân bezminde
Etmez asla düşünen böyle hatâ cezminde
Bileydi yok durmağa imkân reh rezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen
Hîç olur mu bir alay müflis-i nakdîne-i âr
Böyle bir kuvve-i namûsa mukâbil pâ-dâr
Eyleyemez nakş elbette su üstünde karâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken
Şüphe yoktur ki bu bir hârika-i lutf-ı Hudâ
Düşmeni mahv ederek eyledi İslâmı rehâ
Buna karşı yapacak var mı edilsin îfâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Tuğrası
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Sütlüce Dergâh-ı Şerîfi Post-nişîni Şeyh Elif Efendi
Savlet etdiyse ne kaygu bize şâhâ düşmen
İkisi olsa değil gelse [de] hepsi birden
Pek gedâyâne belâsına çanak tuttu gelip
Lâyıkın buldı Çanakkal‘ada bahr ü berden
Tîg-i elmâs-ı hilâfetle metîn ordumuza
Erdi imdâd-ı Hudâ oldu çü hısn-ı âhen
Asker evlâdların zîr-i cenâhında yürür
Gülle-i şîr-i jiyân-veş dayanır mı düşmen
Kadr ü haysiyyeti olsaydı eder miydi firâr
Pür-gurûr âteş-i hışm ile koşup gelmiş-iken
Secde-i şükrde bizler de imâma uyalım
Mescid-i tâ’atin olsun bize dâim me’men
Dedi âmîn duâna bütün ehl-i İslâm
Çünkü şâmildir umûma bu duâ her yüzden

Tezyîl-i bi’t-tevşîh

Hasirizâde Tekkesi son şeyhi Mehmed Elif Efendi

Sus Elîfâ ne cesâretle bu nazmı yazdın
Tarz-ı tanzîrde güftâr-ı şehinşâhı sen
Duymadın mı selefin söylediği hikmeti ki
Pâdişâhın sühanı pâdişeh-i cins-i sühan
Lafz u ma‘nâda letâfetle selâsetle revân
Şöyle ki âb-ı hayât ermez aña pîşinden
Kilk-i zerrîn-i celâletle yazıp incü gibi
Dest-i beyzâ-yı kemâlât anı hakkâ bi’l-fen
Gevherîye ıkd-ı manzam ki arûs-ı ma‘nâ
İftihâr eyler anın ile edip bir gerden
Böyle bir nazm-ı muallâyı ne mümkün tanzîr
Maksadım vasf-ı sühandânî-i sultân-ı zemen
Şevket ü şânı ile devlet ü iclâli ile
Ehl-i İslâma ola sâyesi yâ Rab me’men
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Hâlid Bey
Sâbit Bey

Denizaltıyı periskobundan vuran Müstecip Onbaşı topunun başında

Ser-esvâbî-i Hazret-i Şehriyârî

Devletlü, Necâbetlü Ömer Hilmi Efendi Hazretlerinin Müdîr-i Umûrı

İngiliz etdi yine âleme ilkâ-yı fiten
Kopdı bir gulgule-i harb ü vegâ her yerden
Bir tarafdan bize teklîf-i vifâk eyler iken
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Hakk u nâmûsa adû nûr-ı hilâle düşmen
Hırs-ı sâmân ile a‘mâ iki mel‘ûn reh-zen
Berk-i îmânı sanıp şu‘le-i sîm ü ma‘den
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Saldırıp bir sürü hûnhâr güzel yurdumuza
Etdiler kasd iki bî-âr güzel yurdumuza
Oldu mermîler ecel-bâr güzel yurdumuza
Lakin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Düşmen-i dîni tecâvüzde görüp yurdumuza
Pîr ü bernâ alıvermişdi silâhı omuza
Hubb-ı imân u vatân sâ’ik idi korkumuza
Lakin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Eşi yok ordumuzun ceng ü gazâ bezminde
Çıkamaz karşısına şîr-i jiyân rezminde
Kılar emvâtını şehd-âb-ı şehâdet zinde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Kadri âlî görünür fazl u sehâ bezminde
Fakat Osmanlıya dünyâ baş eğer rezminde
Dedi hakan da isâbet görerek cezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Hasmımız eyleyerek ordumuzu istishâr
Etdi aylarca taarruzda inâd ü ısrâr
Erlerin pîş-i hücûmunda kalınca nâ-çâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Öyle nakdîne-i cân eylediler kim îsâr
Düşmene sanki cehennem gibi olmuşdu civâr
Havf ü haşyet yetişip kalmadı tâb-ı ısrâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Feyz-i ilhâm-ı hümâyûnun ile pâdişehâ
Etdi Sâbit de bu tahmîs-i nevîni inşâ
Ehl-i tevhîd umûmen dese âmîn sezâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Şânlı Osmanlıya imdâd ederek lutf-ı Hudâ
Fevz ü nusretle kazanmışdı bütün şükr ü senâ
Etdi hakan-ı muazzam dahi bak böyle nidâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
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Tevfik Lâmih Bey
Dersaâdet İstînâf-ı Hukuk Mahkemesi Âzâsından

Memleket sulh ü terakkî emeli besler iken
Bu teâlî husemânın gözüne oldu diken
Her tarafda koparıp velvele-i ceng ü fiten
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden
Göz dikip taht-geh-i saltanat-efzûdumuza
Gülleler yağdırarak sâhil-i mesdûdumuza
Açarak medhali girmekdi emel yurdumuza
Lakin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden
Hûn-ı cevvâl-i hamiyyet feverân kalbinde
Vatanın râh-ı halâsında cihân harbinde
Hamdülillâhi teâlâ bu cihâd emrinde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen
Ederek devletimin satvetini istishâr
Eyledi sâhil-i ümmîdini bir kanlı mezâr
Anlayıp kudretini askerimin âhir-kâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken
Meş‘al-i râh-ı zaferdir bize imdâd-ı Hudâ
Sûre-i Feth-i mübîn oldu beşâret-fermâ
Hakkın eltâf u inâyâtına bin hamd ü senâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Tazarru‘
Hazret-i Sultân Mehmed Han-ı hâmis dâimâ
Taht-ı âlî-baht-ı Osmânîde olsun kâmkâr
Mazhar olsun mülkünün ser-tâ-be-ser is‘âdına
Şehriyâr-ı ma‘delet-girdâr-ı kudsiyyet-şiâr
Muttasıl görsün cihân rezminde eyyâm-ı zafer
Ser-nigûn olsun reh-i azminde hasm-ı nâ-bekâr
Râyet-i nusret medâr-ı kudret-ı şâhânesi
Sû-be-sû olsun havâ-yı mes‘adetle mevcedâr
Ufk-ı ikbâl-i hilâfetde livâ-yı satveti
Görmesin bir dem bile aslâ muhâlif rûzigâr
Hâk-i pâ-yı akdes-i şâhâneye Lâmih kulu
Cân u dilden ed‘iye-hândır bütün leyl ü nehâr
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Arıburnu’nda ele geçirilen düşman siperlerindeki ganimet yığını

Şâire Nigâr Hanım

Şâir Yahya Kemâl Beyatlı

Saçılıp dâneleri sehm-i kazâ-perverden
Hem havâdan dökülüp hem de çıkardı yerden
Düşmen âteşleri bârân-ı sitem olmuş iken
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Cepheden topları ejder gibi bârû-efgen
Arkasından gemiler bir sürü dîv-i âhen
Gökde tayyârelerinden saçarak nâr-ı fiten
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Kibriyâ nûr-ı nigâhı yetişip ordumuza
Kudret-i lâ-yetenâhî yetişip ordumuza
Aşk-ı kudsiyyet-i şâhî yetişip ordumuza
Lakin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Kadın erkek anadan tâ süt emen yavrumuza
Hepimiz cânla sarıldıkça vatan duygumuza
İntizâr etdi adû tehlikeden korkumuza
Lakin imdâd-ı İlâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Her biri şîr-i jiyân şân ü zafer bezminde
Hepsi dehhâş u kavî bezm-geh-i rezminde
Pür-şecâat uruşan sâbit olup hazminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Şükür Allâha ki gördüm bu mübârek sinde
Kahramân ordumu serhadde muzaffer zinde
Müjde İrân ile Tûrâna ve Çîn ü Hinde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen
Allah Allah nidâsıyla muhâcim ahrâr

Ordumuz kudretini eyledi fi‘len izhâr
Oldu nâlân o zamân hasm-ı kavîmiz nâ-çâr
Gördü ki kudreti fevkinde onun girdiği kâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken
Sen de nâçîz Nigâr işte cebîn-sâ-yı senâ
Eyle her lahza şeh ü askerine dest-güşâ
Hep temennâ-yı zafer mes‘adet-i müstesnâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
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Tepelerden boşanıp sâika-vârî kahhâr
Etdiler düşmeni bir öyle ki iclâ-yı kenâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken
Rûh-ı peygamberi tebşîre giderken şühedâ
Millet arkanda bugün vecd ile tekbîr-serâ
Yürü mihrâb-ı hilâfetde senâ-hân-ı Hudâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
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Mesûd Efendi
Sâbık Çelebi Abdülhalim Efendi

Harbiye Nezareti Muâmelât-ı Zâtiyye Evrâk ve
Dosya Kısmı Ketebesinden

Kûh-veş kal‘alarıyla iki seffâk-i zemen
Yıldırımlar gibi mermiler atıp göklerden
Âhenîn gülleleri yağdırarak her yerden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Atarak na‘ra-i mestânesini ezberden
Korkmayıp hîç meded-i Hazret-i Peygamberden
Güvenip bir sürü korkak o denî askerden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Meded-i ceyş-i mübâhî yetişip ordumuza
Seyf-i kerrâr-ı ilâhî yetişip ordumuza
Galebe nâmütenâhî yetişip ordumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Yine cennet gelerek eski bizim kurdumuza
Geldiler başka ümîd ile bizim yurdumuza
Niçesin atmış-idi kal‘a-i mesdûdumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Ne kadar fenn-i hârika varsa etsin rezminde
Bizedir va‘d-i zafer Hak buyurur nazmında
Sipeh-i Kerrûbiyânın durulur mu bezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Görmedi zerrece meydân-ı ferah bezminde
Yokdu âsâr-ı metânet sefer ü cezminde
Âkıbet oldu nedâmetler ile şermende
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Zıll-i Yezdân benim askerlerimin pîşesi âr
Savlet-i şîr-i jiyân-ile eder âlemi dâr
Anladı pîş-i celâlinde durulmaz nâ-çâr
Kadr ü haysiyyeti pâ-mâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Verdi ârâ-yı akûrâne ile harbe karâr
Seyyiâtın eyliyor şimdi de kerhen ikrâr
Oldu küffâra Çanakkal‘a kızıl kanlı mezar
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Ağlayıp secde-i Rahmân’a Reşâd eyle duâ
Dayanıp va‘de-i Furkân’a Reşâd eyle duâ
İnanıp zümre-i pîrâna Reşâd eyle duâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Ehl-i İslâma vere fevz ü zafer zât-ı Hudâ
Mahv u mağlûb ola bilcümle gürûh-ı a‘dâ
Sen de Mes‘ûd bu duâyı oku bî-reyb ü riyâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
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Bleriot teyyaresi

Ameliyathane ve sıra bekleyen parmağı kopmuş bir asker

Ali Paşa

Tevfik Efendi

Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne Etibbâsından

Maârif Nezâreti Kütüphaneleri Müfettişi

Âlem âmâl-i terakkîde salâh ister iken
Döndü fevvârelere hûn-ı vegâ her yerden
Saçarak mülkümüze dürlü cerâsim-i fiten
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Mazhar-ı sırr-ı gazab ya’nî gürûh-ı şerden
Şerer-i gayzı misâl olma[da]dır mahşerden
Bir yanardağ gibi dâne saçıp her yerden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Girdiler fikr-i ticâretle bizim yurdumuza
Saldırıp nahs u şeâmetle bizim yurdumuza
Geldiler kasd-ı ihânetle bizim yurdumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden

Cünd-i emlâk-i Hudâ geldi bizim ordumuza
Nusretin haymesini kurdu bizim ordumuza
Düşmenin niyyeti çün girmek idi yurdumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden

Dönmez Osmanlı özü böyle gazâ bezminde
Aldığı tabl u alem bârgeh-i rezminde
Yekdir Allâh yazılı râyetinin resminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Gönlümüz olmadadır Hak’la bizim tâbende
Avn-i Hakk erdi bize onun için hemdemde
Sûretâ sanur iken kendisini pek zinde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Bin taazzumla gelip etmiş iken istikrâr
Sa‘yi bî-hâsıl olup haybete düşdü nâ-çâr
Bu cihân-sûz günehe âhir edip istiğfâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Birbirin ta‘n ederek etdi tehâsum eşrâr
Dediler dağ u tepe hem de denizler bize dar
Bâri bunda ne için eyleyelim istikrâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Sîret-i pâk-i hümâyûn bize minhâc-ı hüdâ
Feyz-i rüşd-ile bulur âlem-i İslâm rehâ
Halka vecd-âver olur nazm-ı rezîn-i garrâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Etse bir bende eğer dest-i tazarru‘la ricâ
Açılır bâb-ı kerem eyler ona Hakk i‘tâ
Çünki her dem sana yâr olmada tevfîk-i Hudâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
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Veled Çelebi (İzbudak) Efendi Hazretleri
Hazret-i Pâdişâh-ı a‘zam-ı iklîm-i sühan
Sâye-i akdes-i Hak mefhar-i evlâd-ı vatan
Oldular böyle nigârende-i avn-i Zü’l-men
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden
Verdi ümmîd zamân hasm-ı sitem-hurdemize
Geldi bir hayli diridnotla demir kapumuza
Kâil olmuşdu bizim aczimize korkumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden
Müslimîn sanki melekdür şiyem-i hazminde
Yâr ü ağyâre verir varını hep bezminde
Düşmen ammâ duramaz ma‘reke-i rezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen
Şöhret-i kâzibesin eyledi düşmen izhâr
Kaçdı alçakçasına bir gecede etmedi âr
Yediği darbeleri haşre dek etmez inkâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken
İlticâ eyler ise Hâlıkına zıll-ı Hudâ
Verir âmâl-i hümâyûnunu Hak âmennâ
Bâb-ı Mevlâya sarıl pâdişehim subh u mesâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
Diyemem ni‘met-i şâhânesinin lâyıkıyım
Ezelî bende-i şermendesiyim sâdıkıyım
Kerem ü âtıfet ü şefkatinin âşıkıyım
Mâye-i hubb-ı hümâyûn-ile yoğruldum ben
Eyle şâhen-şehi yâ Rabbî muzaffer âmîn
Eyle devletle saâdetle muammer âmîn
Eyle her dem ona tevfîkını yâver âmîn
Nazm-ı güftâra budur hâtime-i müstahsen

Veled Çelebi (İzbudak)
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Sâmi Bey

Haydar Bey

Feriköy Emrâz-ı Dahiliye
Hastahanesi Sertabîbi

Ma‘mûretü’l-azîz Encümen-i
Vilâyet Başkâtibi ve Matbaa Müdîri

Ser-te-ser Avrupa’yı nâire-i harb ü fiten
Eyliyorken nice ma‘mûre-i fenne medfen
Olup İstanbul’umuz dîde-i ağyâre diken
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Taşdı bir meyl-i tahakküm o denî-dillerden
Nesl-i Osmân’ı sönük sandılar azm ü ferden
Toplayıp kuvvet-i pür-haşmetini her yerden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Vatan ol vuslatı cân-pâya güneş yüzlü kıza
Geldi bakdıkça adüv kasd-ı le’îminde hıza
Toplar gürlemeğe başladı kurşun da vıza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden

Görmeyip de yaşamak feyzini şâyeste bize
Saldı İngiltere yüzlerle gemi Akdeniz’e
Dikdiler hepsi mühîn gözlerini yurdumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden

Verdi gâzîleri şân dehre cihân remzinde
Buldu tevkîr-i şehîdânı Hudâ bezminde
Aldanıp bizleri takdîrde ki cezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Gerçi bir lem‘a-i şefkat gülüşür bezminde
Fakat a‘dâ için âteş köpürür rezminde
Akdı bir rûh-ı zafer kevkebe-i cezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Türklüğün satvetini süngüsü etdi izhâr
Eyledik arzûsuna sahne-i heycâyı mezâr
Aldı heybetlu donanması da bin ders-i hasâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Gösterip her biri dağlar gibi temkîn ü vakâr
Koymadı askerimiz hasmına ümmîd ü medâr
Bakdı düşmen ki hebâdır ne kadar etse karâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Hâsılı şeş cihete yağdırarak berk-i belâ
İngilizlerle Fransızları kıldık imhâ
Cephede nûr-ı zafer sînede îmân-ı vegā
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Etdi Hakk ordusu Hak nâmına bir şânlı gazâ
Gezdi âfâk-ı celâdetde hilâl-i garrâ
Kalb-i ümmetde bu nusret yeniden açdı ziyâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Ey hudâvend-i zamân ey şeh-i kudsiyyet-enîs
Vahy-i münzel mi nedir yazdığın nazm-ı nefîs
O ne ebkâr-ı maânî o ne âheng-i selîs
Nasıl eyler onu her şâir-i âciz tahmîs
Meger alsın kalemi destine Sâmî benden

Mihr-i irfân u kerem Gâzî-i tâbende-cihâd
Menba‘-ı fazl u edeb Hazret-i Sultân Reşâd
Buyurup lutf eyler bir şi‘r-i muazzez inşâd
Oldu şâirleri mülkün bu güzel şi‘r ile şâd
Başladı zemzeme neşr etmeğe gülzâr-ı sühan

İngiliz esirler Haydarpaşa İstasyonu’nda trenden indirildikten sonra (1915)
Türk esirlere göre çok daha iyi şartlarda yaşamaları sağlanmıştır.

Çanakkale’de esir alınıp İstanbul’a getirilen İngiliz esirler sevinç içinde simit alırken (1915)
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Cephe gerisinde askerlerin dinlenmeleri için hazırlanmış çadırlar

Yümnî Bey

Sabri (Kalkandelen) Efendi

Sind Başşehbenderliğinden Mütekâid

Yıldız Kütüphanesi Me’mûru

İki düşmen ki mezâyâları hep mekr ü fiten
Mest ü mağrûr olarak eylediler kasd-ı vatan
Sanki maksadlarına erdirecek hîle vü fen
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Dört yıl evvel yine bir olmış-idi dört düşmen
Saldırıp mülkümüze ceyş-i firâvân-fiten
Sonra da peyrev olup onlara beş on reh-zen
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Dediler var mı cihânda ki dura karşı bize
Haydi Osmanlıları biz dökelim hep denize
Girmek isterler idi nahvet ile yurdumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Kasd edip cephe-i harbinde bizim tardımıza
Atıyorlar idi bin gülleyi bir ferdimize
Girmek isterdi cebînler bu güzel yurdumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden

Askerin safvet-i merdânesi var cezminde
Hem dahi savlet-i şîrânesi var rezminde
Bu güzel nutka bakın pâdişehin nazmında
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Kahraman ordumuzun menkabe-i rezminde
Var iken bunca zafer her varak-ı cüz’ünde
Düşdü a‘dâ galat-ı rü’yete bak fehminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Düşdü bir kargaşalık içlerine kalmadı âr
Kasr-ı deryâ-yı fenâ çoklarına oldu mezâr
Nahvet ü kibr ü gurûru kırılıp âhir-i kâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Mahvına dîn-i mübînin yürüye bu hûn-hâr
Döküyordu dem-i mühderûnu her dem nâ-çâr
Sahne-i harbde fakat kalmadı imkân-ı karâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Nazm-ı şâh oldu şeref-âver-i tahmîs-i gedâ
Yümnî Hak’dan ediyor feth ü zafer istid‘â
Yârdır çünki hemîşe sana eltâf-ı Hudâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Kaçdı makhûr ola her yerde dem-â-dem a‘dâ
Nusret-i tâmm ile kılsın bizi ihyâ Mevlâ
Diye âmîn buna ervâh-ı latîf-i şühedâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
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Abdülkadir Nâsih Bey

Ali Rıdvan Bey

Haleb Meb‘ûs-ı Sâbıkı Mer‘î Paşazâde

Üsküdar Sultânîsi’nden

Bin ile üç yüz otuz harbi olup nâr-efgen
Berk-i seyfim de kamaşdırdı uyûnu yeniden
Kahr-ı ecdâdımı ammâ çıkarıp hâtırdan
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Senelerden beri düşmenler ile pençeleşen
Türk’ü mahv etmek için toplayarak bir sürü zen
Getirip hem niçe bin âlet-i mevlûde-i fen
Savlet etmişdi Çanakkale’ye bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Göğe tayerân ederek bomb’ atıp ordumuza
Dinamitler koyarak arzı delip ordumuza
Bahr ü berden nice ateşler açıp ordumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden

Vurmak isterdi büyük darbe bizim şânımıza
Bakdı bir nazra-i tehdîd ile hakanımıza
Saldı pür-hiddet ü şiddet beden ü cânımıza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden

Gösterip hayli besâlet azamet rezminde
Nice aylar durarak feth ü zafer cezminde
Gerçi şiddetle sebât ederek hazminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Türklerin şiddetini görmek için rezminde
Bir dakîka bulunup durmalıdır bezminde
Pâdişâhım buyurur şi‘r-i güher nazmında
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Zûr-ı bâzûsu olup reh-rev-i nahs u idbâr
Top tüfeng ü nice erzâkı bî-hadd ü şümâr
Bırakıp eylemez aslâ bunu târîh inkâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Bir zamân saç yoluyorken analar zâr u nizâr
Bir zamân kan saçıyorken bize hasm-ı kahhâr
Eğlene, neş’elene kavm-i le’îm ü bî-âr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Hâib ü hâsir olup keyd ü ümîd-i a‘dâ
Şaşırıp gayret-i Allâh ile oldu iclâ
Arş-ı a‘lâda melâik duruyor sîne-güşâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Yükselip şanlı hilâl oldu münevver dünyâ
Gayret-i asker-i İslâmı cihân etdi senâ
Himmet-i milleti alkışladı sükkân-ı semâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
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Goliath’ı batıran Muavenet’in mürettebatı

Feyhân

Nazmî

MANZÛME-İ ŞÂHÂNEYİ TAHMÎS

Birinci Kolordu-yı Hümâyûn Maliye
Müfettişliği Muhâsebecisi

Bizi zann etmiş idi düşmen hâbîde-fiten
Öyle lâ-kayd ki kurbân-ı sitem, bî-şiven
Geçmişiz zannederek hep bizi cândan, serden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden
Havf-ı Bârî ile lerzân görünen duygumuza
Heybet-i kûha bile ra‘şe diren korkumuza
Kapılıp savlete gelmişdi adû yurdumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldular her biri bir kal‘a-i pûlâd-beden
Hûn-ı cevvâlini göstermek için tâbende
Daldı bir ma‘rekeye kavm-i fezâil-zinde
O ne tûfân-ı celâdet ki dem-i rezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Karavana sırası bekleyen askerlerimiz

Mest-i nahvet olamaz merd-i şehâmet-âsâr
Rû-be-hâk olmağa değmez o kadar istikbâr
Tîr-i pür-tâb gibi yükselen a‘dâ nâ-çâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken
Bir şehîdin ser-i kabrindeki muzmer ma‘nâ
Öyle ulvî ki sürûşâna da hayret-bahşâ
Şâhid oldukça bu usûle mesâbîh-i semâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

TAHMÎS-İ GAZEL-İ HÜMÂYÛN
Geçmeden fart-ı şecaât ile cân ü serden
Ne çıkar gayret-i merdânesi yok askerden
Sandılar sahn-ı gazâ kaldı da hâlî erden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden
Zaferin şemsle mâhı yetişip ordumuza
Kevkeb-i baht kemâhî yetişip ordumuza
Nusret-i nâ-mütenâhî yetişip ordumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden
Başka safvetle sadâkat bulunur bezminde
Bize der kalb-i nerîmânı fakat remzinde
Yok isâbet o kadar düşmenümün cezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen
Zûr-ı bâzû-yı dilîrânı görünce nâ-çâr
Düşdü cân korkusuna geldi cihân onlara dar
Böylelikle ne hayâ kaldı ne nâmûs ne de âr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken
Bu füyûzât-ı mu‘azzam bu tecellî-i ‘alâ
Eser-i âtıfet-i hazret-i mahbûb-ı Hudâ
Yüz sürüp südde-i Sultâna eder Nazmî senâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

ÇANAKKALE ZAFERİ 119

Nâzım

Tahsin (Bolulu)

Ordu-yı Hümâyûn Efrâdından
TAHMÎS-İ MANZÛME-İ ŞÂHÂNE

Mütekaid Binbaşı
TAHMÎS-İ MANZÛME-İ HÜMÂYÛN

Doğarak mihr-i vegâ semt-i hafâ-perverden
Oldu âfâk u fezâ levha-nümûn mahşerden
Gasp için kıble-i âmâli şeh-i ekberden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Beni indirmek için refref-i Peygamberden
Ref‘ için nâm-ı mülûkânemi minberlerden
Mevt ü âteş saçarak her yere gökden yerden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden

Kudretin meş‘al ü mâhı yetişip ordumuza
Melekût-ı bâl ü penâhı yetişip ordumuza
Enbiyâ hizb ü sipâhı yetişip ordumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Hıfz-ı İslâm emeli hâkim iken duygumuza
Zâhib olmuştu adû aczimize, kaygumuza
Girmek ister idi dehşet-res olup yurdumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal‘a-i pûlâd-beden

Görerek mevt ile idbârı dem hezminde
Anladı himmet-i yektâyı rakîb hasmında
Ham ü fem-beste kalır kilk-i dehâ nazmında
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Gördü meydân şeref-i Türk’ü pek zinde
Anılır hürmet ile nâmı cihân rezminde
Okusun ırk-ı necîbim bunu her bezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen

Öyle bir mu‘cize gösterdi ki pür-şevk ü vakâr
Sînemiz … kıldı o humârı tamâmen nâ-çâr
Ne şarapnel, ne de bomba, dinâmit etmedi kâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Gökde yerde saçarak sâika-i dehşet-bâr
Bahrden topları etmekde iken mevt-isâr
Süngüsü askerimin parlamasıyla nâ-çâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken

Maşrık-ı feyz-i rehâ oldu bize râh-ı gazâ
Vatanın her bir eri ayrıca tebrîke sezâ
Ki verir ol ebedî menkıbeler rûha gınâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men

Arş-ı kudsî-i hilâfetde bi-avn-i Mevla
Hâdim-i dîn-i mübînim, emelim kesb-i rızâ
Şâhid-i azm-i metînim olacaktır şühedâ
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
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Osmanlı topçuları Fransız savaş gemisine nişan alıyor

Seddülbahir (1915)

Vedad Örfî
TAHMÎS-İ MANZÛME-İ HÜMÂYÛN

Hind’e mevsil mi değildi acabâ Mısr u ‘Aden
Fas, Cezâyir ve Tunus az mı verirdi ma‘den
Böyle mağzûb yerin bir sonu yokken ‘adeden
Savlet etmişdi Çanakkal‘aya bahr ü berden
Ehl-i İslâmın iki hasm-ı kavîsi birden
Şark’ı bir hırs ile başdan başa benzetdi mûze
Mest-i evhâm-ı zafer vurdu silâhı omuza
Hele bir lokma gibi bakdı yeşil yurdumuza
Lâkin imdâd-ı ilâhî yetişip ordumuza
Oldu her bir neferi kal’a-i pûlâd-beden
Galeyâna getirirken sözü her bezminde
Hep “dîger nîst” diyorken şu cihân remzinde
Pek mu‘ânid bulunurken bu kuru cezminde
Asker evlâdlarımın pîşgeh-i azminde
Aczini eyledi idrâk nihâyet düşmen
Bir Boğaz var diye yamyamları kıldı ızrâr
Verdi her sûret-i ifnâya birer şekl-i karâr
Fikri âtîde vermekdi ona istimrâr
Kadr ü haysiyyeti pâmâl olarak etdi firâr
Kalb-i İslâma nüfûz etmeğe gelmiş-iken
Susamış bir boğazın batnını sanmak mer‘â
Bırakır mıydı o sersem canavarda em‘â
Kudret-i Hak’dan onun garkı idi müsted‘â
Kapanıp secde-i şükrâna Reşâd eyle duâ
Mülk-i İslâmı Hudâ eyleye dâim me’men
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Gelibolu 15. Uçuş Filosu Birliği

“Yıllardır her yerde herkese söylediğim gibi, size de bütün samimiyetimle söylüyorum
ki: Türk askeri dünyanın en cesur, en iyi savaşçıları değil, aynı zamanda en centilmen
askerleridir.”

E. H. DARBY

Abdurrahman Bayırı 7. Bölge Kumanda Merkezi

GÜLDESTE

Çanakkale Boğazı takviye alanında Osmanlı takviye kuvvetleri

ABDÜLHAK HAMİD TARHAN

ÖMEROĞLU MUSTAFA BOYABAD

MİLLÎ TEKBİR

ÇANAKKALE DESTANI

Allahu Ekber! Kaim onunla mihrâb û minber;
Tekbir-i milli, İslâma rehber, Allahû Ekber!
Dinim bu dindir, Allâh birdir, hakdır Peygamber.
Millet, diyânet, devlet, hilâfet dâim berâber
Allahû Ekber! Allahû Ekber!
Zâtı bir, ancak, binbirdir ismi, hep bildik ezber,
Dindâşımızdır kuşlar, melekler, Tûbâ – sanavber
Allahû Ekber! Allahû Ekber!
Lutfiyle olsun hâl-i hazarda, yahut seferber,
Asker muzaffer, Hakânı mesrûr, a’dâsı mûdber.
Allahû Ekber! derken o asker, hem bahr ü hem berr
Hem leyl-i muzlim, hem mihr-i enver, hem mehd ü makber
Tekrâr eder der: Allahû Ekber! Allahû Ekber!

Üçyüz otuz. Sözüm Hakk’ın kelâmı.
Padişahın geldi büyük selâmı.
Enver Bey’in düşman kırmak merâmı

Çanakkale’yi siz sandınız boştur
Davulun sesi de uzaktan hoştur
Saptığınız bu yol bir dik yokuştur

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Eûzü besmele çektim çıkarken
Köye baktım şöyle yüksek bir yerden
Karargâha koştum üç gün de erken

Arıburnu! Hani topların nerde?
Gazilik arzusu var hangi serde
Şehitlik göktedir gazilik yerde

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Kumandan emrini verdi bir gece
Anadolulardan lâyıktır nice
Yiğitler şehâdet şerbeti içe

Ben yorgun değilim içim bir tufan
Müslümandan var mı savaştan kaçan
Türk’tür dünyaya al-bayrak açan

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Rumeli toprağı yoğrulmuş kanla
Ün alınır ancak verilen canla
Herkesin yüreği çarpıyor şanla

Arıburnu haydi toplar gürlesin
Ey düşman kaçma tavşan mı nesin
Bir hücumda hemen kesildi sesin

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Kurşunlar atıldı düşmana karşı
Şehitler buldular göklerde Arş’ı
Gaziler döktüler hep sevinç yaşı

Zırhlıların gitti deniz dibine
İlk hücumdan sonra ya bu kaçış ne?
Kaç durma girerse fırsat eline

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Düşmanın gür sesli büyük topları
Delik deşik etti toprağı, yarı
Korkak Firenklerin yokmuş hiç arı

Çanakkale’yi hiç verir mi Türkler
İstanbul’umuzu alacak bir er
Var mıdır dünyada nerde o asker?

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

İngilizler Firenge dostmuş diyorlar
Bir kötü kötüye elbette uyar
Onlara bu meydan gelecek pek dar

Boyabadlı Ömeroğlu Mustafa
Yazdı bu destanı girerken safa
Muradı gitmektir Arş’ı tavâfa

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

Bugün bizden vatan razı olacak
Nefer şehit, ordu gazi olacak

ABDÜLHAK HAMİD TARHAN
İLHÂM-I NUSRET
Bildin mi bugün haddini ey düşmen-i mağrûr,
Ey düşmen-i hayret-zede, ey düşmen-i makhûr,
Gördün mü ki Türk ordusu isterse edermiş,
Alçakları bir kat daha alçalmaya mecbûr?...
Türk ordusudur milletin evlâd-ı kirâmı,
Git hâr ü zebûn ma’bede takdis et o nâmı,
Mecrûh ü muhakkar ceberûtunla berâber
Bir ömr-i zelîlin sana lâzımsa devâmıl…
Türk ordusunun yaptığı elvâh-ı tahayyür,
Gösterdiği âsâr-ı tecelli ve tefekkür,
Târihe veleh-bahş olacak âbidelerdir.
Etmiş denilir mu’cizeler devri tekerrür.
Türk askeri, ey memleketi kurtaran evlâd,
Senden feyezân etdi bu imdâd-ı Hudâ-dâd,
Sensin o bahâdır ki bugün düşmana kıldın
Sinenle Çanakkalâ’yı bir kala’-ı pülâd!…
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MİDHAT CEMÂL
SERHADDEKİ ASKERE
Deden şehnâmeler mağbûtu birçok vak’alar yapmış,
Cesedden destÂnlar, ruhtan mecmû’alar yapmış,

Kopar târihinin şirâze-i te’yidi bir günde,
Hazân-ı saltanat ağlar uçan yapraklar üstünde!

Senin necdetli hûnundan da oğlum şâh-eser bekler,
Bedâyî ihtirâ eyler ölüm bahsinde erkekler,

Bugün azmin hurûşân olmamış, yahut gecikmişse
Yarın artık ne ferdâ var ne bir yer var ne bir kimse!

Vücûdun muktedir olmaz da na’şın kurtarır belki!
Halâs etmek ne devlet na’şın fersudenle bir mülkü!

Ne dârâtın ne târihin kalır her şey biter her şey;
Çürür tâbût-ı devlet gün geçip gittikçe peyderpey.

Gelir tayfın kadidin tahtı bekler tâci hıfz eyler;
Çıkan ruhun uçar ulviyyet-i mi’râcı hıfz eyler,

Evet, Âni ölüm bir kurtuluş, bir zevktir, lâkin
Felâkettir ki tedrîcen biter enkâzın bir mülkün.

Bugün na’ş-ı Nebî gelmiş senin azminde medfûndur,
Cömert olmazsa din uğrunda hûnun Kâ’be dil-hûndur;

Ezilmek istemezsen sen vatan enkâzı altında
Yetiş te’yîde kâdir ellerin var hâydi vaktinde.

Sen olmazsan yarın yoktur vatan nâmında bir toprak,
Bugün cevvâl elin tutmazsa bezdir taptığın bayrak!

Yetiştin, bezl-i cân, bezl-i emel, bezl-i ıyâl ettin;
Ecelle âşinâ çıktın, ölümle hasbihâl ettin;

Bugün hallet mu’allak kalmasın ma’bedlerin târı,
Yarın dünyâda yer bulmaz alınlar secde mikdârı!

Fakat dört beş yıl evvel tam amân yâ Rabb ne sarsardı,
Beyaz alnında bir zıll, bir çamur, bir kirli şey vardı,

Dilersen pây-i tahtın olmasın hicrânlı kalbine,
Süleymân’ın, Selim’in, Fâtih’in destârı bir ülke;

Yıkanmış parlıyor artık bugün hûn-ı necibinde;
Değil arkanda artık işte tam göğsünle kalbinle

Dilersen yapmasın düşman düşman hükümdârânı ey
bed-baht,
Yarın hep pâdişâhân-ı selef sandukasından taht;

Gelip çarpıştı a’dâ-yı vatan bir dalga şeklinde,
Ceri göğsün demir tıynetli bir sâhil kadar zinde,

Dilersen gezmesin zilletle hüsranlarla yerlerde,
Eğilmek bilmeyen cephen Hudâ’dan başka bir ferde;
Ceri göğsünde kan lâzım, gayur alnında birçok ter,
Bugün ceddin kadar gayret yetilmez fazla azm ister!
Mu’azzam altı asrın imtidâd-ı nuru nesc etmiş
Gelip târihin sırtında bir şirâze-i müdhiş;
Evet lâkin bugün ecrâmı sarsan gird-bâd işte
Helâlinden bırakmam istemez bir parça ser-rişte;
Elin gevşerse şayet bir ufak meyl-i rehâvetle,
Düşer sıytıyla mağrur olduğun bayrak mezellete,
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O alçak dalganın pişinde yükseldikçe yükseldi!
Çıkıp ser-şâhik-i a’sâr ucundan burca yükseldi,
Tahakküm eyledin âfâka, hâkim oldun eflâke,
Görünmez oldu bilsem nerdedir düşman denen gölge?
Fakat fahr etme erkendir, vazifen bitmemiştir bak
Yed-i a’dâya geçmiş inleyen mâtem tutan toprak
Nedir bildin mi? Nâmûs-ı siyeh-bahtındır, ey erkek!
Kolaydır belki cân vermek, fakat güç memleket vermek!
Girîban-ı vatandır bekliyor bir dest-i istirdâd,
O topraklar ki zerrâtında inler bir yığın ecsâd!

Sıhhiye Müfrezesi

AHMED NEDİM
(Çanakkale’nin Ölmez Hatıralarından)

CEPHEDE NAMAZ
İngiliz’in vakit vakit gemilerden, siperden…
Yine bolca gülle, bomba savurduğu bir gündü.
Hızlı hızlı geçiyordum, tehlikeli bir yerden
Birden bire gözlerime büyük bir şey göründü
Böyle büyük görünen şey küçücük bir insandı,
Fakat bana çok dokundu, ayaklarım bağlandı.
Ateşlerin yaladığı bu düzlükten geçerler,
Güllelerin cehennemlik yağmurundan kaçarken…
Yolun biraz kenarında, tek başına bir nefer,
Pervasızca bombalardan, ateşlerden, her şeyden…
Kendisine, süngüsünden bir mihrapçık kurmuştu.
Sonra onun karşısında namazına durmuştu.
Ne havada ıslık çalan… ve düştüğü yerlere
Kızgın çelik dahmelerle ölüm saçan gülleler…
Ne semada ifrit gibi vızıldayan tayyare…
Ne dünyalık bir düşünce, ne bir korku, ne keder
Onun demir yüreğini oynatmaktan âcizdi,
Sanki toplar, şarapneller tehlikesiz, sessizdi!
Potinleri yanındaydı… Onun büyük saygısı.
Kunduralı ibâdeti görmüyordu muvâfık.
Böyle temiz bir yüreğin bütün işi, kaygısı,
Elbet Hakk’ın rızasına olmalıydı mutâbık.
Kuru toprak üzerinde kundurasız kılınan
Bu namazın pek uygun bir kubbesiydi âsumân
Bir çam ona gölgesinden yapmış idi seccade
Sanki Tekbir alıyordu, vakit vakit, top sesi…
Gözlerinin sade akı beyaz kalan yüzünde
Parlıyordu, o sarsılmaz imanının gölgesi

134 BİR İNSANLIK DESTANI

Bir müslüman nasıl olur? Bu levhadan anladım,
Hürmetlerle -yavaş yavaş- sokuldum beş on adım

Ben giderken kulağıma değdi onun sadası:
(Allahümme salli alâ seyyidinâ…) duâsı

Sen de o fedakâr erlerdensin Ey Yiğit!
Vazifen pek mukaddestir, ama durma hadi git

Başındaki kabalağın gölgesine gömülen
Süzük gözler dikilmişti o süngüden mihrâba
Hakk’ın büyük divanında, eli bağlı, dururken
Artık o, can kaygısını almıyordu hesaba.

Çekilmiştim: fakat hâlâ geriye
Bakıyordum ne yapıyor o diye
Ben merakla, böyle durup bakarken
O, doğruldu silkinerek yerinden
Tanrısıyla hesabını bitirdi
Süngüsünü kılıfına geçirdi
Gidiyordu… arkasından seslendim
Dönüp baktı, cevap verdi:
-Efendim
-Uğur ola, acelen ne hemşerim
Biraz eğlen, gel cigara içelim
-Yok efendi, affedersin işim var
Öyle çokluk eğlenemem vakit dar
-Adam sen de ne olurmuş, gel biraz,
Şuracıkta oturalım…
-Olamaz.
Sonra belki yetişemem nöbete.
Buradan daha epey sürer şu tepe.
Başka vakit görüşürüz İnşallah.
-Selâmetle koç yiğitim Eyvallah
Fakat bari, şu paketi olsun al
-Eksik olma, tütün içmem, hoşça kal
-Bir söz daha: Neredesin?
-İlerde,
Kanlı sırtın önündeki siperde…
Böyle deyip şahin gibi süzüldü,
Sanki bir aslandı çözüldü.
Kanlı sırtın önlerinde eğlenirmiş bu aslan
Fakat bilmem bu toprağın kansız yeri neresi
Düşmanlar da şahittir ki, seller gibi çağlayanTürk kaniyle yoğurulmuştur bütün dağı, deresi

Adı neydi, nereliydi? Soramadım kendine,
Fakat onun Türk olduğu lisânından belliydi,
Adı Mehmed, ya Ahmed’miş anlamağa hâcet ne?.
Oradaki yiğitlerin hepsi de bir halliydi.

Allah Allah, bu ne yüksek bir imândır Yâ Rabbi
Bir müslüman, ne büyük bir kahramandır Yâ Rabbi!
Kahramandır çünkü toplar etrafından patlarken
Zerre kadar titremedi, namazını bozmadı.
Dört yanına ateş saçan, türlü türlü afetten
Sanki onu koruyordu bir meleğin kanadı.
Onun böyle tevekkülü bana pek çok dokundu
Yüreğimi bir şey ezdi… İki gözüm sulandı.
Ey medeni İngilizler! Daha varsa getirin
İnsanları, küme küme öldürecek şeyleri…
Getirin de şu cenneti. Cehenneme çevirin.
Bak onlar korkutur mu, bir müslüman neferi?
Bunu hâla anlamıyor ne (Hamilton), ne (Grey)
Müslümanı korkutamaz Allah’ından başka şey.
Böyle dalgın, düşünerek geçerken ben yanından
Sağa sola selam verdi, namazını bitirdi.
Sonra, biraz kımıldadı… Ellerini-Yaradan
Tanrısına duâ için – Gök yüzüne çevirdi.
Şimdi artık, Allah’ına döküyordu derdini
Gözlerini kapamıştı… Unutmuştu kendini
Tanrısına karşı, boynu bükük duran bu nefer
Korku bilmez bir yiğitti… Hürmetlerle eğildim…
Duâsına, mutlak “amin” diyorlardı melekler.
Kendimi pek fazla gördüm, usul usul çekildim!

Hepsi dindâr, hepsi nâzik, hepsi tosun, hepsi merd
Hepsinde de (düşman kinli) bir onulmaz acı derd.
Selâm size, Ey Bursa’nın, Ankara’nın, Konya’nın…
Vatan için ölümleri şeref bilen evlâdı
Emin olun, sizden akan bir damlacık al kanın
Elemiyle bir milletin bütün ruhu kanadı.
Şimdi hâlâ, nerde görsem kabalaklı bir asker
Hatırıma gelir hemen namaz kılan o nefer.
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Yaralıların gemiden tahliyesi

ALİ NİHAD TARLAN
DÜŞMAN GEMİLERİ ÇANAKKALE’DEN GEÇERKEN
Sen ey düşman, geniş satvetli göğsünle bu yerlerden
Geçerken ihtimâl yarın düşün bir kere mâziyi
İşit tufânlarından yılmayan gülbang-ı Gazi’yi
Düşün kim kalkacak, kim kalkacak yarın bu mahşerden
O yer sâkin fakat emvât ile meskûn değil aslâ
O yerlerden geçip gitme geniş sadr-ı gurûrunla
Ulûhiyet tecelli eyliyor fevkinde ser-tâ-ser
O kudsî ma’bedi nâmuslu bir düşman nasıl çiğner.
O yer yüksek ve şânından emin tavr-ı vekâriyle
O yüz binlerce genciyle, şehid-i cân-nisâriyle
Çıkıp tâ zirve-i târihe göstersin yed-i beyzâ
Esâtiriyle mâzi secdeler etsin huzûrunda
O yüz binlerce genciyle, şehid-i cân-nisâriyle
Bütün bir milletin kalbi o vâdilerde medfûndur.
Heder olmuş şebâbın mevc-i hûn-i iğbirâriyle
Sehâb âlüdedir lâkin kızı tûfânla meşhûrdur.

İngiliz subaylar yakaladıkları Türk askerlerini sorgularken

Güneşler gizlidir her bir avuç hâk-ı siyâhında
Eğil müstagrak-ı hürmet bu azmin piş-gâhında.
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DESTANCI MUSTAFA
BAHA VEFA KARATAY
ÇANAKKALE’Yİ ZİYARET

ÇANAKKALE İÇİNDE
VURDULAR BENİ

Ayak basmadım hâşâ öptüm toprağını,
Mehmetçik, tarihime ebedi şeref, şansın,
Çanakkale yurdumun göğsünde bir nişansın.

Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni,
Of gençliğim eyvâh…

Bir savaş meydanı mı bir şehitlik mi bu yer?
Her karış toprağını yiğit kanı sulamış;
Şu çorak topraklara bu ne haşmetli değer.

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez,
Of gençliğim eyvâh…

Güvenmek benliğine küçümsemek ölümü
Bir cihan karşısında bilmemek nedir korku?
Bunlar efsâne değil hakikat bu, tarih bu.

Çanakkale içinde Aynalı Çarşı
Anne ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvâh…

Selâm size tarihe sığmayan kahramanlar
On’la on’ları yenen, yüz’e karşı koyanlar,
Ey Türk analarının doğurduğu arslanlar.

Çanakkale içinde bir dolu testi
Anneler babalar ümidi kesti
Of gençliğim eyvâh…

Ayak basmadım hâşâ öptüm toprağınızı,
Mehmetçik! Tarihime ebedi şeref, şansın,
Çanakkale, Yurdumun göğsünde bir nişansın.

Çanakkale’den çıktım yan basa basa
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa
Of gençliğim eyvâh…
Çanakkale içinde sıra söğütler
Altında yatıyor arslan yiğitler
Of gençliğim eyvâh…

Başından yaralanmış bir askerimiz

Çanakkale’den çıktım başım selâmet
Anafarta’ya varmadan koptu kıyamet
Of gençliğim eyvâh…
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HALİD FAHRİ OZANSOY

HALİDE NUSRET ZORLUTUNA

ÇANAKKALE İÇİN

GEÇİLMEZ BU ZORLU GEÇİT

Ey Türk oğlu! ... Ey bu öksüz, mazlum vatanı
Halâs için ölen askeri tekrâr elinle
Tarihlere işlediğin altın destanı,
Ey kardeşim, şükran dolu kalbden dinle!

Bir atom bombası burada her taş,
Suları zehirdir, düşman, içilmez!
Sen zarar edersin, dilersen yaklaş:
Geçilmez bu zorlu geçit, geçilmez!

Çanakkale… İşte yüksek, şanlı bir zafer…
Çanakkale… Bir güneş ki yoktur gurûbu
Bir kahraman başı üstünde parlayan miğfer…
Çanakkale… Çanakkale… Ne büyük şey bu…

Yabancıya tekin sayılmaz bu yer,
Her çamın dibinde bir şehid bekler!
Rüzgârları söylet, dinle bak, ne der:
Geçilmez bu zorlu geçit, geçilmez!

Bozgun düşmanı kaçıyorken sahillerden,
İşittin mi fırtınanın çılgın sesine
Karışan gür, hâtifi bir nağme derinden:
“Öyle kolay girilmez Türk ülkesine.

Bu toprak, güneşin doğduğu yerdir,
Düşman! Karşındaki er oğlu erdir.
Bu büyük gerçeğe aklını erdir:
Geçilmez bu zorlu geçit, geçilmez!

“O’nun akar sularında, rüzgârlarında
“Ebedi bir kahramanlık neşîdesi var.
“Bugün gibi bir yıldırım saklar yarın da
“Dört ufuktan ona kanat geren bulutlar…”
Arif Bey hayratı

Ey şehidler mezarında her kitâbeyi
Öpen rüzgâr. Asırlarca nesilden nesile
Dudaklarında fısıldasın bu hitâbeyi,
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MEHMED AKİF ERSOY
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE
Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’yaKaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tahaşşûd ki ufuklar kapalı:
Nerde – gösterdiği vahşetle “bu: bir Avrupalı”
Dedirir – yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahud kafesi!
Eski Dünyâ, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi? Hakikat, mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşısında,
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hadise var ortada: Vahşetler denk
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…
Hani, tâûna da zûldür bu rezil istilâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-u asîl,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkiyle sefîl,
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz…
Medeniyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: taribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: eder her biri bir mülkü harâb.

Gelibolu’da asker mühimmat taşırken

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor â’mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam:
Atılan her lâğamın yaktığı: yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir; savrulur enkâz-ı beşer…
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak;
Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâ-merd eller,
Yıldırım yaylımı tûfânlar, alevden seller,
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler…
Kahramân orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;

Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ edecek kahrına râm?
Çünkü te’sis-i ilâhi o metin istihkâm.
Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkif edemez sun’-ı beşer;
Bu göğüslerde Hudâ’nın ebedi ser-haddi:
“O benim sun’-ı bedîim, onu çiğnetme.” Dedi.
Asım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.
Şühedâ gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar…
O rükû olmasa, dünya eğilmez başlar
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor.
Bir hilâl uğruna, yâ Rabb, ne güneşler batıyor
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker;
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhîdi…
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“ Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.
Herc ü merc etdiğin edvâra da yetmez o kitâb…
Seni ancak ebediyetler eder istiâb.
“Bu taşındır” diyerek Kâ’beyi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da; ridâ nâmiyle,
Kanayan lâhdına çeksem bütün ecrâmiyle;
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;
Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbe’dârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile avizeni leb-rîz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili Sultânı Salâhaddin’i.
Kılıç Arslan gibi iclâline etdin hayrân…
Sen ki, İslâmı kuşatmış, boğuyorken hüsrân,
O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki a’sâra gömülsen taşacaksın… Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât…
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.
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MİDHAT CEMAL KUNTAY

MUHYİDDİN MEKKÎ

KOLUNU HARB MEYDANINDA BIRAKMIŞ BİR ASKERE

TÜRK’ÜN SEVİNCİ

Geçtin o kesik kolla önümden mütebessim,
Bir göz yaşı bir ukde-i muzlim gibi hissim
Toplandı merâretle gelip göz bebeğimde;
Çarpıştı o mazlûm o kesik koldaki ukde
Didemdeki mâtemli merâretli düğümle;
Baktım o zaman çehrene zulmetli gözümle
Bir berk-i bükâ kavradı a’sâbımı yaktı,
İdrâkımı imânımı hattâ yakacaktı…
Her şey düşecek devrilecek… sâde ayakta
Bir sayha-i inkâr-ı müebbed kalacak da,
Beynimde bu muzlim sesimin velvelesiyle,
Ağzımda kanâatlerimin son nefesiyle,
Rabb’im bu kesik kol ne demektir? Soracaktım,
İsyân edecek, ağlayacak, haykıracaktm…
Asî idi, meftûr idi, mecnûn idi hissim!
Geçtin yine ey genç önümden mütebessim,
Bir kal’a vakarındaki göğsünle başınla
Baktın bana lâ-kayd o muazzam bakışınla
Dermiş gibi: “Bir erkeğe kâfî mi değil, süs,
Bir sine-i mağrur ile bir cebhe-i nâmûs.

“ Çanakkale’de ulu bir cenk piyadesinde Nâhid Onbaşı’nın önündeki kabarmış lâcivert
denizin dalgalarına karşı manzum hitabı”

Setretme sakat şeklini, çek sargını kaldır
Bak işte (Venüs) âbide-i hüsnü sakattır.
Ay yıldızımın meş’al-i milliyetimizle,
Hayrü’l-halef-i fecr olan râyetimizle
Bir hacle-i pür-tantana kursun sana Millet
Dursun bu kesik kolda arûs-ı ebediyet…
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Bugün zafer günüdür isteriz o nusreti biz
Ateş değil, bize hattâ ölüm de saçsa deniz;
Bu şanlı mavi Boğaz aksa kâmilen kandan,
Yıkılsa durduğumuz dağlar, olmayız lerzân.
Zafer zafer dileriz gayemiz budur ancak
Bu azme karşı eğilmiş o ecnebi sancak.
Gurubu bak ne kadar pembe muhtelic Boğaz’ın
Boyandı zannolunur kanla başka türlü hazin
Beyaz köpükleri kıyılarda parlayan emvâc
Zafer için açıyor bahr içinde bir minhâc
Feşâfişiyle vefâ vaad eden bu hoş mevcât
Diyor: Sizin bu denizler, boyum yeşil sâhât;
Bu pembe şâhikadan yükselen ümid-i şebâb
Beyza hayat eminâne eylemekte şitâb
Nedir o penbe uçuşlarla eyleyen cevelân?
Sevimli sancağımız, şanlı râyet-i Osman.
Semâya yükselecek, bir hilâl olup kalacak
Çıkar mı toprak içinden hilâli hiç çalacak?
Büyük yemin size ey dağlar ey şerefli deniz.
Bırakmayız sizi, kaldıkça sağ bir arslanımız;
Şehid olursam eğer ben o kahraman acabâ
Yaşar mı hiç o da mutlak hayatı eder fedâ
Geçende karşıki sahilde cenkederken biz,
Denizden uçtu uğursuz, soluk benizli, cılız,
Zehirli bir kara kurşun o dağ gibi adamı
Devirdi… Of! Ne hainsin ey cılız mermi?
Sanır bugün beni asker, akıllı bir erkek
Ve hem de kardeşiyim Salim’in nerden bilecek?
Gönüllü kaydolup harbe iştirâk ettik
Çimentepe’ydi evet oraya ömürden gittik
Döğüştük öyle ki, arslan kocam çavuş oldu
Kazandı bir de büyük bir nişân şeref buldu.
Kaçınca düşman o yerden getirdiler buraya,
Çavuş O, onbaşı ben böylelikle bir araya
Düşüp, beraber ederken yiğitçe harp ikimiz
Felek ayırdı, bugün ayrı düştük öylece biz

Esir düşmüş bir Türk askeri düşman askerini traş ediyor

Düşmandan ele geçirilen toplar

NECMEDDİN HALİL ONAN

NİGAR HANIM

BİR YOLCUYA

ÇANAKKALE’DE TÜRK ORDUSU

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Şecâatından olur lerze-dâr-ı ye’s ü hirâs
Şeci’ler, mütefennin, metin askerler
O bir sürü mütelâşî cebîn askerler
Nasıl huzûr-ı şehiminde eylemez iflâs?

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek, Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, nâmûs yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Hayâle benzetilir bir hakikat-i kahhâr!
Gazanferâne hücûm ü şehâmet-i dehhâş!
Ziyâya arzolunan sanki dîde-i huffâş
İmiş gibi kamaşıp kaçtı düşmen-i bed-kâr

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed’in, düşmanı boğduğu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Bu bir zafer ki mübârek hayâl fevkinde,
Bu bir gazâ ki mukaddes, muazzam ve mebrûr
Edip de dost ile a’dâyı hürmete mecbûr
Ağarttı vechimizi her misâl fevkinde.

Düşün ki, haşr olan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Bütün tevâli-i nusret diler kulûb-i ümem
O ağlayan nineler, inleyen refikaların
Gumûmunu silecek sevgili dakikaların
Vürûdına müterakkıb duâ-künân, ebkem…
O şanlı nâsiyeler sâf ü pak ü ferhunde
Ki cephelerde bugün nâr ile fürûzândır:
Gazâ-yı din-i vatan şevkine nigehbândır
Dönen bu kıbleye hep hande-nâk ü ferhunde;
Fahûr-i kıymet ü mâhiyetiyle İnşaallâh
Ve yâd-i savlet-i pür-dehşetiyle İnşaallâh
Celâdetiyle vü sâfiyetiyle İnşaallâh
Tamâm-ı nusret-i bâ-şevketiyle İnşaallâh
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Osmanlı askeri topu ateşlemeye hazırlanırken

ŞEHİT VE GAZİ TORUNLARINDAN
ÇANAKKALE ANILARI

Anzaklar çıkarma yaparken

Gazi Ahmet Akuzun

Molla Mehmet

“YARIM DÜNYA
(QUEEN ELIZABETH)’YI BİZİM
BATARYA BATIRDI”

CEPHEDE 15 YIL

Dedesinin Künyesi
Memleketi
Torunun Adı
Memleketi

: Ahmet Akuzun
: Ürgüp
: Şeker Ahmet
: Ürgüp

D

edem Ahmet Akuzun, 1887 yılında Ürgüp’te doğmuş nalbantlık yapar ve “Ahmet
Çavuş veya şeker Ahmet” lakabıyla anılırdı. Dedem, ben ilkokul 4. sınıftayken 63
yaşında (1950) vefat etti. Örnek alınması gereken kişiliği, mütevazı hayatı, şakacı,
yardımsever, ağaç, çiçek ve hayvan sevgileriyle dopdolu bir insandı.

Dedemden Çanakkale Savaşı ile ilgili şöyle bir anısını daha hatırlarım:
‘Çanakkale Savaşının en şiddetli geçtiği günlerde, düşmanın en ön saflarında ilerleyen Yarım
Dünya diye andığımız bir savaş gemisi vardı. Gemi durmadan ilerliyor, kıyılarımıza ateş püskürüyordu. İşte o gemiyi savaşın en civcivli anında bizim batarya saf dışı bıraktı” derdi. Tarihimizi okuduktan sonra dedemin bu anısını şöyle yorumluyorum. Dedemin yarım dünya dediği
o gemi 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazını zorlayan İngiliz filosuna ait Amiral gemisi
“Queen Elizabeth” gemisidir herhalde. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı ordusu yenilmiş, silahları alınmış, bozulmuş ve dağılmış. Dedemin büyüklerime anlattığına göre Çanakkale’den Ürgüp’e iki hemşehrisi ile birlikte yaya olarak bir ayda ancak gelebilmişler. Geceleri yol
sürer, gündüzleri ekin tarlalarında, ormanlarda ve çalılıklarda yatarlarmış. Yolda ne bulurlarsa
onu yerlermiş. Çok defa buğdayı kavurarak yemişler. Kütahya civarında köylü bir kadın bir
gece bu üç kişiyi misafir etmiş ve kursaklarına uzun zamandır ilk defa pişmiş aş düşmüş, sırtları yatak yüzü görmüş. Ayrıca yolda birkaç defa soyguna uğramışlar. Ayaklarındaki postalları
bile almışlar ve eve don gömlekle dönmüşler. Ürgüp’e erişip de gece vakti dedem evinin kapısını çaldığında annesi kapıyı açmış ama saç sakal birbirine karışmış, don ve gömlekli oğlunu
bir anda tanıyamamış. Böyle günleri bir daha düşmanımız bile yaşamasın isterim. Dedemden
bana kalan yegâne hatırası oldukça büyük eski Türkçe ve 1908 basımlı bir haritadır. Bu harita, 1/600.000 ölçekli Avrupa Osmanlı haritasıdır. Eflak, Buğdan, Arnavutluk ve Makedonya’yı
içine almaktadır. Çanakkale Deniz Zaferinin kazanıldığı gün dedemin batarya komutanı ağır
yaralanmış, dedemin kucağında şehit olmadan önce harita çantasını dedeme armağan etmiş.
Bir köşesi batarya komutanı Yüzbaşısının tertemiz kanıyla boyanmış bu haritayı 1977 yılında
İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına armağan ettim ve halen müzede sergilenmektedir. Aradan geçen 30 yıl sonra İs. Ok. Ve Eğt. Mrk.K.lığından tarafıma gönderilen teşekkür belgesinde haritanın bir kopyasının “Harp okulunda okutulan askeri coğrafya derslerinde
öğrencilere bu haritadan ders verildiğini” öğrendiğimde büyük bir kıvanç duydum.

Dedesinin Künyesi
Memleketi
Torunun Adı
Memleketi

: Molla Mehmet
: Bilecik
: Hasan Dündar
: Bilecik

Hasan Dündar’ın anlatımıyla ;

D

edem Çanakkale cephesi, Yemen ve diğer cephelerde dahil olmak üzere bir çok
cephede görev yapmış görev ve askerlik süresi 15 yılı bulmuş. Sıhhıyeci görevindeymiş. Çok etkilendiğim iki anısını anlatmak istiyorum. Çanakkale cephesinde
at üzerinde arkadaşıyla hareket halindeyken, bir şarapnel parçası arkadaşına gelir.
Arkadaşının beyni dedemin kucağına düşer. Dedemi bu durum dehşete düşürür. Uzun bir
süre bunu aklından atamaz. Bana da gelebilirdi o şarapnel parçası diye anlatırdı.
Bir diğer anlattığı anı;
Yine cephe gerisinde sıhhıye görevine devam ederken, taarruzlar çok şiddetlidir. Her taraf şehit dolmuştur. Şehitlerin içinden biri güçlükle yardım istemektedir. Molla Mehmet, yardım
isteyenin yanına gittiğinde aynı köylüsü Ömer’i görür. Köylüsü, ‘’ Kurtar Beni Mehmet’’ diye
yalvarmaktadır. Mehmet arkadaşına bakar, taarruzlar şiddetlidir. ‘’Ömer seni taşımak zor. Taşırsam ikimizi de görürler öldürürler. Sen burada bekle sana söz veriyorum seni kurtaracağım,
geleceğim. ’’ der. Yanına şehit düşen askerleri yığar ve kapatır. “Sen burada bekle. Sesini çıkarma, ben geleceğim” der. Taarruzlar kesilince gider ve arkadaşını kurtarır. Ömer’le bir ömür boyunca arkadaş kalırlar. Gazi Ömer, “Eğer hala yaşıyorsam Molla Mehmet sayesindedir’’ derdi.
İkisi de rahmetli oldu. Dedem cepheden döndükten sonra, evlenir 3 çocuğu olur. 2 kız, 1 erkek.
Ölünceye kadar medrese öğretmenliği ve imamlık yaptı. 1960 yılında vefat etti.

Ürgüp Dergisi
Sayı:44/20 Yıl: 2008
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Gazi Müstecip Onbaşı

FRANSIZ TURQUOISE’İ ALDI,
KENDİ ADINI VERDİ
Dedesinin Künyesi
Memleketi
Torunun Adı
Memleketi

: Gazi Müstecip Onbaşı
: Bursa
: Ulviye Balkan
: Bursa

M

üstecip Onbaşı 1891 yılında Orhaniye (Hacı Ömerdere) köyünde dünyaya gelmiştir. Balıkesir’de silâh altına alındıktan sonra topçu sınıfına ayrılmıştır. Savaşın en şiddetli zamanında Kilitbahir’ de topunun başında nöbet beklerken,
Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen Fransız denizaltısını fark eder. Tam bu sırada emir subayı Mehmet Çavuş yanında yoktur. Heyecanlanır ve cesareti artar Mehmet Çavuş’u beklemeye zamanı olmadığını anlar. İnsiyatif kullanarak topunu ateşler , birkaç atıştan
sonra Fransızlar’ın gurur kaynağı Turquoise yara alır . Denizaltı su almaya başlayınca geminin
komutanı Binbaşı Ravanel su üzüne çıkma emrini verir. Su yüzeyinde köpükler çıkararak yüzeye çıkan denizaltıyı Müstecip Onbaşı ve silah arkadaşları esir alırlar. Alman subaylarının
Turguoise’ da yaptıkları incelemelerde Turquoise’ın 5 Kasım’ da İngiliz denizaltısı E-20 ile buluşacağını öğrenirler . Buluşma yeri ve tarihini içeren belgeler elimize geçince buluşmaya bir
Alman denizaltısı gider. Von Heimberg komutasındaki UB-14 . E-20’yi tek torpille batırır. Bu
düşmanın kaybettiği 14 denizaltıdan biri olur.
Gemideki 36 kişinin 9’u kurtarılarak esir edilir. Deniz savaşlarındaki üstünlük artık Türkler’in
olmuştur. Daha sonra Turquoise Haliç’e Tersaneye çekildi. 10 Kasım 1915’te Enver Paşa’nın da
bulunduğu bir törenle Müstecip Onbaşı adını alarak Osmanlı donanmasına katıldı. Bu olay,
halkın ve ordunun moralini çok olumlu etkiledi. Denizaltı bir süre Türk Donanmasında görev
yaptı. Birinci Dünya Savaşı bitene kadar İstanbul’a gelen Alman denizatlılarının bataryalarını
şarj etmede kullanıldı.
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Gurka (Nepal) askerleri

Numan Onbaşı

SİPERE DALDI,
DÜŞMAN MAKİNELİSİNİ ALDI
Dedesinin Künyesi
Memleketi
Torunun Adı
Memleketi

: Numan Onbaşı
: Çankırı
: Ahmet Gazel
: Ankara

K

anlısırt’taki düşmanın ileri siperlerinden birinde bir makineli tüfek vardı ki tümenin bütün cephesini rahatsız ediyor bir çok ölüme sebep oluyordu. Daha tamamlanmamış gizli yollardan bazıları bu makinenin ateşi altında idi. Sık sık acı haberler de
alıyorduk: Üçüncü Bölüğün emir eri sipere gelirken vurulmuş... Dördüncü Mangadan 8 Er Şehit olmuş, bir Yüzbaşı yaralanmış... Artık bu makineli bizim için uğursuz olmaya
başlamıştı. Durmadan denizden atılan mermilerden düşman siperlerinden makineli ile atılan bombalardan havada uçarak gelen kara torpillerinden daha uğursuz. Çünkü bu silahların
az çok huyunu öğrenmiştik. Mesela büyük torpil makinesi haftada iki gün bizim cephemizi
ziyaret ediyordu. Bombalar daha çok akşamdan sonraki ziyaretçilerimiz arasında idi. Özet
olarak sürekli bir alışkanlık sonucu olarak savaşın kendisine göre alışkanlıklarını öğrenmiş,
ruhumuzda bir huzur ve sessizlik kurabilmiştik. İşte Kanlısırt’taki mel’un makineli bizim bu
kıymetli sessizliğimizi bozuyordu. Bir gece derin siperlerimizde (3m) şimdi (1,5 - 2 mt kalmıştır) toplanmış konuşuyorduk. Adet olduğu üzere konuşmalarımız hep bu uğursuz makineli
üstüne dönüp dolaşıyordu. Bu sırada Bölük Komutanı Faik Bey irtibat hendeklerinden çıka
geldi siperimize. Hal hatır sorduktan sözü makineliye getirdi: Ey Çocuklar!.. Bu makineli daha
duracak mı, onu yok etmeyecek miyiz? Durmadan felaket yağdırıyor siperlerimize bu mel’un
makine!..
Bolvadinli Ali Oğlu Kara Memiş:
“Siperler yakındır topçu ateş edemez “ dedi.
Tavaslı İdris Oğlu Sadık: “Bir hücum yapsak nasıl olur?” dedi. Çallı Süleyman Oğlu İbrahim
Onbaşı: “Tabur komutanı müdafaada kalmayı istiyor” dedi. Siperin duvarına yaslanmış derin
derin düşünen Numan Onbaşı’ya seslendi. Sen ne dersin Numan Onbaşı, can sıkmaya başlamadı mı bu makineli tüfek? Numan cevap vermedi. Hala derin derin düşünüyordu. Fakat doğrusu ya , içimizde en babayiğidimizde o idi. Konuyu değiştirip başka şeylerden konuşacağımız
sırada Numan bir heykel gibi karşımıza dikildi. “Komutanım bir iki kişiylen biz bu makineliyi
gavuru gebertip alıp getiririk!” demez mi? “Satmıyorlarmış!” diye şaka ettik. Numan’ın bu sözü
söylediğine inanmamıştık. Fakat o hiç tavrını bozmadı. Güldük bile. Hemen kendisini siperden dışarı fırlattı. O zaman anladık ki hakikatten makineliyi almaya gidiyor. Takım arkadaşlarından en sevdiği Buldanlı Kara Memişle Tavaslı İdris Oğlu Sadık arkasından koştular. Biraz
sonra bu üç yiğit, diğer bütün gecelerden daha korkunç daha siyah bir gecenin karanlıklarında
kaybolup gittiler. Önlerindeki derin kuru dereyi geçip sırta tırmandılar .
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Numan hem yürüyor hem de kafasından bir plan hazırlıyordu. Bu plana göre makinelinin
arkasına düşen küçük tepeyi deniz tarafına bakan yüzünden çevirip tepenin üstüne tırmanacaklardı, makineli ve 36 kişilik koruyucuların siperleri önlerine düşüyordu. Onlar makineliye yaklaşmış olsunlar, biz asabiyetten heyecandan sararmıştık. Avuçlarımızdaki tüfekleri
sıkıyorduk. Şu dakika hücuma kalkmak için öyle dayanılmaz bir istek duyuyorduk ki içimizde
Ya Rabbi!.. Eğer gidenler gelmeyecek olursa!.. Ey namussuz makineli artık sen yoksun. Yerinden oynamıştın artık . Kulaklarımız toprağa yapışmış, karanlıklar içinde gittikçe artan kurşun
seslerini, bomba uğultularını dinleyerek tam 2 saat bu vaziyette bekledik. Numan ve arkadaşları tepeye tırmandılar. Herkes torbasından 2’ şer bomba çıkardı. Arkadan büyük kuvvetlerle
sarıldıklarını zannetsinler diye gür seslse ”Allah ! Allah ! Allah !” diye bağırmaya hazırlanırken
saniyeli fitilleri ateşlemeleriyle makineli erlerinin üstüne fırlattılar. Düşman şaşırdı ve tepenin
önündeki örtülü yollardan kaçmaya başlayınca 6 bomba birden üzerlerinde patladı. Biraz bağırıp çağırma ve iniltiler duyulduysa da kesildi. Bir tek kişi kurtulamamışdı. Bizimkiler makineli
mevzisine girdiler. Numan makineliyi omuzladı epey mermi de varmış onları da sırtlandılar.
Bombaların düştüğü irtibat hendeği kan içinde idi. Hepsi de feci bir şekilde can vermişlerdi.
Kara Memiş bir ölünün ayağındaki çizmeleri çıkardı. Belindeki tabancayı, boynundaki dürbünü alıp doğrulurken ölünün sağ gözü ışıldadı ve Memişe baktı. “Ölmemiş ulen bu!” der demez
ölü dizlerinin üzerinde doğrularak ölenlerin silahlarından birini yakaladı ve Memişe ateş etti.
Memişcik çizmelerle , dürbünle oracığa yığılıverdi. Gittikleri yoldan döndüler . Numan omuzunda bir makineli ile geliyordu . Fakat yanında bir kişi vardı.
Memiş pisi pisine şehit oldu. Numan göz yaşlarıyla yanımıza geldi. Kaybettiği arkadaşın tesiriyle titreyen bir sesle : “Alın şu uğursuzu” diyerek makineliyi siperin toprağın üstüne attı ve
“Ah be Memiş yapmamalıydın bunu” diyerek göz yaşları döktü!..

Kaynak :Araştımacı Yazar ve Tarih Öğretmeni Tahsin Özken
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Gazi Mustafa Öztüzün

“SİPER VERİLMEZ ALINIR”
Dedesinin Künyesi
Memleketi
Torunun Adı
Memleketi

: Gazi Mustafa Öztüzün
: Halep’in sancağı Ayıntap
: Nihat Öztüzün
: Gaziantep

Ö

Liman Paşa ve kurmay subayları

mrünün otuz beş yılını vatan millet sevgisi ile asker olarak tamamlayan Gazi Mustafa Öztüzün’ün birinci ağızdan Oğlu Nihat Öztüzün’e anlattığı anıları ile ; Mustafa Öztüzün 1308 Yılında Osmanlı imparatorluğunun vilayeti olan Halep’in sancağı Ayıntap’ da doğmuştur. Gençlik çağlarını saraç mesleğinde çalışarak geçirmiş
ve 1912 yılında askere çağrılarak otuz beş yıl sürecek vatan hizmetine başlangıç yapmıştır. Gazi
Mustafa Öztüzün Halep askerlik şubesine yürüyerek gidip teslim olmuş ve piyade sınıfına ayrılarak Halep’ten Mersin piyade alayına yürüyerek sevk edilmiştir. Deniz kenarındaki piyade
alayında gördüğü eğitimlerle kıta çavuşu olarak hizmete devam etmiştir. Birinci Cihan Harbi’nin başlamasıyla birlikte 1914 yılında birliği ile destanlar yazdığımız Çanakkale’ye yürüyerek sevk edilmiştir. Kendilerini acımasız bir savaşın ortasında bularak Alçıtepe, Kireçburnu
ve Arıburnu cephelerinde İngilizlerle kanlı çarpışmalara girmiş ve Çanakkale destanını yazan
nice şehitler nice gazilerden biri olmanın gururunu yaşamıştır. Savaştıkları siperlerin yakınlığı
sadece aradaki bir kum torbası şeridinden ibaret olup ve ölüm bir kum torbası şeridi kadar yanı
başlarındaydı mermilerini sıkarken kum torbalarının arasından sıkarlardı. Bir siper o kadar
önem arz etmekteydi ki bulunulan siperler sadece ölmekle düşmana teslim edilirdi. Kayıp edilen bir siperin anısı Mustafa Öztüzün’ün dilinden şu şekilde dökülmüştür: “Bölük kumandanı
iki siper arasındaki tünel ağzında yüzbaşı ile konuşurken birden bir saldırı başladı ve yüzbaşının başına yediği süngü darbesiyle oracıkta şehit olmasıyla siperdeki tüm askerlerde şehit oldu.
O kargaşada ben de 16 numaralı sipere tünelden kendimi arkadaki sipere atarak kurtuldum.
Bu arada 15 numaralı siper tamamen İngilizlerin eline geçti ve 15 nolu siperden geriye bir ben
bir de er kaldı. Ertesi gün paşaya 16 numaralı siperin esir düştüğü ve bir çavuş ile bir erin salimen kurtulduğu tekmili verildi. Cemal Paşa kurtulan er ve çavuşu yanıma getirin emrini
verdi. Ben ve er, Cemal Paşa’nın huzuruna yürürken çevremizdeki subaylar ve askerlerin “Dün
akşam ölmediğiniz için şimdi Cemal Paşa sizi kurşuna dizer” sözleri arasında ilerledik. Cemal Paşa’nın yanında Alman Generali Liman Fonsandors (Liman Von Sanders) vardı. Cemal
Paşa’ya selam vererek künyemizi okuduk, ardından Cemal Paşa “Dün akşam gebermediniz
ama bu akşam gebereceksiniz” diyerek bizi tersledi. “15 nolu siperi tekrar almak için bu akşam
biz hücum yapacağız ve en önde siz ikiniz sipere gireceksiniz” emrini vererek “Defolun!” dedi.
Ben de arkadaşlarımla helalleştim akşam olunca yeni bölük kumandanı siperler ve tüneller
hakkında benden bilgi alarak sipere hücum emrini verdi. Bizde en önde Allah Allah diyerek
İngiliz siperine atladık dün akşam kayıp ettiğimiz siperi tekrar aldık fakat ben ve er gene ölmedik. Ertesi gün Cemal Paşa’ya 15 nolu siperin geri alındığı ve çavuşla erin salimen kurtulduğu
tekmili verildi, öğlene doğru Cemal Paşa, çavuş ve yanındaki eri gene yanına çağırma emrini
verdi. Biz korka korka Cemal Paşa’nın huzuruna çıktık gene bize kızacağını beklerken ‘İşte
asker dediğin böyle olur siper verilmez alınır asker’ diyerek eri çavuş yaptı, beni de başçavuş
yaparak rütbemizi yükselterek bizi mükafatlandırdı.
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Gazi Binbaşı Halis Ataksor

“BULUNDUĞUNUZ YERDEN
KATİYYEN GERİ ÇEKİLMEYİN”
Dedesinin Künyesi
Memleketi
Torunun Adı
Memleketi

: Gazi Binbaşı Halis Ataksor
: Aydın
: Serdar Ataksor
: Balıkesir

H

alis Bey daha Arıburnu muharebelerinde tabur komutanı olmadan önce Seddülbahir’de bölük komutanı iken onun kumandası altındaki erlerden, Gelibolu’nun
Ilgadere köyünden 1299 doğumlu Halil Oğlu Ahmet Uzun Seddülbahir’de geçen
olayları anlatırken:

— Biz sahilde mevzilenmişken, bir kez iskeleye bir düşman torpido botu yanaştı, içinde babalarının evindeymiş gibisine rahatlıkla 20-30 kişi çıktı. Meğer düşman neferleri ara sıra buraya
çıkarmış. Bölük kumandanımız Halis Efendi -ona Kör Halis derlerdi- bize:
— Buraya mevzilendiniz, vazifeniz hiç kimseyi karaya çıkartmamaktır. Eğer karaya bir tek
düşman neferi çıkartırsanız hepinizi vururum. Eğer ben de size bir hile yaparsam siz de beni
vurun, dedi. Hani yüzbaşımız çok yaman adamdı doğrusu! Yol boyunca top ve tüfek sesleri
kulaklarımıza geldi durdu. Düşman ikinci taburumuzla boğuşuyordu. Arıburnu’na sırta gelince birden yüzbaşımız Halis Efendi ayağından yaralandı. Atından atladı. Çok kızgındı. Hepimizi yere yatırıp süngü taktırdı. Düşman sırtı tırmanmış bize doğru geliyordu. Hemen ateş
açtık. Hani biraz daha gecikseydik, bütün sırta düşman yerleşecekti. Aramızdaki mesafe gittikçe kapanıyordu. Halis Efendi süngü hücumu verdi. Allah Allah sesleriyle sırttaki düşmana
saldırdık, birbirimize girdik. Onun gerçekte bir ismi daha vardı (Kör Halis); Balkan harbinde
ayağından vurulduktan sonra, gözüne isabet eden bir şarapnel parçasının onda bıraktığı izin
ismidir bu. Cesur bir askerdi, fakat daima cesaretini tevazu ile gizler dururdu. “Tarih Konuşuyor” isimli mecmuada ona dair çıkan küçük bir hatırada, hatıra sahibi kendisinden şöyle
bahseder:
Top ve mermilerin göz açtırmayacak şekilde üzerimize geldiği bir sırada Halis Bey’in ayakta
duruşu dikkatimi çekti, yanına yaklaşıp; “Kumandanım niçin hedef küçültmüyorsunuz” dediğimde o askere metanet vermek için ayakta kalışını tevazu ifade eden şu sözlerle gizlemiştir:
“Nasıl olsa kalkmayacak mıyız? Bu ağır gövde ile yatmak zor oluyor da onun için ayaktayım”
cevabı ile karşılık verdi. 27. Alay’ın uç muharebeleri anlatılırken 3. Tabur Komutanı Yüzbaşı
Halis yaralı olarak geriye çekildi. 4. Bölük Komutanı Çengelköylü Galip, daha taarruz başlangıcında yaralanarak saftan çıkmıştı. Tabur kumandanı geriye geldikten sonra orada kalan bir
avuç kuvvetin bilhassa 4. Bölüğün 2. Takımının vaziyeti çok tehlikeli ve fedakârlığa müstelzimdi. Bu kuvvetin başında en faalane ve cesurane hâkim olan Mucip Efendi henüz yar zabitlikten asteğmenliğe geçmiş bir delikanlıydı. Bir de Medeni isminde henüz zabit namzedi olan
cesur ve ateşli bir delikanlı vardı. Bu iki genç orada büyük bir cesaret ve benlikle çalışmışlardı;
kendilerinden çok fazla bir kuvvet olan Avustralyalılara karşı mıh gibi dikilmişler, onlara saatlerce bir adım dahi attırmamışlardı. Mucip Kemalyeri kitabında Halis Bey’le ilgili anısını şu
şekilde nakletmektedir:
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“Çok vakit geçirmeden taarruza başladık. Karşımızdaki düşman Kanlısırt istikametine doğru
ilerliyor, biz de peşine düştük. Bu suretle iki sırt daha ilerlemiştik. Tabur kumandanımız Halis
Bey avcı hattımız arasında göründü ve bana ‘Gittikçe sola doğru kayıyorsunuz; cepheniz istikametine değil, şu yüksek sırtın biraz daha şimaline doğru ilerleyin’ dedi. (Bu sırta sonradan
Edirne sırtı ismi verilmiştir.) Tabur kumandanı bu emri verdikten sonra şimdiye kadar bizimle irtibatı bulunan sol cenahımızdaki 11. Bölük istikametine doğru gitti. Tabur kumandanının gösterdiği sırta doğru ilerliyoruz. Bu istikamette hiçbir ateşe uğramadık, yeni hedefimizi
de büyük bir şevk ve gayretle tırmanmaya başladık. Yüksek fundalıklar bizi ve avcı hattımızı
gözden çokiyi saklıyordu. Bize doğru pek az gürültülerle avcı nizamında ilerlemekte bulunan
sarışın insanları yakından gördük. Bunlar çok kalabalık idiler. Gözlerim büyümeye başladı.
Cenahlarını aramaya başladım, göremiyordum çünkü nihayetsiz idiler. Artık ölmek, öldürmek elle tutulacak kadar bize yaklaşmıştı. Az zaman sonra birbirini müteakip meydana çıkan
yeni kıtalarla, kırık bozuk hatlarını kuvvetlendirmeye ve çeki düzen vermeye başladılar. Fakat
sükûnetle yapılan şiddetli ateşlerimiz arzularını yapmaya engel oluyordu. Nihayet kırık hatlar
grup grup yerleştiler ve sayılarının çokluğundan avcı hattımız üzerinde tesir yapmaya başladılar. Sağımdan ve solumdan yükselen iniltiler, tüfek sesleri arasında boğuluyor, şehit olanların
metanet ve ibadetle hayattan ayrılışları, muhitlerine hürmet ve intikam telkin ediyordu. Cephelerini arkadaşlarına teslim eden yaralılar geriye doğru akıp gidiyordu. Muharebelerin tesiri
artık bizim taraf içinde kendini göstermeye başladı. Dakikalar ilerledikçe mücadelede bütün
manası ile dehşet ve ehemmiyet peyda ediyordu. Bu sırada Tabur Kumandanı Uşaklı Halis Bey
geliverdi. Saatlerden beri tahammül edilemeyecek kadar ağır olan yükümün birden üzerimden kalktığını hissediyordum. Derin derin nefes aldım. Henüz yirmi yaşında bulunan genç
bir zabit vekili için bundan daha büyük bir imdat kuvveti olamazdı. Tabur kumandanı bana
iltifatlarda bulundu ve düşmanın vaziyetini tetkike başladı. Vaziyetin lehimize olduğuna dair
bir kanaati olmadığını yüzünden okumak mümkündü. Bana şu haberi verdi; ‘Diğer üç bölüğümüz bizden 400 metre kadar sol cenahımızda düşmanla şiddetli muharebeye tutuşmuşlar,askerlerimizin hiçbir kayda tabi olmaksızın yaptıkları hücumlardan şikâyetçi’ ve müteakiben
ilave etti; ‘Düşman herhalde denize dökülecektir.’ Gittikçe sararan yüzünde ve bakışlarındaki
kuvveti kaybolan gözlerinden mana çıkartmak istiyorum, fakat bunun için çok düşünmeye ve
sebep aramaya lüzum kalmadı. Sol kolunun haki kumaşı yavaş yavaş kızarıyor ve parmaklarının ucuna kan damlaları birikiyordu.
— Yaralanmışsınız, dedim.
— Şimdi değil sizin bölüğe gelirken yolda oldu, cevabını verdi.
— Sıhhiye çavuşu, diye bir defa seslenebildim. Beni susturdu ve hemen ilave etti:
— Asker yaralandığımı duymasın. Avcı hattından bulunduğumuz yerden beraberce bir müddet düşman vaziyetini tetkik ettik. Bu tetkikin ne kadar devam ettiğini kestiremiyorum. Fakat kumandanımızın her geçen dakika yattığı yerden bile takatsizliğinin artmakta olduğunu hissediyordum. Bize karşı çok manalı ve müphem bakışları vardı. Anlıyordum ki, yalnız
bırakmak istemiyordu. Acaba vazifemizi başaramayacağımızdan mı şüpheleniyordu? Tabur
kumandanımızı haddinden fazla tatmin ve temin etmeye uğraştım. Fedakâr kumandanımın
yavaş yavaş müsterih olmaya ve bize emniyet etmeye başladığını hissediyordum. Biraz sonra
sesi toklaştı ve şu emri verdi;
— Bulunduğunuz yerden katiyyen geri çekilmeyin, ancak geriye bu mevkide hepinizin öldüğünü bildirecek bir haberci gönderebilirsiniz. Size mümkün olduğu kadar takviye göndereceğim.
Bu emre müteakip,bir neferin yardımı ile yavaş yavaş geriye doğru inmeye başladı. Tabur kumandanı gözden kaybolurken yüreğimin kanadığını duyuyordum.
Yirmi yaşındaki zabit vekili Mucip Bey harp hatıralarında Halis Bey için bunları söylüyor.
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Gazi Mustafa Kuranel

Gazi Yakup Tantan

“DÖN İNGİLİZ DÖN,
PABUÇLARIN KALDI”

DÜŞMANLA
8 METREDEN SAVAŞ

Dedesinin Künyesi
Memleketi
Torunun Adı
Memleketi

Dedesinin Künyesi : Yakup Tantan
Torunun Adı
: Fehmi Tantan

: Ahmet Oğlu Mustafa Kuranel
: Kayseri
: Yıldız Kuranel
: Kayseri

Ç

öpçüoğulları’ndan Ahmet oğlu Mustafa, 1884’te Kayseri’nin Akçakaya köyünde
doğmuştu. 1913 yılında askerliğini bitirip memleketi Kayseri’ye dönmüştü. Babası
çok zengindi. Evleri taştan konaktı. Taş yontmayı çok severdi. Evlerin inşaatında da
çalışmış ve taş ustası olmuştu. 1914 yılında bütün Osmanlı ülkesinde seferberlik ilan
edilince tekrar askere alındı. Onbaşı rütbesi ile İstanbul üzerinden Çanakkale’ye gönderildi.
Cephede yokluk, bit salgını vardı. Bütün çamaşırlarına bitler yuvalanmıştı. Olayın vahametini ‘Binbaşının bıyığında bit gördüm’ diye anlatırdı Onbaşı Mustafa… ‘Bu bitlerle nasıl baş
ederim?’ diye çok kaygılanmıştı başlarda... Ama çareyi çabuk buldu; düz taşları yontup ateşin
üstünde ısıtır ve iç çamaşırlarını bu taşların üzerine koyardı. Sonra, bunların üzerine de bir
sıra daha taş döşerdi. Alttan gelen ateşin sıcağı bitleri öldürür, çamaşırları bu iğrenç mahluktan temizlerdi. Bu yüzden komutanı kendisine birçok kez teşekkür etmişti. Arkadaşları ‘Allah
razı olsun Mustafa Onbaşı, hem sırtımız ısınıyor, hem bitten kurtuluyoruz’ derlerdi. Ne var ki,
vücut temizliği yapamadıkları için bu bitler tekrar ürerdi…
Bir gece yapılan süngü hücumundan sırasında çok sevdiği hemşerisi, adaşı Mustafa ağır yaralanmıştı. Yaralı Mustafa; “Ben ölüyorum. Şehit oluyorum. Cebimdeki 2 altın lirayı al... Senin olsun” demişti. Mustafa Onbaşı arkadaşına bakıp başını okşamış;“Bana senin paran lazım
değil... Bende de 2 lira var.. Bana senin intikamın lazım Mustafam” demişti. Yaralı Mustafa
kollarında şehit oldu. O geceki ve sonraki bütün hücumlarda hep adaşı şehit Mustafa aklına
gelmişti Onbaşı Mustafa’nın.. Yoğun çarpışmalar sırasında sık sık beyaz bayrak kalkar, yaralılar hastaneye kaldırılır, ölüler gömülürdü. Yine böyle bir hücumda Mustafa Onbaşı sağ bacağından bir süngü yarası aldı. Yaralandığını, askerinin “Onbaşım potininden kan çıkıyor”
demesiyle farketmişti. Derin bir iz bırakmıştı İngiliz süngüsü sağ bacağında... O da çok İngiliz
öldürmüş; birinin saatini, bir başkasının da matarasını hatıra getirmişti köyüne... İngilizler’in
çatalla konserve yemesine çok özenirdi. Durmadan kazıp siper yaparlardı.
19-20 Aralık 1915 gecesi düşman kuzey cephesini terk ederken Mustafa Onbaşı nöbetteydi.
Sabaha karşı düşman gemilerinin yer değiştirdiğini ve uzaklaşmaya başladıklarını görmüş ve
büyük bir sevinç ve heyecanla siperin üstüne çıkarak bağırmaya başlamıştı. Askerler “Onbaşım vurulacaksın, gir sipere. Gir sipere” diye bağırıp sipere çektiler onbaşılarını… Düşmanın
gittiği anlaşıldıktan sonra siperlerin önüne çıkarak halay çekmişler, “Dön kahpe İngiliz, dön,
pabuçların burada kaldı…” diye türkü söylemişlerdi. Düşmanın kaçışının canlı şahidiydi Onbaşı Mustafa... Torunlarına hep anlatırdı; “Şehitlerin üstünde yattık bazen” diye…
Mustafa Kemal ile bir gün siperde karşılaşmıştı Mustafa... Onun “Nasılsınız yavrularım?” diye
hatırlarını sormalarını unutamaz ve hep anlatırdı. Atatürk hayranıydı. Zeybek havası çalınca
hep kalkıp oynardı.
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Yakup Tantan

Fehmi Tantan

Oğlu Fehmi Tantan anlatıyor:
Babam 1899 (1315) Hüseyin oğlu Sapanca doğumlu Yakup Tantan
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abamızın 6 kızdan sonra doğan 7. erkek çocuğu olmam sebebiyle kendisinin, savaşların sonrasında yaşadığı anıları arkadaşlarıyla köy ve kahve sohbetlerinde konuştuklarını bir bir dinler etkilenirdim. Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 de başlamış
ve aradan dört ay geçtikken sonra Türkiye’nin de savaşa girmesiyle 3 Kasım 1914’ te
seferberlik ilan edilmiş kısa bir süre sonra köy, kasaba ve şehirlerde Çanakkale cephesine asker
ve gönüllü katılım çağrısı (tellal ilanı) üzerine herkes askerlik şubelerine koşuyor ve yakınlarıyla helalleştiğini gören babam, henüz Rüştiye mektebi son sınıfında okumaktadır. Arkadaşı
Ahmet Acar ile birlikte karar vererek gönüllü gitmeye karar verirler, o zaman kendisi 16 yaşında ama güçlü kuvvetli emsallerinden farklı yapıda, arkadaşı ise kendisinden iki yaş büyüktür.
Beraberce askerlik şubesine babasının silahı mavzeri kapar giderler, şube önünde sıra beklerlerken babamın ağabeyi İlyas haber almış ve şube önünde kardeşine , “Madem gitmek var. Ben
senden dört yaş büyüğüm. Ben gideyim” der. Babam: “Hayır olmaz. Ben önce duydum, ben
gideceğim. Sonra sen biraz ağırsın orada vurulursun. Ben giderim de dönerim bile” diyerek
tartışırlarken ağabeyine elindeki silahı doğrultarak “Mani olma seni vururum” der, o sırada
askerlik şube başkanı bunların tartışmasını balkondan görür ve dinlemektedir. Şube başkanı
kapıdaki askerlere, “O çocukları bana getir” der ve reisin yanına giderek ağabeyine, “Neden tartışıyorsunuz. Böyle bir zamanda ayıp değilmi?” der. Amcam “Ben yeni subay oldum efendim
Sakarya Geyve de jandarma komutan vekiliyim ve askerim. Zaten kardeşim küçük madem
gitmek var ben gideyim diyorum” der. Şube başkanı biraz düşünür, “Hayır bu çocuk gidecek,
ben ona karar verdim çünkü ağabeyine cesurca silah doğrultan, İngilize ne doğrultmaz” diyerek babamın kaydını gönüllü olarak yazarlar. Yazıldıktan sonra hiç kimseyle vedalaşmadan
diğer arkadaşlarıyla beraber 86 kişi İstanbul’a götürülürler, Sütlüce Limanı önünde toplanırlar,
silah kullanmasını bilenlerle bilmeyenler ikiye ayrılır ve bilmeyenlere iki saat kadar silah eğitimi gösterildikten sonra topluca gemi ile 16 Şubat 1915’te Çanakkale’ye götürülürler. Orada
köylüsü Safer, Ali, Oflu Hasan, Mehmet Çavuş herkes ayrı ayrı birliklere dağılır fakat yanından
komşu köy arkadaşı Ahmet Acar ayrılmaz ve beraberdirler. 17. Kolorduda görev alırlar siperde
dahi beraberdirler. Solunda Diyarbekirli Samet ile sağında arkadaşı Ahmet Acar, 85 metrelik
siperde 600 kişi düşmanla 8 metreye varan yakınlıkta savaşırlar. Bir ara İngiliz toplarının düştüğü yerde su çıkarmış ve su mataralarını arkadaşlarınınkiyle birlikte su doldurup sipere su
taşırken,mataralar birbirine bağlı boynuna asar, kendisi dört ayak kedi gibi ayağa kalkmadan
siperine giderken yaralandığını hisseder fakat fazla acımaz, çünkü arkadan kurşun hayalarına
isabet etmiştir. Arkadaşlarına utandığı için açıp göstermez ve onu sahra hastanesine götürürler
sedyede yatarken silahını da bırakmaz yanında bulundurur. Alman zannettiği bir doktor gelir
ve sorar “Bunun nesi var?” der. Hasta bakıcılar “Hayasına kurşun girmiş kesip açıp çıkaracağız”
derler. Doktor, “Hayır dokunmayın, dikiş atıp kapatın kurşun zarar vermez dursun. Bu çocuk
daha küçük ileride evlenirse çocuğu olmaz” deyince dikiş atıldıktan hemen sonra babam sedyeden fırlar tüfeğini kaptığı gibi birliğine gider ve böyle anılar ve hikayeler ile hayatı dolu dolu
geçmiştir.

ÇANAKKALE ZAFERİ 165

Org. Musa Kâzım Karabekir

Gazi Halil Koç

“KUT’ÜL AMARE FATİHİ
ALÇITEPE KAHRAMANI”

“ALEYKÜMSELAM
YA RESÛLALLAH”

Babasının Künyesi
Memleketi
Kızının Adı
Memleketi

Dedesinin Künyesi
: Halil Koç
Dedesinin Memeleketi : Çanakkale
Torunun Adı
: Halil Koç

: Musa Kâzım Karabekir
: İstanbul
: Timsal Karabekir
: İstanbul

Musa Kâzım Karabekir
(23 Temmuz 1882, İstanbul - 26 Ocak 1948, Ankara), Türk orgeneral ve siyasetçi. İstanbul’un Kocamustafapaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Emin Paşa ile Ali Fuat Paşanın babası İsmail Fazıl Paşa amca zade oğullarıdır. Aynı soydan gelir. Kâzım Karabekir’in çocukları ikiz ve 1941
yılında 59 yaşında ona tekrar baba olma sevincini yaşatan Timsal (26 Ocak 1941-) adlarında üç
kızıdır. “Kut’ül Amare Fatih’i” veya “Alçıtepe Kahramanı” namlarıyla da tanınır. Çanakkale Cephesi’nde Kâzım Karabekir Kazım Paşa, 6 Mart 1915 tarihinde İstanbul’a gelince V. Kolordu’ya bağlı
İstanbul Kartal’da bulunan XIV. Tümen Komutanlığına atanmıştır. Bu görevde bulunduğu esnada Kâzım Karabekir, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarının tahkimatı ile uğraşmıştır. Ancak
XIV. Tümen’in Çanakkale’ye - Gelibolu’ya - gönderilmesi ile bu bölgede Seddülbâhir ve Kereviz
Deresi’ndeki (12-13 Temmuz 1915) savaşlarda bulunmuştur. Kâzım Karabekir’in Kereviz Dere’de
bulunduğu sıralarda Fransızlar, Haziran’dan itibaren Zığın Dere ve Kereviz Dere bölgelerinde taarruzlar yapmakta idi. Fransızların amacı, Türk Ordusu’nun dikkatini güney bölgesine çekmekti.
Böylece Ağustos ayında Anafartalar’a yapılacak olan çıkarmanın başarısını garanti altına almak
istiyorlardı. Fransızların planı amacına ulaştı ve Türk Kuvvetleri’nin çoğu güney bölgesine kaydırıldı. Bu amacın gerçekleşmesi için İngilizler I. Tümen ile Türk kanadına, Kereviz Dere bölgesine,
12 Temmuz sabahı saat 07:00’da taarruza başladılar. Türk Tümenleri batıdan itibaren XI., I., VII. ve
IV. Tümenler cephede, VI. Tüm. geride bekletilmekte idi. VII. Tümen cephesine taarruz eden İngiliz Tümeninin her iki günündeki taarruzları da başarısızlıkla sonuçlandı. IV. Tümen cephesine
taarruz eden Fransızların taarruzları ise beklemedeki VI. Tümeninde bölgede kullanılması üzerine gelişme gösteremedi. Birkaç metrelik ileri geri hareketler şeklinde gelişen muharebede oldukça
fazla kan döküldü ve Türk kaybı 9700 kişiye ulaştı. Karabekir, Kereviz Dere Muharebeleri sırasında
V. Kolordu Komutanlığına bağlı - yarbay rütbesiyle - XIV. Tümen Komutanı olarak bulunmaktaydı. Bu görevi sırasında 6-13 Ağustos 1915 Muharebelerinde de görev almıştır. Bu muharebeler
sırasında düşman Arıburnu ve [Anafartalar] bölgesine, çıkarma ile takviye ederek yapacağı taarruza karşılık güney cephesinden Türk Kuvveti kaydırılmasın diye 6-7 Ağustos günleri bu cephenin
merkezine Kirte istikametine taarruzlar düzenlediler. Ancak her iki taarruzda zayiat verilerek püskürtüldü. Sonraki küçük çaptaki taarruzlarda sonuçsuz kaldı. Bundan sonrada bu cephede düşmanın tahliyesine kadar mevzii muharebeleri devam etti. böylece düşman, çıkarmanın ilk günü
almayı plânladığı [Alçıtepe]’yi ele geçiremedi. Her yönden sayıca üstün olmasına karşın Türk direnişi karşısında sadece 5. Km. ilerleyebildi. Bu muharebeler sırasında düşmana karşı 3,5 ay başarıyla
savaşan Karabekir, askerî kişiliği açısından takdir toplayarak Muharabe Gümüş Liyakat Madalyası
ile ödüllendirildi ve “Miralay” (Albay) rütbesine yükseldi. Ayrıca Almanya’dan İkinci Rütbeden
Kron Dö Braş Kılıçlı Nişanını, Osmanlı’dan da Gelibolu Şeref Nişanını ve Muharebe Madalyasını
aldı. Kâzım Karabekir Paşa, Eylül 1915 - 9 Ocak 1916 Mevzi Muharebeleri’nde Güney Grubu Komutanlığına bağlı II. Bölge Komutanlığı’nda XIV. Tümen Komutanı olarak görevlendirildi. Muharebeler devam ettiği sırada XIV. Tümen 11 Ocak 1916’da bölgeden ayrıldı.
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Çanakkale Merkez Haliloğlu Köyü’nden Halil Koç, Çanakkale savaşlarında, birliği 27. Alay’da
Arıburnu bölgesinde Anzak’lara karşı savaştı. Top güllelerinin altında, bir cehennem ateşi içinde,
her zaman ölmeye hazır bir neferdi... Tüfek ve süngü hücumları sırasında hemen hemen tamamına
yakın arkadaşını şehit verdi...
Ömrünün sonuna kadar, hep savaş anıları ile kendini yenilemesini bilmişti... Zaman zaman kendini bizzat savaşın içinde zannederek diz üstü dikilir., kollarını da yanlara açar ;” Sen, sağ cenaha
Hasan Hüseyin Çavuş... İngiliz düşman üstüne!.. Sen de sol cenaha Abdullah Onbaşı... Anzak üstüne!..” diye bağırırdı.
Onunla çok iyi bir diyalog içinde bulunmuş, şehitlik alanları mihmandarlarından Zekeriya Ekici,
Gazi Halil Koç’un vefatı esnasında yaşanan bir olayı bana nakletmişti.
“Gazi Dedem Halil Koç’la sıkça görüşürdüm... Bana savaş anılarını anlatırdı... Bir keresinde; “Zekeriya, sana çok önemli açıklamalarda bulunacağım. Önemli gördüğüm bu açıklamaları yapmadan
Allah ruhumu teslim almasın” demişti. Aradan zaman geçti, birgün çalıştığım işyerime bir telefon
geldi. Telefonda; Gazi’nin torunu Hacı Hakkı vardı. Dedenin çok hasta olduğunu, beni beklediğini, çabuk gelmemi istediğini söyledi... Ben işyerimden izin alarak önce eve geldim... 0tuz kilometre
mesafedeki Haliloğlu Köyü’ne gitmek üzere hazırlıklara başladım... Ben hazırlığımı yaparken, yine
Hacı Hakkı’dan bir telefon daha geldi. Dedenin vefat ettiğini, gelmeme gerek olmadığını söyledi...
Çok üzülmüştüm... Fakat bana çok önemli şeyler söyleyecekti... Söylemeden gidemezdi... Hislerim,
bana O’nu görmeye gitmemi söylüyordu. Ne olursa olsun gidecektim... Yola çıktım... Dört saatlik
bir yolculuktan sonra, köye ulaştım... Dedenin evinin önüne yaklaştığımda, çocuklar; “Dede öldü!..
Dede öldü!..” diye bağrışıyorlardı... Kapının önüne geldim... Köyün kadınları evin içine dolmuşlar,
çenesini bağladıklarını, kimseyle görüşemeyeceğini söyleyerek beni içeriye sokmak istemediler...
Ama içimden bir ses, onu görmemi ikaz ediyordu... Ben kimseyi dinlemedim... Tutmak istedilerse
de zorla içeriye girdim. Dedemin yattığı karyolanın yanıbaşına çöktüm. Nabzı hiç yoktu... Nefes de
almıyordu... “ Dedeciğim, ben geldim Zekeriya... Bana hakkını helal et! Ahirette şefaatçi ol!..” diyerek sakalını sıvazladım. O anda, Gazi Dedemde bir kıpırdanma emaresi belirdi... Gözlerini açtı...
Nabzı gelmişti... Bana bir şeyler söylemek istiyordu... Çenesinin bağını çözdüm...” Zekeriya, sen mi
geldin evladım?..” dedi. “Evet dede! Evet ben geldim. Dedeciğim, bana çok önemli olduğunu söylediğin birşeyler söyleyecektin...” deyince; “Beni iyi dinle evladım!.. Sizler, o şehit arkadaşlarımın
üzerinde çok kutsal bir vazifede bulunuyorsunuz. Bir zaman gelecek. O şehit topraklarının üzeri,
gelen ziyaretçileri almayacak. Milletimiz ecdadını tanıyacak... Tanıyınca, İnşallah gelecek Milletimizin olacak... Onun için sizlere çok işler düşüyor... Bana Kâinatın Efendisi (s.a.v.) geldi... Kendisiyle
görüştüm... “Oraya ziyarete gelenlere benden selam söyle... Onlar benim müjdeme layık olan insanlardır... Rab’lerine çok dualar etsinler... Gelecekte bayrağı tekrar onlar ellerine alacak... En güzel bir
şekilde temsil edecekler?” dedi.
- Aleykümselam Ya Resûlallah!. Dedem Halil Koç, benimle tam iki saat sohbet etti. Kalktı... Oturduğu yerden bir de namaz kıldı. Namazını bitirdi. Dizlerinin üstüne gelerek; “Sen sağ cenaha, Hasan Hüseyin Çavuş... İngiliz düşman üstüne! Sen de sol cenaha, Abdullah Onbaşı... Anzak üstüne!”
Kuvvetli bir haykırıştan sonra kollarımın üstüne düştü ve Allah’a ruhunu teslim etti.
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ÇANAKKALE’NİN
SÖYLENMEMİŞ
TÜRKÜLERİ
Yüz Yıllık Ağıtlar…
Kimi kundaktaki yavrusunu bırakıp koştu cepheye… Kimi eşinden, dostundan, sevdiğinden ayrıldı geldi… Oğul, baba, kardeş, kocaydılar ama hepsinin yüreğinde daha büyük
bir sevgi, vatan aşkı vardı… Bu aşkla ayrıldıkları ocaklarına bir daha geri dönemediler…
Tarihin gördüğü en destansı vatan müdafaalarından biri olan Çanakkale Savaşları’nda 255
bin Türk askeri şehit oldu. Anadolu’da hemen her evden bir, birçoğundaysa aynı ocaktan
birkaç yiğit can vermiş, kadınlar dul, çocuklar yetim, analar evlatsız, eşsiz kalmıştı.
Eve dönemeyen o şehitlerin ocaklarından yürek yakan ağıtlar yükselecekti…

Burada yer verilen ağıtlar, Başakşehir Belediyesi tarafından hazırlanan,
ÇANAKKALE’NİN SÖYLENMEMİŞ TÜRKÜLERİ “Ana Benim Geleceğim Kalmadı”
adlı özel bir albümde bestelenip seslendirilerek, Büyük Zaferin 100.yılında
şehit ve gazilerimizin ebedi hatıralarına armağan edilmiştir.

Türk askerleri intikale hazırlanıyor

Kırşehirli Haçça Ana’nın Ağıdı

Nevşehir’li Ayşe Ana’nın Ağıdı

Türk halkı, bu savaşın acısını kolay kolay unutmamış, dul kalan gelinler, analar, bacılar, Çanakkale’ye gidip geri dönmeyen yiğitlerine günlerce ağıtlar yakmışlardır.
Ağıt yakanlardan birisi de Mehmet, Hasan, Sali,
Ali adlı dört oğlunu ve kocasını Çanakkale’de şehit
veren Mucur Küçük Kavak köyünden Âşık Sülük
Hüseyin’in kızı Haçça’dır.

Çanakkale şehitleri RECEP Çavuş ve MUSA
(Zobar)’nın Ağıdı
Nevşehir Kozaklı Gerce Köyü’nden Gök Mehmet
(Gö Memmed) ile Ayşe (Çap Ayşe) ‘nin oğulları
olan Recep ve Musa için anneleri Ayşe tarafından
yakılmış bir ağıttır. Recep Çavuş daha önce Galiçya’da savaşmış, çavuş rütbesi almış ve sonra gazi
olarak köyüne dönmüştür. Çanakkale savaşı başladıktan sonra, ‘arkadaşlarım orda savaşırken ben
burada duramam’ diyerek cepheye geri dönmüştür.
Musa ise 15-16 yaşında olmasına rağmen, cüssesi
iri olduğundan şikâyet üzerine askere alınmış, cepheye ulaşamadan vefat ettiği bilinmektedir. Künyeleri abisi ile beraber gelen iki kardeşin annesi
olayı duyunca bu ağıdı yakmıştır.

Ali’m Küçük El İçinde Seçilmez
Bülbüller ötüyor seher çağında
Kan damlıyor kekilinin yağında
Yar ayrıldı ciğerimin bağında
Kader böyle imiş kime ne deyim
Kucağımdan çekip yari aldılar
Aldılar da yad ellere saldılar
Kollarımı ta kökünden kırdılar
Kader böyle imiş kime ne deyim
Çanakkale haramiden geçilmez
Kan olmuş suları bir tas içilmez
Ali’m küçük el içinde seçilmez
Kader böyle imiş kime ne deyim

Siperde bekleyen Osmanlı askerleri

Mehmet’imin iki kolu sırmadan
Hasan’ınımın bıyıkları burmadan
Sali yavrum muradına doymadan
Kader böyle imiş kime ne deyim
Söz: Anonim Yöre: Mucur/Kırşehir

Benim Oğlum Turnaydı Göllerde
Yavru şahin gibi buradan uçtu,
Taburunu aldı tunayı geçti,
Kurbanlar oluyum akçavuş oğlum,
Akan kanlarına kuzgun üşüştü
Benim oğlum turnaydı göllerde,
Şehit mi oldu da susuz çöllerde,
Anasız babasız garip ellerde,
Oğlumu oğlumu çavuş oğlumu.
Çanakkale’de oluyor bir kavga,
Temmuzda bulunmaz bir koyu gölge,
Şimdi Karadeniz dövüyor dalga,
Orda olsam ben bilirim işimi.
Küçük oğlum İstanbul’a varmadan,
Asbab giyip talimine durmadan,
Garip anasına haber salmadan,
Ne tez geldi şu oğlumun künyesi
Söz: Anonim Yöre: Kozaklı/Nevşehir
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Emirdağ’ın Suvermez Köyü’nden

Üsküdar’dan Bir Ağıt

Afyon’un Emirdağ ilçesine bağlı Suvermez Köyü
Devecioğulları sülâlesinden, Macar Lâkaplı Salih’in Çanakkale’de şehit olmasıyla, annesi tarafından yakılan ağıttır. Ağıtta, şehidin geride bıraktığı eşi ve çocuğunun ne olacağı endişesi yoğun bir
duyguyla vurgulanmaktadır.

Ahmet Şükrü Esen tarafından Üsküdar’da derlenmiş bir ağıt. Cephedeki iki kardeşten biri vurulur.
Haberini alan kardeşi bu ağıdı yakar.

Yoksa Yavrum Seni Vurdular M’ola

Yazılı mezarın daşı
Hepisi feleğin işi
Dişim çıktı İnc’osmanım
Kara kura gördüm düşü

Hucûm demiş Alamanın zabiti,
Yavrumun kefeni asker kabutu,
Salına girmeye yoktur tabutu,
Yoksa yavrum seni vurdular m’ola,
Kefensiz gabire goydular m’ola.
Topun dumanı da ağmış havaya,
Gözlerim yavrumu dönmez sılaya,
Goltuğuna girmiş çifte sıhhiye,
Yoksa yavrum seni vurdular m’ola,
Kefensiz gabire goydular m’ola.
Çanakkale nerde, Suvermez nerde?
Her ana dayanmaz bu zalim derde,
Ahmed’in babasız eğlenmez evde,
Yoksa yavrum seni vurdular m’ola,
Kefensiz gabire goydular m’ola
Düşman bombardımanı neticesinde Maydost’da yıkılan ev harabelerinde subaylarımız

Bir günüm doğarda bir günüm batmaz,
Şu ıssız evlerde bir gelin yatmaz,
Oğlumun yerini kimseler tutmaz,
Yoksa yavrum seni vurdular m’ola,
Kefensiz gabire goydular m’ola.

Osman’ın Ağıdı

İstanbul’dan çıkar tatar
Kamçısını bana atar
Kardaşım yüzün görmedim
Selvinin dibinde yatar
Çanakkale geçeyim mi
Yeşil bayrak açayım mı
Beşinc’Ordu tabur olmuş
İnc’Osmanı seçeyim mi
İstanbul Yıldıza karşı
Üsküdar’da büyük çarşı
Ağlaşalım İnc’osmanım
Oturalım karşı karşı
Söz: Anonim Yöre: Üsküdar/İstanbul

Söz: Anonim Yöre: Emirdağ/Afyon
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Ağabey’e Ağıt

Ana Benim Geleceğim Kalmadı

Çanakkale Savaşı’nda; birçok eli kalem tutan,
okur-yazar Türk genci şehit olmuş, niceleri de sakat kalmıştır.
Ağabeyi Çanakkale Savaşı’nda şehit olan bir kız
tarafından yakılan ağıt, bu durumu ifade etmektedir.

Düşmanlar da düştü benim kastıma
Kara toprak kapadılar üstüme
Behramlı derler de benim aslıma
Ana benim geleceğim kalmadı

Çanakkale Derler
Çanakkale derler yeşil gavaklı,
Mollaların mürekkebi boyaklı,
Neçe gulların var ağaç ayaklı,
Ağaç ayağınan gelsen n’olurdu.
Çanakkale derler yeşil söğütlü,
Neçe molla getti eli divitli,
Bi mektup atayım üstü tahütlü,
Mektubum ordunu bulur m’ola.
Edem gözelidi gıyıdan getmiş,
Sürek öküz gibi boynunu bükmüş,
Şu gavur dinsizi denklemiş atmış,
Acep babamoğlun yudular m’ola.
Yumadan gabire godular m’ola.

Pusulam da köyden köye okunur
Kavim kardaşlara hepten dokunur
Gelin yarim yad ellerden sakınır
Ana benim geleceğim kalmadı
Babam gelsin şubeden pusulam sorsun
Kınalı bacım da yasımı alsın
Çocukların emaneti boynunda olsun
Ana benim geleceğim kalmadı
Gurbete çıktım da ediyom merak
Çanakkale derler mevkime ırak
Gelin arkadaşlar yaremi sarak
Ana benim geleceğim kalmadı
Söz: Anonim Yöre: Sivas

Osmanlı askerleri cephe gerisinde yemek yerken

Söz: Anonim Yöre: Afyon
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Eş ile Ananın Ortak Ağıdı
Yeni evlenen Kayserili Nuh Mehmet oğlu Feyzullah Efendi, savaş başlayınca Çanakkale’ye yollanmıştı. Bir
süre sonra, tanımadıkları bir asker Kayseri’deki evine “Şehadet Belgesi”ni getirdi. Nuh Mehmet oğlu Feyzullah Efendi Çanakkale’de şehit olmuştu. Adet böyleydi o zamanlar; bölgede jandarma görevi yapan birliklerden bir asker, resmi belgeleri köylere, ilgili köylülere elden ulaştırırdı. ‘Şehadet Belgesi’ teslim etmek de bu
görevin en kötü bölümüydü...
Bu haber üzerine genç karısı feryat figan kendini yerlere attı, ağladı, çırpındı. Ama yapacak bir şey yoktu
artık; o da tuttu, şehit Feyzullah Efendi’ye dörtlüklerle seslendi. Bunu duyan şehidin annesi de bu dörtlüklere
kendi dörtlükleriyle cevap verdi. Böylece ortaya bir ağıt çıktı. Eş ile ananın ortak yazdıkları bir ağıt...

Vatan Uğruna

Anzaklara ait, giysilerle gizlenmiş deniz silahları

Çanakkale harbi de olur mu mesken
Bir defa imtihan olan olur mu asker
Cennet-i âlâ da makamım göster
Ağlama anam ağlama, ben şehit oldum
Cennet-i âlâ da makamım buldum

Sırtını sıvadım askere savdım
Emanetini de Allah’a verdim
Mektubunu beklerken künyeni aldım
Ağlamıyorum ecrini bulurum diye
Cennet-i âlâ da göreyim diye

Eğildi babasının elini öptü
Doğruldu gözünden on tane döktü
Gelirim dedi de boynunu büktü
Ağlamıyorum ecrini bulurum diye
Cennet-i âlâ da göreyim diye

Bir gülle değdi de ağrıyor yanım
Ilgıt ılgıt aktı toprağa kanım
Ol Allah’a malum şu benim halim
Ağlama anam ağlama, ben şehit oldum
Cennet-i âlâ da makamım buldum

Bastığın topraklar kana bulandı
Uyuyan gözler uykusundan uyandı
Benim anam bana nasıl dayandı
Ağlama anam ağlama, ben şehit oldum
Cennet-i âlâ da makamım buldum

Sandıkta kitaplar kapandı kaldı
Feyzullah dünyadan muradın aldı
Çevresi belinde dürüldü kaldı
Ağlamıyorum ecrini bulurum diye
Cennet-i âlâ da göreyim diye
Söz: Anonim Yöre: Kayseri
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Çanakkale’de düşman bombardımanı altındaki sivil bölgeler

Bu topraklar için arkalarına bakmadan cepheye koşup can veren fidanlara
ağlamaktan sevinmeye mecâlimizin kalmadığı tek zaferimizdir belki de
Çanakkale…
Acılarla dolu bir vatan destanı…
Tam 100 yıldır hepimizin belleğinde hala ilk günkü tazeliğini, yürek sızısını
koruyan hikayelerle dolu bir destan…

