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Çanakkale'ye Yürüyüþ

Türk tarihini dolduran büyük zaferler arasýnda Dumlupýnar da dahil olduðu halde, hiç birisi Çanakkale zaferi kadar kat&rsquo;i
neticeli olmamýþtýr. Çanakkale müdafaasý Sakarya müdafaasýnýn ve Dumlupýnar taarruzunun anasýdýr. Çanakkale müdafaasý
olmasaydý cihan savaþý iki yýlda bitecek ve Türkiye ortadan kalkacaktý. Türkiye ortadan kalktýktan sonra da artýk bir Sakarya, b
Dumlupýnar olmýyacaktý.

Çanakkale müdafaasý mânevi-ahlâki bakýmdan da büyük bir eserdir. Bu müdafaa madde bolluðunun, vesait zenginliðin
&ldquo;her þey&rdquo; demek olmadýðýný ispat etmiþ ve yine Türk milletinin bütün cihanda baþ döðüþçü ve birinci asker olduðu
olduðunu ortaya koymuþtur.
Düþmanlarýmýzýn en yaygaracýsý olan Fransýzlarýn bile itiraf ettikleri bu Türk kahramanlýð
kahramanlýðýn doðurduðu Çanakkale destaný acaba unutuluyor mu?... Hayýr, bu destan unutulamaz. Fakat öyleyse niçin bunu
milletçe kutlamak hâlâ aklýmýza gelmiyor?
Sporcularýmýzým seyahatleriyle bütün matbuat ve memleket daima ve her za
alâkadar oluyor. Moruk bir gazetecinin millî bir süs vererek kendi keyfi için seçtirdiði Türk güzelini teþyi için gençlik iþini gücünü b
istasyona koþuyor. Fakat iþ, bizi bugün yaþatan ölülere ihtiram bahsýna gelince, kimsede bir hareket görülmüyor. En fazla yapýla
Gülcemale binip cazbant dinleyerek ve raký içerek Seddülbahir&rsquo;e veya Arýburnu&rsquo;na gitmek, uzaktan savaþ
sahalarýna bakmak ve vatanperverane nutuklar vermekten ibaret kalýyor.
Halbuki Çanakkale böyle mi ziyaret olunmalýy
Dünyanýn en uzak yerlerinden, Avusturalya ve Yeni Zelant&rsquo;tan kalkýp Gelibolu&rsquo;ya ölülerini ziyarete gelen
düþmanlarýmýzla, bir adýmlýk yola üþenen bizler arasýnda ne büyük bir ayrýlýk var. Ey Türk gençliði! Sen Arap Muhammed&rsq
mezarýný Ýngiliz altýnlarý için Türk esirlerini boðazlýyan kahpe araplara býraktýktan sonra senin kâben Çanakkale, Sakarya ve
Dumlupýnar deðil midir? Sen kâbene rahat bir geminin içinde cazbant dinliyerek mi, yoksa yalçýn yollarda, vaktiyle
Çanakkale&rsquo;de Türk vatanýný korumaya koþanlarýn çektiði sýkýntýyý çekerek, yayan mý gitmek istersin? Görüyorsun ki el
þerefsizce yenilen ölülerine bile nasýl saygý gösteriyor, onlarýn baþýna ne büyük taþlar dikiyor... Sana gelince: Senin ölüme göz
bakan þerefli þehitlerinin hâlâ âbidesi yok!... Ey Türk gençliði! Çanakkale senin vatanýndýr!... 18 yýl önce orada korkunç ve nispe
boðuþma oldu. Bir tarafta her türlü vesaitle pusatlanmýþ soðuk kanlý Ýngilizler, çevik Avusturalyalýlar, sporcu Yeni Zelantlýlar, ko
Senegalliler, vahþi Hintliler, insanla maymun arasýnda dehþetli bir mahlûk olan Maûrîler, Martinikliler diðer tarafta da sessiz ve
gösteriþsiz Türkler vardý. Bu korkunç boðuþmayý harikulâde kahramanlýklarýyla senin kanýndan olan Türkler kazandý. Fakat ne
tecellidir ki 18 yýl geçtikten sonra orada yenilen düþmanlarýn âbideleri yükseliyor... Senin vatanýnda düþman âbideleri... Buna na
katlanýyorsun Türk genci? Diyelim ki paran olmadýðý için onlara lâyýk bir taþ dikemedin! Fakat yýlda bir defa oraya gidecek kad
kendinde kuvvet de bulamýyor musun?
Türk genci! Yurdunda mektepler açýlmasýný, yollarýn yapýlmasýný, fabrika baca
tütmesini devletten bekliyebilirsin! Fakat büyük ölülerine hürmet merasimi yapmak icap etti mi devlet senin gerinde kalmalýdýr. H
yýl muntazaman bir kütle halinde Ýstanbul&rsquo;da kalkýp yaya olarak Çanakkale&rsquo;ye gitsen, kanlý boðuþma sahalarýný
gezsen ve orada mertlik dersi alsan nasýl olur?
Geçen yýl Atsýz Mecmuayý çýkarýrken bizimkilerin yine Gülcemal vapur
yerlerine uzaktan bakýp hasretli ahlar çektiðini, Ýngilizlerin de karaya çýkarak kendi mezarlýklarýný ziyaret ettiklerini üzüntü ile
gazetelerde okumuþ, yanýndakilere bu ziyaretin muhakkak karaya çýkarak yapýlmasý icap ettiðini söylemiþtim. Arkadaþým Tolun
yalnýz karaya çýkmanýn yetiþmeyeceðini, bu yürüyüþün yaya olarak Ýstanbul&rsquo;dan oraya kadar yapýlmasý gerektiðini ileri
Düþünmüþtüm: Dün Türklüðü can evinden vurmak için Çanakkale boðazýna saldýran batýlýlar yarýn da ayný istekle oraya saldý
halde Türk gençliði Çanakkale&rsquo;ye cebri askeri yürüyüþ yapmaða alýþsa bu bir vatan müdafaasý hazýrlýðý sayýlamaz mý?
Tolunay&rsquo;ýn düþüncesini beðendim. Baþka iþitenler de beðendi. Bunu yapýlmasý kabil olduðu kadar yapmaða karar verdik
Çanakkale yürüyüþünü bir askerlik dersi olarak, bir milli din bilerek, ölülerimize karþý kutlu bir borç tanýyarak yaptýk. Sýrtýnda 20
taþýrken &ldquo;cepheye cephane taþýyormuþum gibi geliyor&rdquo; diyen Tolunay bence Türk kadýnýný temsil ediyordu. Böyle
yürüyüþte bizimle gelen arkadaþlarý büyük bir titizlikle seçtik. Türk kanýnýn yarattýðý bir mucize olan Çanakkale&rsquo;yi saygýl
gerekti mi, saygýlamaða gelenler Türk kaný taþýyan insanlar olmalýydý. Çanakkale zaferini kanunlarýn ve içtimaiyat ilminin kans
taraftarlarýnýn anlattýðý &ldquo;Türk Milleti&rdquo; (yani içinde kürdünden yahudisine kadar hepsini ihtiva eden melez topluluk)
deðil, &ldquo;TÜRK IRKI&rdquo; kazanmýþtý. Bunun için oraya yalnýz Türkler gelmeliydi... Ve öyle yaptýk... ***
Çan
savaþýna girmiþ ve iki defa yaralanmýþ olan mütekait bir yüzbaþý ve 13 yaþýndaki oðlu, darülfünundan bir tarih, bir edebiyat ve b
coðrafya talebesi, bir liseli, bir mühendis, bir lise ve bir de ortamektep muallimi... Kafilemiz bu dokuz kiþiden mürekkepti ve
yedisi asker çocuðu idi.
Sýrtýmýzda çantalarýmýzla battaniyelerimiz, boynumuzda matara, dürbün ve fotoðraf makine
halde 3 Aðustos 1933 Perþembe akþamý Sirkeciden kalkan Selâmet vapurunun güvertesine yerleþtik. Muallim olsun, talebe
olsun, memur olsun hiç birimizin fazla vaktimiz olmadýðý için (ders yýlý yaklaþýyordu) bu yürüyüþü Ýstanbul&rsquo;dan tutturam
dileðimiz tirenle Muratlý&rsquo;ya kadar gitmek, oradan ötesini de askeri yürüyüþle yayan yürümekti. Bu yýl bunu yapamýyacaðý
yolculuk pilanýmýzý þöyle kararlaþtýrmýþtýk: Ýstanbul&rsquo;dan vapurla Çanakkale&rsquo;ye gidilecek, Çanakkale&rsquo;den
Kilidilbahir&rsquo;e çýkacaktýk. Oradan da yaya olarak Seddülbahir&rsquo;e inecek ve cenuptan þimale doðru bütün savaþ
yerlerini dolaþacaktýk. En þimale çýkýnca oradan da Maydos&rsquo;a inecek, Maydos&rsquo;tan Kilidilbahir&rsquo;e gelerek
motörle yine Çanakkale&rsquo;ye geçecek ve vapurla Ýstanbul&rsquo;a dönecektik.
Çok aðýr giden Selâmet vapurunun
güvertesinde, ayýn altýnda konuþarak, liseli arkadaþýmýz, Kastamonu Lisesi son sýnýfýndan Mengüç&rsquo;ün aðýzla çalýnan
ile çaldýðý güzel parçalarý, Harbiye marþýný, asker türkülerini dinleyerek ve sabahý ederek Çanakkale&rsquo;ye 4 Aðustos saba
dokuz buçuk sularýnda çýktýk.
Öðleye kadar Çanakkale&rsquo;yi gezdik. Türk tarihinde büyük bir dönümün, þanlý bir mü
gücü üstündeki kahramanlýklarýn remzi olan bu þehir, ne yazýk ki tam bir Türk yüzü göstermiyor. Þehirde ne kadar çok yahudi, n
çok çingene, ne kadar çok rum bozuntusu var!...
Buradaki yahudi de her yerde tanýdýðýmýz yahudidir. Sinsi, küstah, zel
fakat fýrsat düþkünü yahudi; yahudi mahallesi her yerde olduðu gibi burada da çýðýrtkanlýðýn, gürültünün ve levsin merkezi... Ça
dükkânlarýn levhalarýný okuyoruz. Onda dokuzu bizi sinirlendiren nankör ve kahpe milletin isimlerini taþýyor. Kuvvetli olduðumuz
zaman karþýmýzda köpekçe yaltaklanan, bozgun çaðlarýmýzla küstahlaþýp düþmanlarýmýzla birleþen tarihin bu hain ve piç mill
aramýzda yurttaþ olarak görmek istemiyoruz. Cihan savaþýnda düþmanlarýmýza casusluk eden ve bezirgânlýklarýyla kanýmýzý
yahudi tarihin hep o iki yüzlü yahudisidir. Kurtuluþ savaþýnda Bursa&rsquo;ya Yunanlýlar girerken kocaman bir yunan bayraðýyla
onlarý karþýlayan fakat Türkler Bursa&rsquo;yý geri alýrken ayný bayraðý ordumuzun ayaklarý altýna seren yine bu vatansýz
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 22 May, 2018, 00:24

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

yahudidir. Ýstanbul&rsquo;da týmarhanelik bir çýlgýn sevdiði bir yahudi kýzýný öldürdüðü zaman, kýzýn cenaze merasimini Türk
nümayiþi þekline sokan ve hatta Türk ordusuna uþaklýk eden ( çünkü yahudi hiçbir zaman asker olamaz) askeri üniformalýlarý da
olduðu halde &ldquo;Kahrolsun Türkler&rdquo; diye baðýaran ayný hain yahudilerdir. Türk&rsquo;e düþmanlýk bu yahudilerin
irinden kanýna o kadar iþlemiþtir ki vaktiyle katliâmlarla kovulduklarý Ýspanya&rsquo;yý ve zaman zaman kýrgýna uðradýklarý
Rusya&rsquo;yý kendilerine koruyucu bilecek kadar ileri gitmiþlerdir. Sanki Türkiye miskin Ýspanya&rsquo;dan veya salak
Rusya&rsquo;dan korkacak da yahudiler hakkýnda yaptýðý tazyiki gevþetecekmiþ gibi...
Evet, yahudi þimdiye kadar hiçb
görmediði Türk&rsquo;e düþmandýr. Çünkü onun mayasý yahudilik, yani kahpeliktir. Türkeline &ldquo;eroin&rdquo;i dost (!) bir m
erkâný harbiyesi sokuyor, onun Türkiye&rsquo;deki komisyonculuðunu da ermeni ve bilhassa yahudi vatandaþlar yapmýyor mu?
Büyük atalarýmýzýn deðerli savlarýný unutmýyalým. Onlar &ldquo;yahudiden yumurta alan içinde sarýsýný bulamaz&rdquo; dem
Bu, yahudinin hilekârlýðýný açýða vuran büyük bir hikmettir.
Türkçe konuþan çingeneye gelince: O ne kadar Türk&rsquo
istese onun her halinde yine &ldquo;ben çingeneyim&rdquo; diyen bir eda var ki kendisini Türk&rsquo;ten ayýrýr. Çok iyi
hatýrlýyorum : Vaktiyle beþinci alayda askerliðimi yaparken küçük bir hadiseye þahit olmuþtum: Bir manevra talimi esnasýnda çin
bir nefer, savaþta insanýn korkudan vatan falan düþünemiyeceðini, ancak canýnýn kaygusuna düþeceðini söylemiþ, Karadeniz
Ereðlisinden Türk oðlu Türk Rasim onbaþý da: &ldquo;Sus, Allah belaný versin! Ne biçim insansýn?&rdquo; diye ona hakaret etm
Çingene de bizim aramýzda deþilmesi gerek olan bir yaradýr. Çingeneleri Türkleþtirmek, aramýza katmak ve Türk kanýn
bozmak cinayettir. Çoðalmak istiyorsak ilk baþ vuracaðýmýz yol çingeneleri iskan ederek bize karýþtýrmak deðildir. Türk olarak
kalmalýdýr. Çingenenin çingene kalacaðý gibi... Çanakkale&rsquo;de bir hayli halk da rumca konuþuyor. Bunlar Girit müslümanla
imiþler. Türkçe&rsquo;yi pek iyi bildikleri halde rumca konuþan bu insanlar Türk deðildir. Zaten tarih de bunlarýn kýlýç gücüyle iht
ettirilmiþ rumlar olduðunu göstermiyor mu? ***
Çanakkale&rsquo;nin melez çehresine baktýk. Yüksündük. Kanaatýmýz
geldi ki: Türk milletinin esasý dil deðil ýrk ve kan olmalýdýr. Zarar yok az olalým, azalalým. Fakat temiz ve öz kalalým. Azlýk ve
özlükleriyle deðil midir ki Türkler bütün cihaný dolsurmuþlardýr? Biz kovayý doldurmak istiyoruz diye onun içine bulduðumuz her
katarsak onun adý &ldquo;su&rdquo; mu olacaktýr?... Türk&rsquo;ün kanýna yabancý kan ekleme de tarihin ona verdiði fizyolojik
büyüklükleri sulandýrmak ve azaltmak demektir. Maddî ve mânevi veraset ilmin kabul ettiði bir hakikattýr deðil mi? O halde milleti
terbiye mahsulü olduðunu iddia etmek ahmaklýk deðil midir?... Afrikanýn ortasýndan kapkara bir zenciyi al, üç yaþýnda
Türkiye&rsquo;ye getir, Türkçe&rsquo;yi mükemmelen öðrensin... Baþka dil bilmesin ve ben Türk&rsquo;üm desin... Bu Türk müd
Ah!... Buna Türk demek için insanýn pek budala olmasý veya kendi melezliðini örtmek isteyen bir sahtekâr olmasý lâzýmdýr. ***
Motör bizi öðleyin Kilitbahir&rsquo;e (Kilidibahir halk dilinde bu þekli almýþ) çýkardý. Kasabanýn batýsýnda tek mesiresi olan hav
kadar gidip öðle yemeðimizi yedik. Ayný günde Çanakkale muallimleri de oraya eðlentiye gelmiþlerdi. Bizi yolcu kýlýðý ile görünc
oldular. Ýkram ve yardýmda bulundular. Saat 14&rsquo;te havuzlardan kalktýk. Seddilbahir yolunu tuttuk. Önümüzde Mengüç
muzýkasýný çalýyor, arkadakiler söylüyordu. Önce Samih Rifat&rsquo;ýn: Yaslý gittim þen geldim Aç koynunu ben geldim,
bir yudum su ver, Çok uzaklardan geldim.
Türküsüyle baþlamýþlardý. Adalar denizinden yüzümüze çarpan serin rüzgâ
serinlettikten ve ýrkýmýzýn kahramanlýk sahasýna yaklaþtýkça damarlarýmýzýn da temizlik ve kahramanlýkla yýkandýðýný duyu
Türklüðümüz nabzýmýzda daha kuvvetle vuruyor, atalarýmýzýn askerliði ve fütuhatçýlýðý bizi teshir ediyordu. Tarih talebesi
Tolunay&rsquo;la Edebiyat talebesi Nejdet, Kýzýl Elma ülküsünü haykýran dörtlükleri birer sazþairi gibi yürürken düzüyorlar ve
Mengüç&rsquo;ün muzýkasýna uydurarak söylüyorlardý: Asya Boz Kurt dolacak, Rus&rsquo;un benzi solacak, Olukça kan
akarak Ýlk yurt bizim olacak *** Kurarak kuraltayý Alacaðýz Altay&rsquo;ý. Japon, Çin, Rus demeden Çekeceðiz bir yayý
*** Asya Boz Kurt dolacak, Çin&rsquo;in yüzü solacak, Dört yan kana boyanýp Öz yurt bizim olacak.
Turancýlýk ülkü
kurtaracak ve yükseltecek biricik yol... Ýradesi zayýf olanlarýn, damarlarýndaki kan öz Türk olmýyanlarýn korktuðu uzun yol.... Ha
ülkü emeksiz, kansýz, barutsuz ve demirsiz elde edilmiþtir? Anadolu sevgili yurttur. Fakat Anadoluculuk ülkü olamaz. Ülkü asýrla
bakan, hayal âlemine benziyen, korkunç yollardan sonra varýlabilecek bir KIZIL ELMA&rsquo;dýr. Bütün insanlarý birleþtirmek gi
saçma bir rüyanýn ardýnda koþanlar, yahut para öðendiresiyle dürtüþlenip koþturulanlar, tarihte birkaç defa birleþmiþ olan Türkle
yeniden birleþmesi düþüncesine güledursunlar. Bu gülüþün ardýnda kendi melezliðinin yahut gayrýtürklüðünün korkusunu duyma
Dünyada Türk olan bir insan için bütün Türkleri bir görmekten tabiî ne olabilir?... Bütün Türkleri bir görmek istemiyen Türk olmýya
Zaten þair olan ve &ldquo;Atsýz Yoldaþ&rdquo; imzasýyla þiirler yazan Mengüç de irticalen dörtlükler düzüyor bunlar da hep birli
okunuyor: Boz Kurtsan koþ Boz Kurda, Koþ doðduðun ilk yurda... Sen Oðuzun oðlusun Yaslanma durup burda. *** Çok
kaldý kýlýç kýnda, Çekeceðiz yakýnda. Ýlk yurda koþacaðýz, Taþma var Kurt ýrkýnda...
Kýnýnda çok duran kýlýç pa
paslanmamalýdýr. Zaten Türk tarihi bize en uzun barýþ devremizin ancak 23 yýl sürdüðünü gösteriyor. Lozandanberi 10 yýl geçti
ki yeni savaþlar yaklaþýyor. Eðer tarih bir tekerrürse ve tarihin kanunlarý, kaideleri varsa biz en çok 13 yýla kadar yeni bir savaþa
gireceðiz demektir.
Türk savaþsýz durur mu? Türk durmak istese bile onu býrakýrlar mý?... Hayatta esas kavga ve döð
Lozan barýþýný 1923&rsquo;te imzaladýk. O zamandan beri 10 yýlda iki defa kürt isyaný oldu, iki defa kürtleri tepeledik. Bunlarý
dahilî savaþ sayamaz mýyýz?
Akþam saat 20 sularýnda Seddülbahir&rsquo;e vardýk. Burasý birkaç evden ibaret bir köy... K
muhtarý bize camii verdi. Orada sabahladýk. Ertesi 5 aðustos cumartesi günü sabahleyin etrafý gezdik. Burada imparatorluk
Türkiye&rsquo;sinin harap tabyalarý var. Sahilde Türk-Ýtalyan savaþýna at küçük bir abide yükseliyor. Bir metre murabba taþtan
kaide üzerinde yine taþtan ve bir metre yüksekliðinde bir sütun... Daha üzerinde de aþaðý yukarý 28&rsquo;lik veya 30.5&rsquo;l
bir gülle... Taþýn üzerinde þunlar yazýlý:
Doðuya bakan yüzünde : Ýtalyan bombardýmaný hatýrasý...
Cenuba b
1328 Perþembe...
Batýya bakan yüzünde : Ýtalyan mermisinin nokta-i sukutu...
Þimale bakan yüzünde : 1 Cema
1330...
Fakat bu âbide bakýmsýzlýktan az çok harap. Hey gidi koca Çanakkale hey! Ýtalyanlar da kancýkça Trablusgarb
saldýrdýklarý zaman yine seni zorlamýþlardý.fakat senden zorla geçmenin imkaný var mý?... iþte onlarýn daha kabadayýlarý da
saldýrdýlar ve onlar da ayný dersi aldýlar... Yarýn da belki daha kabadayýlarý gelecek... Onlara da biz ayný dersi vereceðiz...
Çanakkale, sen yabancýlara tarihin ebedi bir ihtarý halinde kalacaksýn... Onlar senin ufuklarýnda daima Tekin deðildir levhasýný
görecekler... ***
Seddülbahir&rsquo;den ancak 11&rsquo;de ayrýlabildik. Yol alýrken Seddülbahir&rsquo;den sonra ilk
yükselen tepe üzerinde ilk büyük Ýngiliz âbidesini gördük. 15 metre yüksekliðinde olan bu âbide kâmilen Ýngiliz atlarýyla doluydu
gemisinden ölen neferine kadar savaþa ait her türlü teferruat kaydeden bu âbide hakikaten bir sanat eseri idi. Fakat bu, sanatýn
öyle hazin bir cepheden tecellisi idi ki burada bir þeref remzi olarak deðil, en kanlý bir bozgun timsali olarak yükseliyordu. TÜRK
ezelden beri kendisine þiar edindiði prensiple saldýrdýktan sonra dönmemiþti... KAHRAMANLIK
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Kahramanlýk ne yalnýz bir yükseliþ demektir,
Ne de yýldýzlar gibi parlayýp sönmemektir.
Ölmezliði düþünmek boþuna bir emektir;
Kahramanlýk: Saldýrýp bir daha dönmemektir. Sýzlasa da gönüller düþenlerin yasýndan
Koþaradým gitmeli onlarýn arkasýndan.
Kahramanlýk: Ýçerek acý ölüm tasýndan
Ýleriye atýlmak ve sonra dönmemektir.

Yýrtýcýlar az yaþar... Uzun sürmek doðanlýk...
Her ýþýðýn ardýnda gizlidir bir karanlýk;
Adsýz sansýz olsa da, en büyük kahramanlýk;
Göz kýrpmadan saldýrýp bir daha dönmemektir. Kahramanlýk ne yalnýz bir yükseliþ demektir,
Ne de güneþler gibi parlayýp sönmemektir.
Bunun için ölüme bir atýlýþ gerektir.
Atýldýktan sonra da bir daha dönmemektir...
Fakat bu Türk&rsquo;ün düsturu idi. Niðbolu&rsquo;da, Akkâ&rsquo;da yumruðumuzu yiyen Fransýzlar, her kara günü
yurdumuza sarkýntýlýk eden, fakat pay olarak ancak bir yýðýn kanlý vatandaþla dönen Ýngilizler bunu haykýrsalar da muhakkak
sonunda Türk gücüne yenileceklerdi.
Sinirlerimizi geren bu âbideden çabuk ayrýldýk. Bundan sonraki ilk konaðýmýz düþ
noktalarýndan biri olan Teke Koyu&rsquo;na hâkim tepe oldu. Biz burada da çok durmadýk. Kirte&rsquo;ye doðru yol aldýk.
Yollarda mermi kýrýntýlarý okadar bol ki... Sarp yerlerden geçiyor ve çok yol alamýyoruz. Artýk çevremiz hep savaþ meydaný...
saat kadar sonra bir harmana rasladýk. Ýki yaðýz yüzlü köylü, kadýnlarý, çocuklarý çevremizi sardýlar. Bize kavun, karpuz ikram
Kim derdi ki bu mütevazi yüzlü, gösteriþsiz köylüler Çanakkale Savaþý&rsquo;ný yaratan, bu savaþta kurþun yiyen erlerden olsu
en büyük dileklerine kavuþmuþ insanlarýn sevinciyle karþýladýlar. Yurdun bu en kutlu köþesinin Türk ziyaretçilerden mahrum old
bizi kýracaklarý korkusuyla, çekinerek söylediler. Ayný yarayý bizimde kanýyan gönlümüzde gördükleri zaman gözlerindeki mânâ
derinleþti. Temiz yürekli olan, temize baðlanmayý vazife bilen köylümüz bunda da kötü duygular olmadýðýna inanmak istiyor. O d
kendi kaný pahasýna kazanýlan bu topraklarda yükselen düþman âbidelerine diþ biliyor.
Birisi 57&rsquo;nci piyade alayý
birisi de topçu çavuþu olan bu iki eski askere sorduk: &ldquo;Dayý! Bu gavur âbidelerini niçin yýkmýyorsunuz?&rdquo;
birdenbire yüzleri ayný mânâ ile gölgelendi. Zorla gülümsediler: &ldquo;Hükümetimiz kuvvetlensin inþallah o da olur edendi!&rdq
Bu cevap gönüllerimizi, zaferde duyulan bir sevinçle, sevindirdi... ***
Ýki köylü dayýdan birisinden, 57&rsquo;nci alaydan
Mandacý oðlu Hüseyin&rsquo;den Kirte yolunu salýk aldýk. Bizimle birlikte 20 dakika kadar gelerek yol gösterdi. Sonra Zýðýn
Deresi&rsquo;ni tarif ederek ayrýldý. Bu dereyi oldukça güçlükle geçtik. Naci en önde, elinde baltasýyla yürüyor ve bazen yol açý
Hüseyin Aða bize domuz tehlikesinden bahsetmiþ, bunlarýn sürüyle gezdiklerini ve yaman vuruþlar yaptýklarýný anlatmýþtý. Kaf
silah olarak bir balta, iki býçak, iki de sopadan baþka bir þey yoktu. Hep tetikte yürüdük. Fakat domuzun izinden gayrýsýna
raslamadýk. Hüseyin Aða bize bundan bahsederken: &ldquo;Bu domuz da giden domuzdan yadigar kaldý; buralara onlar
ürettiler&rdquo; demiþti. Düþmandan kalan, onun izi olan bu mahlûku hayli merak etmiþ, görmek istemiþtik.
Zýðýn Deres
tabiat çok oymuþ. Sað ve solda arazi 20-25 metre kadar yükseliyor. Bu dereyi de tamamen geçmedik. Hüseyin Aða&rsquo;nýn
tarif ettiði gibi gözümüze yol hissini veren bir bayýrdan yukarýya çýktýk. Biraz sonra da Kirte&rsquo;nin harabeleri göründü. Eskid
Kirte bir rum köyü imiþ. Þimdi boþ ve harap. Yalnýz dut ve badem aðaçlarý bol. Hükümet bunlarý her yýl müzayede ile satarmýþ.
ekseriyetle çingeneler. Burada ana, baba, oðul ve bir de küçük çocuktan mürekkep bir çingene ailesi vardý. Yol kenarýnda bir kuy
baþýnda konakladýk. 10-15 metre ilerimizde bir mezar vardý. Bu 3-4 yýl önce patlýyan bir mermi ile ölen bir köylüye aitmiþ.
Kirte&rsquo;de kaldýðýmýz gece ayýn onbeþi idi. Savaþ yerlerine kadar bütün etrafý aydýnlatan harýkulâde güzel bir mehtap sey
Kirte&rsquo;den saat 10&rsquo;da yola çýktýk. Çingenenin oðlu bize yol gösterdi. Yürüdüðümüz arazi savaþtan payýný almamýþ
bir zaman sonra yolun tümsek bir noktasýnda acele ile yapýlmýþ ve þimdi çok harap olmuþ bir Türk âbidesine rasladýk. Düþman
11.000 mermi atan bu kahraman bataryanýn âbidesi rasgele taþlarýn yýðýlmasýyla elde edilmiþ. Ýnsanýn kendini avundurmak iç
tevazua atfetmek, Türk erlerinin gösteriþsizliðine yaklaþtýrmak istediði bu yýðýnlar çok acý olarak &ldquo;biz kayýtsýzlýktan doðd
diye haykýrýyorlardý. Gönlümüzdeki derin sýzý büyüyor, kýzýl alevleriyle uzaklarda yýlan gibi baþkaldýran düþman âbidelerini sa
istiyordu. Ve dumanlý gözlerimizle yýkýlmak üzre olan yazýsýný okuyoruz: 1330 &ndash; 1331 Mukaddes emeller uðrunda
fevkalâde þecaat ve fedakârlýkla muharebe ederek........ etmiþ olan müstakil 10.5&rsquo;luk Alay 56 seri ateþli sahra obüs
bataryasýnýn hâtýra-ý zaferidir. Attýðý mermi 11.000
Naci, yýpranmýþ olan yerleri gücü yettiði kadar taþlarla yamadý.
ömrü bir iki hafta daha uzatýlmýþ oldu. Sonra hiçbir þey söylemeden acýmýzý sindire sindire yürüdük. Çingene hâlâ kýlavuzluk e
tarafýmýzda yükselen bir tepe üzerinde Türk ölülerini toplu olarak gösteren ilk mezar var. Hafif meyli týrmandýk. Eski bir parmakl
içinde bir Türk zabitinin, Mustafa Beyin mezarý... Sonra, sürülmüþ bir tarladan hiç farký olmýyan mezarlýða dünyanýn en büyük þ
ile baktýk. Çingene kýlavuzumuz fütursuzca az ileride bulunan Behramköy (eski bir rum köyü) çingelerinin diþ toplamak için buray
böyle karýþtýrdýklarýný, esasen bu çingenelerin bütün savaþ sahasýný gezerek ölü soygunculuðunu yaptýklarýný anlattý. Çinge
mânâya bir yol daha hak verdik. Üzerinde yaþadýklarý topraðý kaný, caný karþýlýðý olarak kazanan ünlü Türk neferinin ölüsünü
bilmeyen, dünyada hiçbir þeyden nasibini almamýþ bu kansýz milleti, daha doðrusu bir sözle bu çakal sürüsünü içimizde tuttuðum
anayurtta yer verdiðimiz için kendi kendimizden yüksündük, devlet adamlarýmýza kýzdýk. Ve imanla bir kere daha düþündük ki: T
topraklarýnda yaþamak hakký yalnýz Türk&rsquo;ün olmalýdýr. Türk topraðýnda, köyde Türk köylüsünün malýný yaðma eden, þ
karmanyolacýlýk yapan ve nihayet mezarýnda da Türk þehitlerini (hem de en þanlý bir savaþýn en ünlü þehitlerini) soyan ve türlü
adlarý taþýyan bu soysuzlarý artýk aramýzda istemiyoruz. Türk bünyesini mikroptan temizleyecek en güzel tedavi usulü: Katliâm!
***
Yine yola girdik. Suyumuz bitmiþti. Bu bitiþ bizi hayli yýprandýrdý. Fakat þikayet yoktu. En zayýfýmýz olan, daima yor
sandýðýmýz Mehpare bile duraklarda kendisine verdiðimiz bir iki yudum ýlýk ve tozlu suya kanarak bir Türk askeri gibi yürüyordu
Saat birde Davut Bey çiftliðine vardýk. Çiftlik haraptý. Arnavut olan sahipleri Maydos&rsquo;a inmiþler ve burasýný &ndash; tabiî
&ndash; bir arnavut olan bekçiye býrakmýþlardý. Ýþte yine kanýmýzý donduran bir tesadüf... Balkan savaþýnda ordumuzu kancý
arkadan vuran bir iðrenç unsura biz yurdun ýssýz bucaklarýnda da raslýyacak mý idik? Buradan Arýburnu&rsquo;na kadar köye
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tesadüf etmiyeceðimiz için ekmek bulmak lâzýmdý. Çiftlikte ise o gün için hazýr ekmek yoktu. Arkadaþýmýz Musavver bu iþi üzer
Kafile ilerde konaklýyacaðýmýz yeri bulmak için hareket etti. Ben Musavverle çiftlikte kaldým. Musavver becerikli elleriyle ekmek
iþini baþarýrken bugünkü Türk kadýnýný düþünüyordum: Bugünkü Türk kadýný dünü tamamen silkip atmýþ deðildir. Bugünün Tü
yarýn var&rdquo; diye haykýran cýlýz varlýk deðildir. Türk kadýný kalemini, kafasýný kullanmayý bildiði gibi sýrasýnda da sýrtýnd
taþýmayý, kahpe kurþun yaralarýný onarmayý ve yiðit Türk çocuklarýný yetiþmeyi bilen yüksek bir yaratýlýþtýr. Bugünün Türk ka
&ldquo;beþikteki Türk çocuklarýný sulh ninnileri söyliyerek büyüteceðiz&rdquo; diyen Aliye Esat Haným gibiler temsil etmez. Aliy
Esat Haným nihayet zavallý bir varlýktýr, yoklukla müsavi bir varlýk... Çünkü biz artýk insaniyet ve barýþ deðil, milliyetçilik ve sav
istiyoruz. Ýnsaniyetperverlik köpekliktir. Ýnsaniyet milliyetçilikle asla uyuþamaz. Ýnsaniperverlik yüksek gurur ve haysiyet
duygularýna zýttýr. Ýnsaniyetperverlik domuz katolik papazýnýn ve sinsi protestan misyonerinin kendi alçakça maksatlarýna âlet
edindikleri bir tuzaktýr. Hayýr! Biz barýþta da deðiliz. Biz savaþçýyýz. Barýþçýlýðý ilân eden milletler sahiden mi barýþçýdýrlar? O
adalarý iþgal ediyor ve harýl harýl silâhlanýyorlar? Hey gidi insaniyetperveklik hey!... Senin uðruna Hindistan inliyor. Senin uðruna
Þimalî Afrikada katliâm var... Senin için Amerikada zenciler yakýlýyor... Ve, hey!... Senin için, kýzýl cennete varmak için Tüskista
Azerbaycanda, Kýrýmda, Ural civarýnda Türkler açlýktan kýrdýrýlýyor deðil mi? Hayýr! Aliye Esat Hanýmýn ninnisi Türk çocuklar
zaman söylenmiyecek... Çünkü &ldquo;Kadýnlar birliði&rdquo;ni kuran kadýnlar Türk Kadýnýný temsil edemezler. Onlar
dedikodularýnda devam ededursunlar... Türk çocuðuna ancak savaþçýlýk telkin eden ninniler söylenebilir. Burada aklýma arkada
Tolunay&rsquo;ýn Talebe Birliðinin çýkardýðý &ldquo;Birlik&rdquo; adlý aylýk gazetenin ilk sayýsýnda çýkan þiiri geldi:

YARININ TÜRK ÇOCUÐUNA Doðu giydiyse kara Yasla dolmamalýsýn; Hayatýnca yarýnki Bir savaþýn malýsýn. Bu yu
can verdi Senin babanla aðan. Sana hýz vermelidir Ýlteriþ Kutluð Kaðan. Atilâ&rsquo;dan, Çengizden Yýldýrým var kanýnda
Tigin&rsquo;in kýlýcý Fazla kalmaz kýnýnda. Sakarya, Dumlupýnar Hâlâ kýzýl akýyor, Bu akýþ dünü deðil Yarýný da yakýyo
kemiriyor Bin bir düzenbaz yaðý Senin için tuzaktýr Bil ki bu &ldquo;barýþ&rdquo; aðý. Budunun türesi Savaþmamak deðild
bu gidiþ seni Yükseltmez... Eðiltir!... Senin soyun baðlanýr Oðluna yüce göðün; Hem Türk, hem savaþçýsýn! Yalnýz bununla
Musavver ekmekleri bitirdiði zaman güneþ batmýþtý. Yatacaðýmýz yeri seçip çadýr kurmak üzere önden giden kafileyi bulmak iç
kaybetmeden yola çýktýk. Yolda arkadaþlarýmýzýn, gittikleri yollarý bize anlatmak için koyduklarý iþaretleri bulduk. Ortalýk karard
sonra da uzaktan onlarýn seslerini iþittik: Bulunduklarý tarafý bize anlatmak için hep bir aðýzdan baðrýyorlardý. Yürüdük. Kafile b
önce bir harmanda konaklamýþ ve bizi bulmak için üç kiþiyi geriye gözcü yollamýþtý. Uzaktan Mehparenin parlayýp sönen elektri
görünce konaðýmýza yaklaþtýðýmýzý anladýk. Bize Ali Dayý&rsquo;nýn harmanunda konaklandýðýný söylediler. Davut Bey çiftl
bekçi gideceðimiz yerde bize bazý arnavutlarý salýk vermiþti. Naci, Ali Dayýyý onlardan biri sanarak salýk aldýðýmýz isimleri sor
zaman Ali Dayý da bizimkileri arnavut sanarak atlatmaya çalýþmýþ. Fakat sonra Türk olduðumuzu anlayýnca hemen aðýrlamýþ.
Çünkü kan kaný çeker. Arnavut sandýðý zaman kafilemizi buz gibi bir soðuklukla karþýlayan Ali Dayý þimdi bize candan ikram ed
Ay ýþýðýnýn altýnda konuþuyorduk. Ali Aðanýn yüzü tam bir Türk yüzüydü. Vaktiyle Ýstanbul&rsquo;da bir Türkistanlý bir Türk, h
görmüþtüm. Ben Oðuzca, o Özbekçe konuþmuþ, anlaþmýþtýk. Yarý göçebe olan o Özbek Türküyle Ali Aða&rsquo;nýn yüzleri b
benziyordu ki... Türk ýrký, Türk kaný Orta Asya&rsquo;da da, Trakya&rsquo;da da kendisini gösteriyordu. Bu, tek de olsa, Türk
ýrkýnýn dayanýklý, sarsýlmaz varlýðýna en büyük tanýktý. Konuþtuk... Ve birbirimize ýsýndýk. Çadýrýmýz ancak beþ kiþi alýyor
soðuk geçti. Sarýlmýþ olduðumuz battaniyelerimizin altýnda titredik. Soðuða hepimizden çok dayanýklý olan ve örtünecek battan
bulamadýðý için yalnýz ceketiyle yatan Tolunay bile çok üþümüþtü. Geceleyin korkudan ateþ de yakamamýþtýk. Bu korkumuz
&ldquo;büyü&rdquo; denilen bir nevi büyük örümceklerden geliyordu. Bütün bu havalide pek bol bulunan bu örümceðin sokar sok
öldürdüðü bile söyleniyordu. Kirte&rsquo;de Mehpare bunlardan bir tanesini öldürmüþ ve hayvanýn manzarasý bile bizi tiksindirm
de ürkütmüþtü. Ali Dayý bunlarýn insaný öldürmediðini ama çok acý çektirdiðini, ateþ bulunan yere geldiklerini söylemiþti. Yaným
amonyaktan baþka ilaç olmadýðý için ihtiyatlý hareket etmiþ ve bunun için ateþ yakmamýþtýk. Sabah erken kaktýk ve yola erken
300 metre kadar ileride mataralarýmýzý doldurduk, sonra Çýnav ovasýný býrakarak &ldquo;Kabatepe&rdquo;ye doðru yol aldýk.
Burada hâlâ bozulmamýþ cepaneliklere, birbirine karýþmýþ irtibat yollarýna ve tel örgütlere rasladýk. &ldquo;Kabatepe&rdquo;nin
denize inen etekleri o kadar güzel bir kumsalla baðlanýyor ki... Sahilde yemek yedik, denize girdik ve dinlendik. Sonra en
kanlý savaþlara sahne olan, düþman siperlerinin 10 metre yakýnýmýza kadar sokulduðu Kanlý Sýrta týrmandýk. Savaþ tarihinin
bu damga bu sýrta okadar yerinde verilmiþ ki... Yer yer aranmýþ, bütün kemikler toplanmýþ olmasýna raðmen yine siperlerde ka
taslarýna ve kalýn kemiklere raslýyoruz. Bunlar muhakkak ki Türk kemikleri... Vakýa bu siperler müteaddit defalar düþmana geçm
Fakat onlat siperleri bir bir tarýyarak kendi ölülerini toplamýþlar, bir türlü anlýyamadýðým duygularla yaptýklarý âbidelerine gömm
savaþa girmiþ olmasý itibariyle bu erlik meydanýný daha iyi tanýyor, siperlerin yaklaþtýklarý yerleri gösteriyor, düþmanýn tutundu
hakkýnda izahat veriyordu. Yalnýz Kanlý Sýrtta iki saat kadar oyalandýk. Küçük bir tümsekte Ýngilizlerin mavzerle atýþ için kullan
çelik kalkanlara rasladýk. Bu kalkan topraða altýnda uzanan iki sivri ayaðýyla saplanýyor ve ortasýna gelen kapaklý bir delikle iþe
yarýyordu. Ýçlerinden bir tanesini seçtik. Bu biraz güç olmasýna raðmen bir sopaya geçirince iki kiþi tarafýndan taþýnabiliyordu. B
Ýstanbul&rsquo;a kadar getirmek ve içinde bir baþkasý bulunmadýðýný hatýrladýðýmýz askeri müzeye armaðan etmek istiyordu
bize: bunlarýn bir kýsmýný Ýngiliz siperlerine girdiðimizde talan ederek kendi hatlarýmýza getirdiðimizi ve düþmana karþý kulland
anlattý. Yarým saat daha týrmanarak &ldquo;Lonpe&rdquo; adlý (tek çam manasýndaymýþ) bir âbideye geldik. Bunun iki bekçisi
vardý. Birisi Türk, diðeri çerkes... Türk bekçisinin adý Kadri çavuþtu ve Kilitbahirli bir askerdi. Gece konuðu olduðumuzda bize gü
savaþ hikayeleri anlattý. Diðeri çerkesti. Ve biz o gün bir kere de çerkes sözüne kandýk. Elimizdeki kalkaný býrakmamýzý, Mehm
Çavuþta bunlardan bir çoðuna raslýyacaðýmýzý, yok yere yorulmamamýzý söyledi. Riyasýz, yalansýz, her türlü kötü histen uzak
dakikadaydýk. Kabul ettik. Mehmet Çavuþa vardýðýmýz zamansa bunlardan çok aradýksa da bulamadýk. Bir kere de bir çerkese
kandýk. &ldquo;Lonpe&rdquo; âbidesinin yüksekliði ancak 8-10 metre kadardý. Fakat mezarlýðý çok büyüktü. Ve muntazam bir p
malikti. Burada diðer âbideler de görülmiyen bir baþkalýk daha vardý. Üzeri haç iþaretli geniþ sütunun içi boþ ve loþtu. Buraya da
müteaffýn, riyakar havasý sinmiþti. Bilmem kaçýncý defa olarak yine kinle dolduk ve taþmamak için buradan çabuk ayrýldýk. Saa
buçuktu ve biz Mehmet Çavuþa dördü yirmi geçe vardýk. Türk topraklarýnýn öz oðlu, kahramanlýðýn ta kendisi olan Mehmet Ça
gösteriþsiz ve bozuk bir taþýn önündeki mütevazý topraðýn altýnda yatýyor. Kendi topraklarýmýzýn üzerinde yendiðimiz düþman
âbideleri yükselirken kahraman Mehmetçiklerden biri olan Mehmet Çavuþ dünyadaki mütevazý hayatýna çok benziyen þimdiki ye
sonsuz uykusunu uyuyor. Mehmet Çavuþun türbesini görünce ve bu bakýmsýzlýk ve gösteriþsizliðin karþýsýnda irkildim. Arkada
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karýmdan, kardeþlerimden ve en yürekten yoldaþýmdan gizlemek istediðim göz yaþlarýmý saklýyabilmek için arkamý döndüm ve
rüzgara verdim. Bu kahramanlýk topraðýnda yürekler bütün safiyetiyle temizlenir ve birbirine açýlýrken, ben göz yaþlarýmý
arkadaþlarýmdan saklamak istiyordum. Düþündüm ki dünyada kahramanlýkla hiçbir yakýnlýðý, hiçbir münasebeti olmýyan düþm
âbideler yapýlýrsa Mehmet Çavuþ için ne dikilmeliydi?... Beynimin içinde dev gibi düþünceler birbirine takýldý. Mehmet Çavuþ
kahramanlýðýný bildiðimiz erlerden biriydi. Ya kahramanlýðýný bilemediklerimiz? Ya hiçbir iz býrakmadan þehit düþen milyonlarc
kahraman için neler yapmalýydýk?... Mehmet Çavuþ!... Bozkýrlarýn kanýný taþýyan asil er!... Senin için göðe yükselmiþ mermer
üzeri altýnla yazýlsa yine senin büyük hatýran saygýlanmýþ olmaz... Sen zaten atsýz kalmaya mahkumdun... Senin hiçbir karþýlý
beklemeden vazife için ölüme atýlman damarlarýndaki kanýn temiz cevherindendi. Senin her yerde bol bol akmaya alýþmýþ olan
kanýn, Türk kanýyla bol bol sulanmýþ olan bu topraklarda vazife için hatta vazifenden daha yüksek bir þey uðrunda, yabancýlarý
kanýna karýþarak son damlasýna kadar zaten akacaktý. Sen bunu yaparken köyünden uzakta sessiz ve unutulmuþ kalacaðýný b
ve bunun için yüksünmüyordun. Mehmet Çavuþ sana âbide mi gerek?... Senin büyük adýn sana yazýlmýþ en güzel destan ve
kahramanlar yurdu olan yine Türk&rsquo;ün kanýyla yoðrulmuþ Türkeli de senin için en büyük ulu âbide deðil mi? Türk çocuðunu
her yürekten anýþý baþýna dikilecek beyaz taþla kazýlý kitabelerden daha özlü deðil mi?... Sen Türksün ve bu topraðýn malýsýn
ebedisin, sana taþtan abide gerekmez. Gözlerimiz doldu, baþlarýmýz önümüzde uzaklaþýyoruz. Ey Mehmet Çavuþ, Mehmet Ça
ey adsýz ölüler siz de büyük adlý GAZÝ kadar ölmiyeceksiniz. Oturduk ve içlendik. Mehpare, kim bilir, belki de kendisini
avundurmak için, bu abidedeki tevazuu çok beðendiðini söyledi. Kim bilir, belki de kendisini kandýrmak istemiþti. 25-30 metre
ileride yine küçük bir Ýngiliz abidesi... Yine üzerinde þu satýrlar sýrýtýyor: &ldquo;ebedi&rdquo; olanlar... Türk topraklarýnda ne g
temenni... Derhal &ldquo;seferberlik ilan edilsin, onlardan teki kalmaz evlat&rdquo; diye kükreyen mert köylüyü hatýrlýyoruz.
Artýk yolumuz hep yokuþ. Dar boðazlardan, tozlu sýrtlardan Arýburnuna iniyoruz. Burada 5 - 10 evli bir balýkçý köyü var... Bu kö
sakinleri hep abide bekçileri... Baþlarýnda bir beyaz rus varmýþ... Burada bekçilerden toplu olarak abideler hakkýnda izahat
istedik. Tam 31 tane saydýlar. Yedikleri tokadý unutmamak için 31 abide çoktu fakat aldýklarý kahramanlýk dersini hatýrlatmak iç
biz bunlarý az bulduk. Arýburnu ihraç iskelelerinde daha hurda halinde demir enkaz var. Bunlara gülerek baktýk. Bugünün iktisat
kongresini toplýyan Ýngilteresi 18 yýl sonrasýný düþünse idi dün muhakkak ki bu garabette bulunmazdý... O gece ikinci olarak ka
yerde yattýk. Misafir sever Türk bekçilerinden ikisi bize kendi barakalarýný verdiler. Ve bu defa dýþarda onlar ayazladýlar. 8
Aðustos sabahý erkenden hazýrlandýk. Düþmanýn ihraç iskelelerini bir kere daha gözden geçirdik ve sonra yeniden Mehmet Çav
abidesine doðru tepeye týrmanmaya baþladýk. Tabiat buradaki araziyi korkunç denecek gibi oymuþtu. Abidelerin bekçileri dün
gece bize saðda yükselen bir uçurumun hikayesini anlatmýþlardý. Askerlerimiz tarafýndan denize doðru sürülen 300 Ýngiliz bahr
bu yalçýn yarý, Türkten daha az tehlikeli bularak kendilerini buradan aþaðý atmýþ ve tabii hepsi ölmüþlerdi. 300 kiþinin bir çocuk
ile kendilerini koruyamýyarak boþluða salývermeleri hazin bir kahramanlýk (!) hikayesiydi ve bizi güldürdü. Yarlarý týrmanýrken o
güçlük çekiyorduk. Düþman buralarda tutunabilmek için kim bilir ne kadar kýrýlmýþtýr. 40 &ndash; 45 dakika yükseldikten sonra M
Çavuþu ikinci olarak ziyaret ettik. Burada mermi ve gülleden daha fazla misket ve kurþuna raslýyorduk. Mehmet Çavuþta çok
kalmadýk ve yolumuza ilerledik. Saat 11&rsquo;de Conk Bayýrýnýn en hakim yerine gelmiþtik. Bu nokta yarýmadanýn sað ve so
cenahýný kamilen görüyordu. Her iki taraftan da denize bakabilen bu yerde de bir düþman abidesi yükseliyordu. Takriben 16
metre yüksekliðinde Yeni Zelant abidesi... Ve þimal yüzünde þunlar kazýlmýþtý:
IN HONOUR OF THE SOLDIERS OF THE
NEW ZELLAND EXPEDITIONARY FORCE 8 TH AUGUST 1915 ***
&ldquo; FROM THE UTTER MOST ENDS OF
THE EARTH&rdquo; Türkçesi : Yeni Zelant sefer kuvvetli askerlerinin þerefine, 8 Aðustos 1915. dünyanýn sonsuz uçlarýndan.
Bu yabancýlara niçin abide dikiliyordu? Uzak yerlerden geldikleri için mi? Bunlar bir zafer mi kazanmaýþlardý? Her yerde gördüðü
irili ufaklý Ýngiliz mezarlarýnýn üzerinde onlarýn &ldquo;ebedi hatýrasý&rdquo;ndan bahsolunuyordu. Halbuki onlar buna layýk m
idi? Çok acý þeyler söylememek için haydi þöyle diyeyim: Ey dünya... Sen çok kansýz ve çok nankörsün... Buraya bakan bekçiy
gece aþaðýda görmüþtük. Tekrar konuþtuk ve bize yakýnda buraya bir Türk neferinin geldiðini, yaralandýðýný yerleri gezdiðini, b
toprak alarak döndüðünü söyledi. Bu asker savaþta kolundan yaralandýðý için kol kemiðini çýkarmýþlar, þimdi kolu dönüyormuþ.
bakýþtýk ve kendisinin kanýný, silah arkadaþlarýnýn canýný verdiði topraklarý kutlýyan bu adsýz askeri gözlerimizle selamladýk.
Bayýrýnda 2 saatten fazla kaldýk ve bu düþman abidesinin kenarýna onlarýn saðýr kulaklarýna bir daha duyurmaya çalýþarak Ça
savaþýný okuduk. Yeniden yola çýktýðýmýz vakit gök bulutluydu ve güneþ yoktu. Conk Bayýrý ile Anafarta arasýný birleþtiren yo
vadilerle dolu... Her tümseði döndükçe sýrýtan anzak abidesini bundan sonra ta vapurla Nara Burnunu dönünceye kadar
kaybetmedik. Bayýrdan yarým saat kadar uzaklaþmýþtýk ki Kurt Geçidi göründü. Buraya bilmiyoruz niçin Kurt Geçidi demiþler... O
metre kadar uzanan ancak yan yana iki kiþinin geçebileceði bu geçit de batýdan Anafarta ovasýna hakim... Doðudan da Kanlý Sý
oldukça iyi görebiliyor. Geçidin manzarasý çok korkunç... Havanýn kapalý olmasý da solda uzanan ovayý daha esrarlý gösteriyor
Geçidini dolanýnca uzaktan büyük Anafarta köyünün eski deðirmenleri göründü. Bu tepeyle köyün arasýnda ince bir yol uzanýyo
susuyoruz, yalnýz Mengüç elindeki muzýka ile mýrýldanýyor: Açýldý kale yolu, Göründü Gelibolu. Býrak deniz gideyim, Orasý
dolu. Birden yolun bir meydana açýldýðý göründü. Sellerin büyük oyukla kazdýðý bu meydanýn solunda daha ancak bir yýlýn y
dayanabilecek bir eski mezar vardý. Ýri taþlarla tutturulmuþ olan bu mezarýn altýný su tamamen oymuþ... Dikkatle okuyoruz. Bu
da kanýný yurdu yaþatmak için seve seve dökmüþ bir Türk oðlu... Bu da tarihin kaydetmediði, fakat baþlý baþýna bir tarih olan er
biri... Hayati Efendi... Mezar taþýnýn üzerinde þunlar okunuyor: 27 Temmuz 331&rsquo;de Ýngilizlerin fâik kuvvetleri karþýsýnd
avuç bölüðüyle müdafaa ve kahramane þehadetiyle ibka-yi nâm eden kal&rsquo;e istihkâm taburu bölük 4 kumandaný Yahya Ha
Efendisinin mezarýdýr. Yarým saat kadar daha yürüdük. Artýk birer birer kahramanlarý arkada býrakýyoruz. Dudaklarýmýzdan
ayný türkü dökülüyor: Yürü yürü al bayrak: Kan ve ölüm saçarak Seslerimize tiz bir çocuk aðlamasý karýþýyor, bir diðeri de ana
haykýrarak alabildiðine kaçýyor. Aðlýyan küçük olduðu için kaçamamýþtý. Onun acý acý aðlamasý harmanda çalýþan kadýnlarý
anasý oðluna sarýlýrken bize de kim olduðumuzu sordu. Kýsaca anlattýk. O zaman gözleri dolarak küçüðe baktý: Babasý da, ded
önce kazayla patlýyan bir mermiyle þehit oldu. Etrafýmýzdaki halka yavaþ yavaþ büyüdü ve konuþarak köye doðru yürüdük. Büy
birçok kasabalarý geride býrakabilecek kadar dolu. Köyün tek kahvesinde bizi karþýlayan köy mualliminin, çýplak bacaklý, açýk k
kesik saçlý kýz arkadaþlarýmýzý yardýrgamýyan köy imamýnýn ve köye tamamen hakim bulunan muhtarýn elinde iþlenen bu yu
okadar kutlu ki... Biz az dinlendikten sonra muallimden bize mektebi gezdirmesini istedik. Sevinerek kabul etti. Küçük bir
tepede yükselen mektebe girdiðimiz zaman hiçbir þey söylemeden, fakat ayný þeyi duyarak birbirimize baktýk. Ve en büyük inkýl
hakikaten köylerde baþkaldýrdýðýna bir kere daha inandýk. Koridorun karþýsýnda Gazinin büyük bir resmi var. Büyük Anafartala
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bu resmin gücü burada anlatýlamaz. Köylüler onun Çamtekedeki konaðýný, geçip gittiði yollarý büyük bir saygýyla anýyorlardý. M
sýnýflýydý. Bol ýþýklý ve mýntazam bir sýnýf... Mektebin iþ odasý da çok güzeldi. Bir köþede yerleþtirilmiþ Bomba ve Mermi kole
heyecana getiriyordu. Muallimden bunlarý nasýl bulduðunu sorduðumuz zaman dürüst ve aðýr: Bazý günler çocuklarla küçük gez
yaptýklarýný, bu gezintilerde hem bu savaþ artýklarýný topladýklarýný ve hem de onlara izahat verdiðini anlattý. Buradan dönüþt
kahvesinde otururken içimizden birisi köyün en yaþlýsýnýn kaç yýllýk olduðunu sordu. Bunun bir kadýn olduðunu ve 120 yaþlarýn
bulunduðunu söylediler; görmek istedik. Köyün koca ninesi yakýnda oturuyordu. Evi, yanýnda bulunan diðer bir evle beraber düþ
güllelerinden arta kalan iki ev olarak anýlýyordu. Koca Anafarta köyünde saðlam kalan iki ev... Nine bizi sadece Ýstanbullu ve
misafir olduðumuz için güler yüzle karþýladý. Fakat oralarda niçin bulunduðumuzu öðrenince aðlamaya &ldquo;beni de götürün
evlatlar&rdquo; diye sýzlanmaya baþladý. Bize iki, üç yýl önce arabaya binerek Mehmet Çavuþa kadar gittiðini, orada mevlût
okuttuðunu anlattý. Nice yavuz kiþilerin kanýný içen, topraklar bir defa da ihtiyar ninenin göz yaþlarýyla sulanmýþtý. Ona dönmek
olduðumuzu, Mehmet Çavuþu geçtiðimizi söyleyince üzüldü. En candan sözlerle seneye bizimle geleceðini, kendisini unutmamam
tenbih etti. Ey Türk genci! Bu asýrlýk insan bakýyesinin aðzýndan dökülen sözler bize ne kadar geciktiðimizi çok acý olarak anla
de daha bu iþe baþlamadýðýn için utandýrmayacak mý?...
***
Gece ay ýþýðýnda konuþurken köylülerden savaþa girmiþ olanlarý zorluyor, onlara erlik hikayeleri anlattýrýyorduk. Yetmiþ yaþ
söyliyen &ldquo;Emin Dayý&rdquo; okadar heveslenmiþti ki anlatýrken yerinde duramýyor, heyecanlanýyordu. Emin Dayý yaþlý
olduðu için askere hükümet tarafýndan alýnmamýþ, gönüllü gitmiþti. Bir gece yine yaþlý bir arkadaþýyla düþman siperlerine kada
oradan yüklenebildiði kadar cepane ve tüfek almýþ sonra kan içinde geriye dönmüþtü. Köyden daha baþka gönüllüler de olup olm
sorduk. Hepsi birden cevap verdiler: Avcý Hüseyin.. Bu da çok yaþlý bir adammýþ. O gece harmanda olduðundan biz göremedik
fakat anlattýlar. Avcý Hüseyin bir gece silahýyla ilerlemiþ. Bir su baþýnda silahsýz yedi Ýngiliz neferinin su aldýklarýný görmüþ. Y
önüne katarak esir almýþ ve geriye getirmiþ. Avcý Hüseyin&rsquo;in lafý geçerken küçükler birbirine sokuluyor, delikanlýlar heye
doðruluyor ve anlatan sesini yükseltiyordu. Avcý Hüseyin köyün kahramanlýk ilahý gibi bir þeydi. Ve köy ondan öyle güzel bir
kahramanlýk dersi almýþtý ki... Zaten köy halkýnýn çoðu savaþmýþ insanlardý ve çoðu da 27 veya 57&rsquo;nci alaydandýlar. K
çocuklarýna soruyorduk: oðlum büyüyünce ne olacaksýn? Bunlarýn en tabiî bir þekilde yan gözle bakarak ve çantalarýmýzý, mat
süzerek &ldquo;Asker&rdquo; demeleri okadar hoþtu ki... Muallime talebelerinden ne derece memnun olduðunu sorduk.
Hepsi iyi çocuklar dedi. Hakikaten hepsi iyi çocuklardý; küçük yaþtan asker olacaðýz diye haykýran iyi Türk çocuklarý... Derhal
&ldquo;ne olacaksýn?&rdquo; denildiði zaman sinema artisi diyen, kafasýna zehir akýtýlmýþ bazý zavallý þehir çocuklarýný hatý
Askerlik aleyhtarlýðýnýn henüz köylere kollarýný uzatmadýðýný sevinçle duyduk. Ve bir kere daha vazifesini bir bütün olarak duy
yapan köy muallimini kutladýk. Diledik ki bütün muallimlerimiz böyle olsun. Türk çocuðuna yalnýz ve her þeyden evvel iyi bir ask
olabileceðini aþýlasýn. Fakat ne yazýk ki bu muallim haksýz olarak bu yýl da terfi hakkýndan mahrum býrakýlmýþ ve azý olarak
vazifesine inkisar karýþtýrýlmýþ. Gece bize köyün misafirhanesinde yemek hazýrlamýþlardý. Baþta muhtar ve imam olduðu hald
misafirseverliðin birer örneði idiler. Yemekten sonra köyün nüfus ve hasýlat defterini gördük. Büyük Anafarta köyünde 104 ev ve 5
vardý. Bunlardan üçü yahudi idi. Bunu haber veren muhtarýn yüzünde okadar derin bir yas görünüyordu ki... Yahudinin ne iþ görd
sorduk: Bakkal dedi. Hepimiz acýyla irkildik. Hâlâ mý sen bezirgan? Hâlâ mý Türk&rsquo;ü maddi olarak kemirmeðe yeltenmekte
Ama iyi bil ki bu senin son kýmýldanýþýndýr. Artýk ne Türk þehirlisi ve de ne Türk köylüsü daha doðrusu damarýnda temiz Türk k
senin elinde oyuncak olmýyacaklardýr. Ýþte senin köyündeki fazlalýðýndan, mikropluðundan kederle bahseden köylü... Sanýr mý
seni daha uzun zaman topraklarýnda barýndýracaktýr. Defterleri gözden geçirdikten sonra bize bayraðýmýzý da gösterdiler. Bu
bir Türk bayraðýydý; gönlümüzün dilediði gibi, þehirlerin baþtan savma bayraklarýna hiç benzemiyen bir bayrak... Anafarta köyü b
noktadan da çok üstün... ***
o gece yola çýktýðýmýzdan beri ilk olarak temiz ve rahat yataklarda yattýk.
***
Sabah sekizde uyandýk. Bize büyük bir çömlek sýcak süt getirmiþlerdi. Kahvaltýdan sonra küçük Anafartaya ve Kireçtepeye k
çýkmamayý görüþtük. Fakat vapur günümüze az vardý. Vaktimiz hesaplý olduðundan ikinci vapura da kalmak istemiyorduk. Kire
çýkmamaya gönlümüz razý olmadýðý halde mecburen gelecek yýla býraktýk. Ve koca nineyle helallaþtýk. Sonra yüklerimizi sýrtý
Köylülerin kalabalýðý arasýnda yola koyulduk. Onlardan uzaklaþýrken imamdan öðrendiðimiz bir þarkýyý söylüyor, ellerimizle s
gönderiyorduk. O gün öðleye kadar yolumuz düz ve hadisesiz geçti. Öðle yemeðini bir su baþýnda yedik. Ve saat 3&rsquo;te
Kurucadere köyüne vardýk. Bu köy 5-6 evli ve 15 nüfuslu idi. Sulak bir harmanda mola verdik. Harmanýn sahibi Ýsmail adlý bir
köylüydü.. ilk sözümüz hangi cephede bulunduðunu sormak oldu. Ondan sonra da ihracýn ilk gününde ve sabahtan yaralandýðýn
olarak Mýsýr&rsquo;a götürüldüðünü, dört sene orada kaldýðýný anlattý. Kolundaki kurþun yaralarýný gösterdi. Ona tahmini olar
attýðýný ve bu kurþunlarýn isabetli olup olmadýðýný sorduk. Þöyle böyle 50-60 tane attýðýný ve karþýda kum gibi kaynýyan düþ
muhakkak ki birçoðunu devirebildiðini söyledi. Ona alayýnda çok kahraman askerler var mýydý? Diye sorduk. Gülerek dudaðýný
galiba biraz da kasýtla yarasýyla oynýyarak &ldquo;en kötüsü bendim&rdquo; dedi, &ldquo;hepsi benden yavuz
kiþilerdi&rdquo;... Gözlerimiz parlýyarak köylü dayýya baktýk. Yaptýðý erlikle öðünmiyen, yurt için ölümü vazife bilen bu Türk oðlu
gönülden uluðladýk. Kurucadere köyü ile Maydosun arasýnda tarlalar içinde uzýyan ince bir yol var. Bu yolda da iki kolu olmýyan
kara sakallý bir yiðite daha rasladýk. Merhaba dayý... Merhaba evlatlar... Kaçýncý alaydaydýn? 27... Yine ilerliyoruz. Artýk Maydo
görünüyor. Burada yangýndan yeni kurtulmuþ bir derbederlik var. Deniz kenarýnda biraz dinlenmek istedik. Yanýmýza yaklaþan
þiþmanca bir zat (ki sonradan belediye reisi olduðunu anladýk) bizi belediye dairesine davet etti. Kabul ettik. Burada da ayný
güler yüzü gördük. Belediye Reisi Bey bize Mehmet Çavuþ abidesinden ve yýlýn bazý günlerinde kamyonla yahut otomobille ziy
gelenlerden bahsetti. Burada da çok az kaldýk ve bir saatlik yürüyüþten sonra Kilitbahire döndük. Biz geceyi burada geçirmek
istiyorduk. Çünkü motorumuz bizi ancak Cuma günü sabahleyin Kilitbahirden alacak ve saat birde kalkacak olan vapurumuza
yetiþtirecekti. Kendimize yer temini için jandarma kumandanýný görmek üzere iskeleye indik fakat kumandan
Çanakkale&rsquo;ye geçmiþti ve geç dönecekti. Bu sýrada kumandanýn ailesini getiren beylik motor geldi. Ve bizi karþýya
geçirmeyi teklif etti. Motorla Kilitbahirden ayrýlýrken haykýrýyoruz:
Korkma açýl þen yurdum, Daðlarda ordu kurdum, Açýk denizlerine Süngümle kilit vurdum. Kurarak Kurultayý Alacaðýz
Altay&rsquo;ý. Japon, Çin, Rus demeden Çekeceðiz biz yayý.
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Arkadaþlarýmýn içlerinden gelen hýz kuvvetleniyordu. Tolunay&rsquo;ýn þu parçasýný sanki karþýlarýndaki Gazi&rsquo;ye hi
edermiþ gibi söylüyorlardý:
Asýrlar bize yaþtýr, Kemal ülküye baþtýr, Bize yol göster Kemal, Anayurda ulaþtýr.
Karþýmýzda Çanakkale uzanýyor. Þimal yüzünü örten tepede beyaz taþla 18 Mart 1915 tarihi yazýlý... Cenup yoluna bakarken
sýrttaki tarih buraya gemisiyle giren her Ýngiliz ve Fransýz kaptanýna daima þunu söyliyecek : &ldquo;Siz buradan ya dost
olarak, yahut da kalleþçe geçebilirsiniz... Gücünüzle, asla!...&rdquo; 18 Mart 1915, Türk kanýnýn yarattýðý bir gün... Ne pahasýn
olsun saldýran düþmanýn çelik yürekler, yalçýn dayanýþlar karþýsýnda eridiði, kýrýldýðý gün... Türk&rsquo;ü bir kere daha tanýt
kere daha kudretle yaþatan bir gün: 18 Mart 1915... Karþý sýrtlarda yalnýz Türk&rsquo;ün olan, son Türk dünyada yaþarken Tür
taþýyacak olan karþý sýrtlarda kýrmýzý tuðlayla kýzýl bayraðýmýz gözüküyor... 18 Mart 1915 ve bayraðýmýz... Bu iki sýrt arasýn
yükselen abidelerine raðman eðilen, kýzaran düþman baþlarý... Bunlarý görür gibi oluyoruz ve yine haykýrýyoruz: Yürü, yürü a
ve ateþ saçarak! Ünümüzü yayýyor Kancýk düþman kaçarak....
Bu defa Çanakkale&rsquo;nin þimaline çýkýyoruz. Ve þehri baþtan baþa geçerek iskeledeki bir kahvede dinleniyoruz. Batan g
karþý sahili kýzýla boyuyor... Uzakta Conk Bayýrýnda içi kara dýþý beyaz anzak abidesi silüet halinde gözüküyor... Conk Bayýrý
düþman abidesi... Batan güneþ karþý sahilleri kana boyarken, yükselen düþman abidesi de Türk gönüllerini kýzýllaþtýrýyor.

***
O geceyi Çýnarlý denilen küçük bir çýnar ormanýnda geçirdik. Ertesi gün ve geceyi de Çanakkale&rsquo;de mecburiyetinde
olduðumuzdan kendimize daha iyi bir yer aradýk. 10&rsquo;dan itibaren Hamidiye tabyalarýndayýz. Birer kahramanlýk kaynaðý
olan Hamidiye tabyalarý... Burada sýralanan toplarýn taþýdýðý kargaþalýk tâ mütareke senelerinin düþmanýn erlik gücü yetmedi
düzene baþvurarak kullandýðý silahla yine kendi alnýna vurduðu kara damga... Türk&rsquo;ün çelik yüreðini paralýyamadýðý gü
toplarýn manlýlarýný paralamasý... Bu tabyalara bakan Türk genci yine haykýrýyor:
Batýya varacaðýz, Þalon&rsquo;u alacaðýz, Atilâ&rsquo;nýn gücünü Biz de tanýtacaðýz. 10 Aðustosu sabahtan akþama
Hamidiye tabyalarýnda geçirdik. Bugün gönlümüzde cephe gerisinde sýra bekliyen askerin heyecaný vardý ve mýrýldanýyorduk:
Durma savaþ Altayým Yakýnda oradayým, Bir elimde bayraðým, Bir elimde de yayým.
Vapurumuz 11 Aðustos Cuma günü saat 13&rsquo;te kalkacaðý halde bizi 18&rsquo;e kadar bekletti. Çanakkale&rsquo;den
ayrýlýrken hepimizin gönlünde vazifesini yapmýþ insanlarýn huzuru vardý. 12 Aðustos cumartesi günü yine vapur bizi
Sirkeci&rsquo;ye çýkardý. Seyahatýmýz iyi ve iyi olduðu kadar da içimizi sýzlatan duygularla bitmiþti. Anadolunun, Paþaelinin
güzelliðini gözle gördükçe, erliðini o günleri yaþýyanlardan dinledikçe kanýmýzdaki savaþ ateþi daha kuvvetle alevleniyordu. Koc
göz yaþlarý Mehmet Çavuþlarýn topraklarýný sularken &ldquo;Kür Þad&rdquo;larýn, &ldquo;Apu Han&rdquo;larýn eridiði yurt pa
neden bu göz yaþlarýndan pay almasýn? Bu toprak, kendi sessiz baðrýnda kaç bin Mehmet Çavuþu saklýyor? Biz topraðý bunu
seviyoruz. Orada bizim atalarýmýz, kanýmýz, mazimiz, her þeyimiz duruyor. Toprak!... Bizim toraðýmýz!... Bizim topraðýmýz ned
Edirne&rsquo;den Sarýkamýþ&rsquo;a kadar uzanan yer mi?... Hayýr... Türk sesinin geldiði, Türk yüreðinin çarptýðý her yer bizim
topramýzdýr... Bütün Orta Asya bizimdir. Yalnýz coþkun ýrmaklar deðil, dünyanýn en kahraman ordularýný da taþýran, adsýz yið
yetiþtiren Tanrý Daðýnýn kaynaklarý bizden baþka kimin olabilir?
&ldquo;Alp Er Tunga&rdquo;nýn hayal olmuþ vücudu oradadýr... Kahraman kadýn &ldquo;Tomiris&rdquo; de orada yatýyor...
Orada &ldquo;Mete&rdquo;nin toprak olmuþ vücudu yok mu? Þanlý &ldquo;Tolun&rdquo;, büyük &ldquo;Bumýn&rdquo; ve
&ldquo;Ýstemi&rdquo;, dâhi &ldquo;Tonyukuk&rdquo; orada gömülü deðil mi?... Türk birliði için yýrtýnan ve bu uðurda ölen &ldqu
Tigin&rdquo; Orta Asya&rsquo;da yatmýyor mu?... &ldquo;Moyunçur&rdquo; bu toprakta yetiþen erlerden bir tanesi deðil
mi?... &ldquo;Çingiz&rdquo;in gizli mezarý, &ldquo;Temür&rdquo;ün ulu türbesi de ayný toprakta bulunmuyor mu?...
&ldquo;Tuðrul&rdquo; ve &ldquo;Alp Arslan&rdquo; o topraðýn birer kimsesiz oðlundan baþka bir þey midir?... Bütün bunlar, bü
bu þanlý þeyler, bu kavgalar, savaþlar yani mazi... Mazi... Biz bütün gönlümüzle sana baðlýyýz... Çünkü sen yalnýz geçmiþ zama
gelecek zamaný da gösteriyor, gelecek günler için bize hýz ve iman veriyorsun... Ey þanlý mazi!... Ey büyük atalarýmýzýn tarihe
zafer destaný! Burada sana söðen soysuz köpekler de yetiþmiyor deðil... Fakat onlar bu ýrkýn, bu topraðýn malý olmayan sefiller
Onlar &ldquo;dün yok, bugün var&rdquo; derler... Çünkü piçlerin dünü olmaz. Çünkü onlarýn dünü karadýr... Tarihimizi Lozan&rs
baþlatmak isteyen sefiller de çýkar, Lozan&rsquo;dan öncesini Osmanlýlýk diye tanýr. Halbuki Lozan nedir?... Büyük Türk tarihin
herhangi bir yapraðý!... Ey hukukçu efendiler!... Ey hukuk profesörleri, ey hukuk talebesi!... Lozan bizim tarihimizin en þanlý
sayfasý deðildir... Eðer tarihimizi bilmiyorsanýz cehaletinizden utanýn... Eðer bildiðiniz halde kasýtla deðiþtiriyorsanýz
dalkavukluðunuzdan yüzünüz kýzarsýn... Siz her yýl Lozan barýþýnýn imzalandýðý günde toplanýr, baþýnýzda yahudi dönmesi b
halde bugünü kutlar, sulhunun Avrupalýlarla müsavi þartta imzalanan ilk muahede olduðunu haykýrýrsýnýz... Siz yalan söylüyors
Lozan Avrupalýlarla müsavi þartta imzalanan ilk muahede deðildir! Avrupalýlardan toprak alarak, kýrallarýný haraca baðlýyarak,
kumandanlarýný önümüzde diz çöktürerek imzaladýðýmýz muahedeleri ne çabuk unuttunuz?... Lozan ancak &ldquo;Sevr&rdquo
edildiði zaman büyük bir kýymet alýr... Yoksa Lozan baþlý baþýna alýndýðý zaman hiçbir vakit bir zafer deðildir... Evet!... Daha d
&rdquo;Süfera-i saltanat-ý seniyyeden&rdquo; diye imza atan hocanýz için cumhuriyet devrinde Lozaný baþka türlü anlatmaya
imkan yoktu. Çünkü o saltanatýn kölesi olduðu gibi cumhuriyetin de kölesi olmak mecburiyetindeydi?... Fakat ya siz?... Ya siz
gençler?... Eðer siz Lozan&rsquo;ýn ne demek olduðunu anlamak istiyorsanýz ve gözleriniz Lozan muahedesiyle tanýdýðýmýz
ecnebi mekteplerini görmüyorsa Çanakkale savaþýnýn olduðu yerlere gidin... Abidelerini ve abidelerimizi görün. Türk yurdunun e
kutlu parçasýný Ýngiltere haline sokan manzaraya bakýn. O mukaddes topraklarda insanýn içinde riya kalmýyor. O riyasýz
dakikada hükmünüzü verin! &ldquo;Lozan avrupalýlarla müsavi þartta imzaladýðýmýz ilk muahededir&rdquo; demek þimdiye ka
esir hayatý yaþamýþ olduðumuzu kabul etmek demektir. Yalandýr efendiler!... Ya bilgisizsiniz, ya da dalkavuksunuz! Biz Lozan
muahedesiyle topraklarýmýzýn büyük bir kýsmýný kaybettik. Boðazlarý herkese açtýk. Buralarý tahkim etmemeyi kabul ettik. Ýçi
propaganda yapan alçak papazlarýn mekteplerine müsaade verdik. Ve... Vatanýmýzda düþman abidelerinin yükselmesine razý
olduk. Sizin kutluladýðýnýz Lozan bu mudur? Milli hayatta, milli düþüncede kanaatkarlýða miskinlik derler. Bu kadarýný ebedi bir
zafer gibi kabul etmekle miskinleþtiðinizin farkýnda mýsýnýz? Türk gençliði! Seni çaðýrýyoruz: Her yýl askeri yürüyüþle oraya git
al ve öç duygusu besle... Her þeyden önce asker olduðunu unutma! Madem ki Türk&rsquo;sün, askersin! Medeni hayattan
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bahseden züphelere, barýþtan bahseden kansýzlara, maziyi inkar eden namussuzlara inanma! Millet, kan demektir.
Damarlarýndaki asil kanda Türklük varsa zaten savaþçýlýðý duyacak ve isteyeceksin! Çünkü: Savaþý ve barýþý veren ne hüküm
devlet adamlarý, ne millet meclisleri, ne muahedeler ve de ittifaklardýr. Savaþý ve barýþý veren, onlardan daha yüksek
kuvvetlerdir. Yani: milletlerin olma ve ölmesinin ezeli kanunlarýdýr. Bunun için her þeye ve her þeye raðmen milletler savaþa
hazýrlanýyor. Unutma ki dünyada en iyi müdafaa taarruzdur. Kat&rsquo;i netice taarruzla alýnýr. Dün ordularýna ilk hedef olarak
Akdeniz&rsquo;i gösteren GAZÝ elbette pek yakýnda ikinci hedefi de gösterecektir. Ýlk hedef Batýda idi. Ýkinci hedef Doðuda
olabilir, Sen bu savaþta kanýný akýtmak ve ölmekle mükellefsin. Unutma ki: En büyük kahramanlýk göz kýrpmadan saldýrýp bir d
dönmemektir... Seni topraðýn, seni mazin çaðýrýyor.
*** TOPRAK &ndash; MAZÝ Gel arkadaþ, gel seninle az dertleþelim: Okuyarak hayat denen koca kitabý Gönüldeki
yaralarý biraz deþelim. Gömdüm kara topraklara melekten iyi, Perilerden nazlý, güzel bir sevgiliyi. Derin derin sýzlýyor gönlüm
yaram, Bana artýk her saadet olmuþtur haram. Beni sardý kefen gibi mazinin tülü, Yere batsýn bu toprakla bu korkunç mazi!
Orda çünkü sevgilimle sevgim gömülü&hellip; Hey arkadaþ sözünü bil, hem kendine gel, Bahtiyarlýklara olmaz ölümler engel.
sevgili kýzý senden aldýysa toprak Bun a katlan, toprak için çünkü bu bir hak! Hem yaratan, hem büyüten topraktýr bizi, Üzer
iþitiriz ilk ninnimizi; Fýþkýrttýðý serin sular bize can verir; Ormanlarý gönlümüze heyecan verir. Hey arkadaþ sende insaf duyg
yok mu? Sana her þey veren, seni büyüten toprak Senden bir tek kýz aldýysa acaba çok mu? Doðup ölmek&hellip; Millet için
bunlar bir hýzdýr, Toprak bizim beþiðimiz, mezarýmýzdýr. Toprak bizim anamýzdýr&hellip; Ýnsan yasýna Kapýlarak nasýl söve
anasýna? Hakikat ne þu göklerin derinliðinde, Ne sularýn þairane serinliðinde&hellip; Aristonun mantýðýnda zerresi yoktur,
Fisagorda, Eflâtunda nebzesi yoktur. Mefkûreler âleminde olunca kýtlýk Kafalarýn içerisinde baþlar çýfýtlýk: Bir budala &ldquo;
yeter!&rdquo; diye haykýrýr, Bir it çýkar &ldquo;proleter&rdquo; diye haykýrýr! Bir hayvanda hâkim olur cinsî heyecan, Froyt
denen yahudiye gider verir can&hellip; Kimi kördür&hellip; Kendisine büyük gelir pek Lenin denen o maskara vatansýz
köpek&hellip; O ne felsefe ne de &ldquo;din&rdquo;in &ldquo;hiç&rdquo;inde, O, topraðýn asýrlardan beri içinde&hellip;
Hakikati bulmak için onu eþmeli, Yükselmekten bir þey çýkmaz, derinleþmeli&hellip; Göðe doðru yükselenler bir gün yorulur,
Derinleþen hakikati toprakta bulur. Þu ne baþý, ne de sonu olmýyan toprak Gömdüðümüz vücutlardan gýda alarak Bize hayat v
bize tarih, mazi yaratýr. Mazi köhne kitap deðil, þanlý bir satýr&hellip; Mazi ýrkýn yarattýðý çoksun bir seldir, Mazi bizim alným
yükseltir, Geçmiþlerin gecesinden ýþýk alýrýz&hellip; Bir düþünsen mazideki olan iþleri Hâdisatýn büyüklüðü seni þaþýrtýr. Ý
o geçmiþleri&hellip; Kaynar elbet damarýnda halis Türk kanýn, Damarýnda çünkü kaný var &ldquo;Atilâ&rdquo;nýn, Avrupan
ýrkýndan toplanan ordu Onu Galya ovasýnda zorla durdurdu. Ýradesi yenilmeden sinirle ete Vatan için karýsýný býrakan
&ldquo;Mete&rdquo; Yasa için kardeþini öldüren &ldquo;Çingiz&rdquo; Yeryüzünde býrakmadan küçücük bir iz Geçip giden
milyonlarca adsýz kahraman, Ki her biri bugün bize vermektedir þan, Bu erlerin cisimleri toprakta kaldý, Hangisini
hangisinden üstün tutmalý? Her birisi bu topraðýn, bu ýrkýn malý&hellip; &ldquo;Tonyukuk&rdquo;un gizlenmiþtir dehâ kanýnda
Bismark onun at uþaðý olmaz yanýnda&hellip; &ldquo;Alp Arslan&rdquo;la &ldquo;Kýlýç Arslan&rdquo; þanlý bir fasýl Avrupa
rezil eden &ldquo;Yýldýrým&rdquo;&hellip; Nasýl? Düþünsene ne biçim bir kahraman erdir Ankarada Yýldýrýmý eriten
&ldquo;Demir&rdquo;&hellip; Bu kadar mý? Bu saydýðým ancak bir kaçý! &ldquo;Katerin&rdquo;le neler yaptý acaba
&ldquo;Baltacý&rdquo;? Anafarta cephesinde kim durdu en son? Ýlk dayaðý kimden yedi kuduz Napolyon? Sevdiðin kýz þu
topraða eðer girdiyse, Sen topraðý eskisinden fazla benimse. Bil ki toprak ebediyen senin olmuþtur. Bu dünyada bizim bir
genç kýzý sevmemiz Filhakika gayet doðru, hem de çok temiz Bir gayedir&hellip; Fakat bunun hududu dardýr&hellip;
Sevgiliden sevgili bir mefkûre vardýr. Biz kýz solar, yahut senin tükenir aþkýn, Ýnsan kalmaz uzun zaman neþeli, taþkýn&hellip;
Ya mefkûre? Ebediyet onunla birdir, Kiþioðlu müebbeden ona esirdir. En mukaddes iki &ldquo;Var&rdquo;a böyle söversen,
Toprak ejder, mazi kanlý bir gece dersen, Ýleriye bakamazsýn, gözün kamaþýr. Ýstikbali kucaðýnda bu mazi taþýr&hellip; Arka
olmasaydý þanlý bir mazi Bu milletten çýkar mýydý bir büyük&ldquo;GAZÝ&rdquo;? Kara toprak yine bizden gýda almasa Kalý
aramýzda türe yasa? Mazi bizim atamýzdýr, toprak anamý, Biri bizi yetiþtirir, biri verir hýz. Bu topraða nasýl dersin kara bir ölü
baðrýnda bütün þanlý ecdat gömülü. Yabancýlar bir gün yine akýn ederse, Ve zaferi kendisine yakýn ederse, Sevgilimi aldý d
kara toprak Tarihin ün meydanýnda uzun kalarak O topraðýn uðruna sen can vermez misin? Bu maziyle bu topraða küfürden
sakýn, Kendine gel, iradeni üstüne takýl! Savaþlarý, türeleri, yasalarýyla Zaferleri, bozgunlarý, tasalarýyla Mazi ýrkýn yarattýðý
þahesedir&hellip; Hey arkadaþ, sapýtmýþýn, doðru yola gir; Hakký neyse ver maziyle kara topraðýn&hellip; Onlar deðil efsan
cansýz bir yýðýn! Bu ikisi ebediyen kutlanacaktýr&hellip; Ve bunlarý inkar eden, bil ki alçaktýr&hellip;
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