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ÇANAKKALE: Ölüme, Bayram Gider Gibi Gittiler...!
Çanakkale geçilmez şehitlerin yurdudur. Çanakkale Aslanların Otağıdır.Çanakkale zaferinin
90.yıl dönümü Mehmetçiğin zaferini dünyaya duyuran bu büyük mücadeleyi her yıl büyük bir
coşkuyla kutluyoruz. Bu yılda Devlet Törenleriyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçılarının
verdiği konserlerle, Mecidiye Tarabyasındaki Askeri gösterilerle kutladık. Devletin Zirvesi tam
kadro oradaydı. Başbakan Tayyip Erdoğan Devlet Bakanı Beşir Atalay Mili Savunma Bakanı
Vecdi Gönül Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök Deniz
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek 1.Ordu Komutanı, Orgeneral Hurşit Tolon Kuzey
Deniz Saha Komutanı Koramiral Metin Ataç Yabancı Misyon - Avusturalya ve Yeni Zellanda''nın
Ankara Büyükelçileri çok Sayıda Medya ve Basın mensubu yerli ve yabancı turistler
anlayacağınız Çanakkalemiz, insan seliydi. Türk''ün zaferini kutlamak için geldiler. Her bir
köşesi şehit kanlarıyla sulanmış, Çanakkale''de her karış toprakta Ecdadımızın anısı var.

Adnan Nur Baykal''ın ulu önderimiz. Mustafa Kemal Atatürk''ün; "LİDERLİK SIRLARI" isimli
kitabında, ulu önderin, tanıkların anlattıklarından hazırlanmış anıları en severek okuduklarım
arasındadır. O dönemde Çanakkale Zaferinde Türk Ordusuna Esat (Bülkat) Paşa ile
Müstahkem mevki Komutanı Albay Cevat Çobanlı kumanda ediyor. "Benim için dünya da en
büyük mükafat, milletimin en ufak bir takdir ve iltifatıdır." Diyen Ulu Önderimiz Atatürk, kazandığı
zaferler için "Milletin Başarısıdır." demiştir. Her zaman Kahraman Mehmetçiğin zaferlerini,
gayretlerini önemsemiş ve övmüştür. Tanıkların anlattığı anılardan birisi şöyle; - "Çanakkale''de
çok kritik bir durumda, hücum eden düşmanı mutlaka durdurmak lazım gelince, elinde o anda
başka hazır bir kuvvet bulunmadığı için süvarileri feda etmekten başka çare kalmadığını gören
Mustafa Kemal kumandanlarından Esat beyi çağırdı, emrini verdi. Esat Bey''de baş üstüne
deyince, Mustafa Kemal, galiba kavrayamadı, diye tekrar sordu. - Ne demek istediğimi anladınız
mı? - Evet Efendim ölmekliğimizi emrettiniz!" Her bir anısını ve hatırasını okuduğumda
yüreğimde çocukluğumdan bu yana durdurulamaz bir süratle büyüyen Vatan, Bayrak,
Mehmetçik ve Atatürk sevgisi bugünde aynı heyecanla ve süratle devam ediyor. Onbinlerce
askerimizin şehit düştüğü Çanakkale de nice Ahmet, Osman Çavuşlarımızı yitirdik. Bunlardan
bir tanesi de, İngilizlerin attığı bombaları daha sipere inmeden tutarak karşı tarafa fırlatan,
Bombacı Mehmet Çavuş, Afyonlu (Mehmet İpek) tir. Heykeli Afyon Karahisar''ın Dinar
ilçesindeki meydana dikilecek. Avustralyalıların resmi tarihi "The Story of Anzak"ta anlatılan
Mehmet Çavuş bomba fırlatırken biri patlayınca sağ eli bileğinden kopmuş, yinede son gücüne
kadar çarpışmaya devam etmiş, kahraman bir Türk askeri. Tarihin en zorlu harplerinden biri
Çanakkale Savaşı. 90.yıldönümünde topuyla mermisiyle hayatını vatan uğruna kaydedenlerle
zafere nasıl erişildiğini gözler önüne sermek üzere Ankara''da. TCDD garında düzenlenen
"Çanakkale Zaferi Sergisi"nde havan topu, mermisinden şarapnel parçalarına kadar yok yoktu.
En ilginç ve tüylerinizi diken diken yapan kısımsa; metrekaresine 6 bin mermi düşen savaş
olarak tarihe kaydedilen Çanakkale savaşında, bunun sembolik olarak görülür hale getirildiği
kısımdı. Bir dağ misali yığılan kovan ve mermilerin her biri kendini siper eden Mehmetçiğin haklı
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zaferinin en güzel resmi, "Çanakkale Geçilmez" sözünün en güzel ifadesiydi. 90.Yıldönümünde
Çanakkale Deniz Zaferimizi; tarihimizi beynimizde ve gönlümüzde taşıyarak saygıyla anıyoruz
ve hayatını kaybeden tüm şehitlerin ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk''ün anısına, bende
kendi şiirimle Mehmedimize sesleniyor, ruhları şad olsun diyorum. MEHMET''E SESLENİŞ. Dön
Mehmet''im Kaç şafak söktü sensiz Dön Mehmet''im. Evim obam sessiz. Özledi yaşlı baban,
göresi gelmiş seni Vatan için çarpışan yiğit güçlü askeri Anan her gün ağlıyor, taş basıp
yüreğine Vatan sağolsun diyor, bayrak basıp göğsüne Bende çok ağlıyordum Hasret vardı
evveli Düşlerimdin sen benim Yiğit güçlü askerim. Artık ağlamıyorum, o ne kutsal mertebe.
Herkese nasip olmaz var düğünü ertele. Şehit yavuklusuyum. Kabusuyum düşmanın Dedim ya
bizden korkun vatan Türk''ün dostlarım. Andım sonsuza kadar. Bu sözlerim bir akit Ay yıldızın
altında o ne kutsal bir lâhit. Tükenir mi Mehmetler Destanlar yazar ordum Ağlamayın analar
Cennettir benim yurdum Ahmet Mehmet Çavuşlar Bu milletin eseri Onlar yiğit çocuklar
MUSTAFA KEMAL''in askeri.Serap BESİMOĞLU, Yeni Çağ Gazetesi-21.03.2005
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