




Bir Çanakkale ziyaretinin ardından, 
Çanakkale’ye yazdığınız mektupları, kimi zaman 
gülümseyerek, kimi zaman da gözyaşlarıma 
hakim olamayarak okudum.
Elinize, gönlünüze, yüreğinize sağlık diyorum.
Sizlerin Çanakkale ile tanışmanızı, buluşmanızı 
sağlayan AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kollarımıza, Kadın Kollarımızın değerli Başkanı 
ve ekibine, milletvekillerimize, valimize, bu 
seyahatinizde size yardımcı olan, size yol 
arkadaşlığı yapan herkese teşekkür ediyorum.
Yıllardır, başta çocuklarımız ve gençlerimiz 
olmak üzere herkesin Çanakkale’yi ziyaret 
etmesini, şehitliklerimize gitmesini, orada 
bir dua etmesini, o mezar taşlarını, o mezar 
taşlarında yazan memleketleri okumasını 
gönülden arzu ediyor, bunu telkin ediyor, teşvik 
ediyordum.
Sizin mektuplarınızı okuduğumda, bu arzumun, 
telkin ve teşviklerimin ne kadar yerinde 
olduğunu gördüm ve bir kez daha ülkemizle, 
milletimizle, tarihimizle iftihar ettim.
Bizim kim olduğumuzu, nasıl bir ve beraber 
olduğumuzu, nasıl birbirimizin kardeşi 
haline geldiğimizi, millet denilen çatının nasıl 
teşekkül ettiğini, inanın, Çanakkale’deki o şehit 
mezarlarından daha iyi hiç kimse ve hiçbir şey 
anlatamaz.
Sizlerin de çok iyi farkettiğiniz ve 
mektuplarınızda dile getirdiğiniz gibi, 
Çanakkale’de, 81 vilayetin, hatta çok daha geniş 
bir coğrafyanın evlatları, aynı şehitlikte, hatta 
aynı mezarlar içinde huzur içinde yatıyorlar.
Dedelerimiz, Anafartalar’da, Arıburnu’nda, 
Seddülbahir’de, Çanakkale Savaşı’nın her bir 
cephesinde, omuz omuza, gönül gönüle, el ele 
mücadele ettiler, bu cennet vatanı hep birlikte 
savundular. Anadolu’nun dört bir yanından; 
Denizli’den, Kahramanmaraş’tan, Bursa’dan, 
Gümüşhane’den, İstanbul’dan, Diyarbakır’dan; 
Diyarbakır’ın Lice, Hani, Çermik, Çüngüş, 
Ergani, Hazro ve diğer ilçelerinden, köylerinden 
kalkıp gelen gençlerimiz aynı ideal, aynı hedef, 
aynı manevi değerler etrafında, aynı bayrak ve 
aynı sancak altında bu aziz vatan için canlarını 
ortaya koydular.
Sevgili çocuklar…
Sizlerin de mektuplarınızda çok samimi şekilde 
ifade ettiğiniz gibi; Çanakkale bir ruhtur. 
Çanakkale bir şuurdur. Çanakkale diriliştir. 
Çanakkale Türkiye’dir. 
Biz Türkiye’yi, vatanımızı, bağımsızlığımızı, 
Çanakkale’de şehit düşen, Çanakkale’de 
çarpışan Mehmetçiklerimize borçluyuz. 
Çanakkale Şehitliği, milletimizin topyekûn 
birlik ve bütünlüğüne şehadet etmektedir. 
Bugün Çanakkale’ye, Çanakkale Şehitliği’ne 

bakan her vatandaşımızın aklından, gönlünden, 
hissiyatından tek bir cümle geçiyor:  
BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ. 
Çanakkale’ye, Çanakkale Şehitleri’ne sahip 
çıkmak, Türkiye’ye, Türkiye’nin bütününe, 780 
bin kilometrekarelik vatan topraklarımızın 
tümüne birden sahip çıkmaktır. 
İnanıyorum ki, Çanakkale’de kanı ve canı 
pahasına bu cennet vatanı savunan kahraman 
Mehmetçiklerimizin bugünkü torunları, 
Çanakkale Ruhu’na ve Çanakkale Şehitleri’nin 
aziz hatırasına ilelebet sahip çıkacaklardır.
Sevgili kardeşlerim…
Sizin bu samimi, bu duygu yüklü mektuplarınızı 
okuduğumda, bütün çocuklarımızın, tüm 
gençlerimizin, tüm vatandaşlarımızın, 
Çanakkale Şehitliğini ve diğer şehitliklerimizi 
ziyaret etmelerinin hayati derecede önemli 
olduğunu tekrar müşahede ettim.
AK Parti teşkilatı olarak, bu son derece anlamlı 
etkinliği sürdürecek, bütün çocuklarımızın 
Çanakkale’yi ya da diğer şehitliklerimizi ziyaret 
etmeleri için tüm gücümüzle çalışacağız.
İçinizden ilk kez uçağa binen kardeşlerimizin 
hissettiği heyecan, bizim için mutlulukların en 
büyüğüdür.
İçinizden, ilk kez Diyarbakır’ın dışına çıkan 
kardeşlerimizin hissettiği coşku, bizim için her 
türlü memnuniyetin üzerindedir.
Çanakkale seyahatiniz sonrasında yazdığınız 
son derece anlamlı ve içten cümleler, bizim için 
tarifsiz bir iftihar vesilesidir.
Mektuplarınızı okuduğumda, Çanakkale’deki 
şehit dedelerimiz kadar gurur duyacağımız 
çocuklarımız olduğunu bir kez daha gördüm ve 
inanın büyük gurur duydum.
Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum.
Bu güzel mektuplar için sizlere; bu güzel 
geziyi tertip ettikleri için de AK Parti Kadın 
Kolları Başkanlığımıza sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum.  
Yazdığınız birbirinden değerli mektupların 
yer aldığı bu kitapçık, tarihi bir vesika olarak, 
inşallah sonraki nesillerimiz için yol gösterici 
olacaktır.
Sizleri ve ailelerinizi sevgiyle selamlıyor; 
şehitlerimizin aydınlattığı yolda birliğimiz, 
kardeşliğimiz daim olsun diyorum.
En kalbi muhabbetlerimle…

Daha güçlü; daha kararlı…

Sevgili çocuklar...





Bir asır öncesi var olan milli birlik ruhunu yeniden vaktinin geldiği düşüncesiyle; 
‘Biz Birlikte Türkiye’yiz’’ diyerek çıktığımız yolda geleceğimiz olan çocuklarımızla 
yürümeye devam ediyoruz.
Milli birliğimize uzanan hain ellerin planladığı kirli oyunların gün geçtikçe boşa 
çıktığını görmekteyiz. Bu topraklarda yüz yıllardan beri kardeşçe yaşayan Anadolu 
insanının ekilmeye çalışılan nifak tohumlarından haberdar olduğunu ve milletin 
huzura kavuşması, birlik ve beraberliğin devamı için üzerlerine düşen vazifeyi 
yapmaya hazır olduklarını gördük.
İnandık… Yarınımız olan çocuklara inandık… Ve gördük ki, koca koca adamların 
anlamadığını ya da anlamak istemediklerini; ‘Onlar çoktan anlamışlar!’ yeter ki bir 
el uzansın çocuklarımıza; onlar, yarınlarımızı birlikte kurmaya çoktan hazırlar… 
Yeter ki geçmişimizin üzerindeki toz bulutlarını dağıtmak için çaba sarf edelim. 
Bu görev bilinci ile çıktığımız yola yanımıza gelen herkesle birlikte devam ederken, 
bize gelemeyenlerin ayağına gitmeyi de şiar edindik… Yeter ki ‘gönüller bir olsun’ 
dedik ve gayrısını teferruat olarak gördük ve görmeye de devam edeceğiz. 
‘Biz birlikte Türkiye’yiz. Aynı çatı altındayız, hep beraberiz.’ Bu birlikteliği; ülkenin 
dört bir yanından toplanarak Çanakkale’yi geçilmez kılan dedelerle torunları 
buluşturarak perçinlemeyi amaçladık. Çanakkale’yi görmeden omuz omuza vatanı 
müdafaa eden ecdadımızı yerince anlamanın mümkün olmadığını düşündük ve 
Diyarbakır Valiliği’nin yardımı ve vekillerimizin de destekleriyle Diyarbakır’dan 
Çanakkale’ ye kurulan gönül köprüsünden bizler de çocuklarımızla birlikte geçtik. 
Diyarbakırlı çocukların çoğu Diyarbakır’ın dışına ilk kez çıkıyor ve ilk kez uçağa 
biniyorlardı. Uçağın kalkış için hızlandığı anda birbirlerine: “Eşhedünüzü getirin!” 
diye seslenmeleri korkuyla karışık sevinç çığlıkları atmaları yaşanmaya değerdi. 
Onların heyecanını ve mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk ve yaptığımızın 
önemini bir kez daha anladık. İlk defa uçağa bindiler ve ilk defa vapura binip 
denizi gördüler. Diyarbakır’dan, Hani’den, Lice’den gelen ve 1915 destanını yazan 
ve bu vatan uğruna toprağa düşen şehitlerin adlarını tek tek okudular ve çok 
duygulandılar. Onlar için dualar ettiler. Bir güne sığdırılamayacak gezimizi onlar 
yüreklerine duygu olarak sığdırdılar ve Diyarbakır’a dönüş uçağında Çanakkale’ye 
mektuplar yazarak bizlerin hissiyatlarına da tercüman oldular. Gördük ki, doğunun 
o geniş yürekli insanın çocuk haliydi bizimle Çanakkale’ ye gelen, o koca yürekli 
çocuklar kocaman adamların taşıyamadığını omuzlarına yüklendiler… 
Sevinçleri sevincimiz, hüzünleri hüznümüz, geleceğimiz çocuklarımız… 
Farklılıklar zenginliğimiz, böylece;“Biz Birlikte Türkiye’yiz”.  

Gönülden gönüle yol varmış…  
Bir de Diyarbakır’dan Çanakkale’ye… 

Güldal AKŞİT
Kadın Kolları Başkanı
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Diyarbakır ve Batman’da başlayan ülke 
sevdalılarının yolculuğu; Diyarbakırlı çocuklarla 
Çanakkale’ye devam etti. Çanakkale’deki 
arkadaşlarına İstanbul’dan gelen çocuklar 
da eklendi. Bu buluşmanın devamında 
gerçekleştirilen Çanakkale yolculuğunda 
amaçlanan; bir yandan çocuklarla eğlenceli vakit 
geçirirken bir yandan da yeni yerler görmeleri ve 
vatanlarını tanımalarıydı. Ancak çocukların bu 
yolculuğa yükledikleri anlamları görünce; yer yer 
duygulandık, şaşırdık ve onlardan hissettiklerini 
kaleme almalarını istedik. Onlar da Çanakkale’ye 
mektup yazdılar ve bizler de tüm Türkiye ile bu 
mektupları paylaşmak istedik…

Noktasına ve virgülüne dokunmadığımız ancak 
bizim yüreğimize fazlasıyla dokunan mektuplar...

DİYARBAKIR’DAN
ÇANAKKALE’YE
ÇOCUKLARLA
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Mektuplar
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Bu gezinin olacağını ilk duyduğumda bile bir heyecan kapladı 
içimi. Perşembe sabahı ilk defa bineceğim, harika bir makine 
olan bu uçağı havaalanında görmek hayalimdi gerçek oldu. İşte 
zaten sloganımız “Hayaldi gerçek oldu.” Sevgili Başbakanımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. Hayalimi gerçekleştirdi, Allah 
razı olsun. Kendisi ülkemizi değiştirdi, tekrar teşekkürler 
Başbakanım. Çanakkale gezisini düzenleyen Valiliğimiz,  
AK Parti Miletvekilleri, AK Parti Kadın Kollarıdır. Onlardan 
Allah razı olsun, sağ olsunlar, Varolsunlar. Çanakkale’de güzel 
bir gün yaşadık. İlk defa bir milletvekiliyle el sıkıştım. İlk defa 
polis ablalarımla ve ağabeylerimle beraber bir gezi yaptım. 
Çanakkale şehitlerimizin mezarlarını gördük, gezdik. Ne kadar 
zor şartlarda savaştıklarını gördük. Sağ olsunlar ağabeylerimiz 
anlattı, Belediye Başkanı bizzat anlattı. Ne kadar güzel, ne 
kadar iyi Allah razı olsun. Ülkemizin çocuklarının orada 
kanlarının aktığını hep birlikte gördük. Genç yaşta savaşa giden 
kardeşlerim… Onların hepsi ölmüş. Büyük ağabeylerime su 
götüren küçük yaşta yani yaşıtımız olan insanlar, küçük yaşta 
olan kardeşlerim, hepsi ölmüş. Allah rahmet eylesin. Analarına 
babalarına başsağlığı diliyorum. Tek küçük yaşta insanlar 
değil tabii ki, 7’den 70’e bütün insanlar, bütün bu ülkenin 
koçları, gençleri orada savaştılar ve şehit oldular. Allah hepsini 
mekanını cennet eylesin. Oradaki dedelerimizin dedeleri oradaki 
toprağı sıktıklarında kan akmış. Yani üzüldüm, heyecanlandım, 
hüzünlendim ama her şeyden önce makine harikası olan 
bu uçak. Sonunda o uçağa bindim. Hepsi de Valiliğimizin 
düzenlediği bu gezi sayesinde oldu. Allah razı olsun.
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Bugün çıktık yola. Sırf 10.000’lerce şehidimizi tekrar anmak 
ve o kan kokusunu duymak, atalarımızın kalp sesini tekrar 
dinlemek için. Bazen çok hüzünlendim ve bazen de çok 
duygulandım. Milletvekili ağabey ve ablalarımız bizimle 
samimi bir ortam kurdu. Özellikle Sayın Vekilim Cuma İçten 
ile çok samimi bir ortam kurduk. Gerçekten çok sıcakkanlı ve 
samimi bir ortam oldu. Bizim için hem şimdiki zaman, hem 
geçmiş, hem de gelecek adına pozitif yönde etkili olacak bir 
etkinlik düzenlediniz. Sayın Başbakanım, ben 19 yaşındayım 
ama hayatın zorluklarını görmüş biriyim. Üniversiteli bir genç 
olmama rağmen bir işletmede garsonluk yapıyorum. Eminim 
ki siz Başbakanım, gelecek yıllarda güven dolu bir sistem 
yaratacaksınız. Tekrar gelelim bugünün anlam ve önemine. 
Şehitleri ne kadar anlatırsak anlatalım az. Bu ülkede bu kadar 
özgür ve sömürülmemişsek bunları sizlere yani ruhu şad yatan 
şehitlerimize borçluyuz. Bugünü bize yaşattığınız için gerek 
polis memurları, gerekse Sayın Vekillerime teşekkürlerimi 
sunuyorum. Saygılarımla, esen kalın. 
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Merhaba, ben lise mezunuyum. Ninova AVM Baydöner’de çalışıyorum.  
Bu gezide emeği geçen her kim varsa şükranlarımı sunuyorum. Ben geziden 
gördüğümüz yerleri, yediğimiz yemekleri anlatmak istemiyorum. Yediğimiz, 
içtiğimiz bize kalsın, biz gelelim asıl meseleye.
Bugün bu geziye her kim katıldıysa, eve gidince başını yastığa koyduğu an 
rahat uyuyacaksa o insanın vicdanı körelmiş, pas tutmuş demektir. Çünkü 
bugün binlerce şehit bize uyudukları yerden ders verdi. Diyarbakırlı şehit, 
Antepli, Giresunlu, Hataylı, Kayserili,Tokatlı, Yozgatlı… Dediler ki:  
“Ey torunlarımız! Ne haldesiniz? Biz, siz beraber rahat yaşayın diye  
toprağa düşmedik mi? Oysa biliyoruz ki toprak bizim değil, sizin üzerinizde. 
Sana diyorum Diyarbakırlı Mehmet, sana diyorum İstanbullu Hakan! Ne 
haldesiniz? Hani kardeşliğiniz? Hani birliğiniz? Üstünüzdeki toprağı atın, 
dirilin.” diyorlardı.
Soruyorum vicdanlara ne zaman dedelerimizi dineleyceğiz? 
Ne zaman sarılacağız? Ne zaman beraberliğimizi ilan edeceğiz? 
Ne zaman ki herkes beraber, ölen her kim olursa olsun bugün bir genç öldü, 
bu vatanın evladı öldü derse o zaman birlik olacak.
Tanımadığımız insanın ırkını, dilini veya herhangi bir farklılığını kriter 
tutmadığımız zaman.
Çocuklarımız anlamadığı halde yabancı dinliyor ya, o çocuklar Kürtçe,  
Lazca anlamasa bile sırf kardeşimin anadili diye dinlediği zaman.
Diyeceğim şudur ki; “Yaradılanı yaradandan ötürü sevdiğimiz zaman.”
Ben Diyarbakırlı olarak artık kanın durmasını istiyorum. Anaların ağlamadığı, 
ocaklara ateşin düşmediği günlere uyanmak istiyorum. Ağzı köpük köpük 
savaş çığırtkanlığı yapanların sustuğu televizyonlar istiyorum. Diyarbakır ve 
bütün doğuya fabrikalar istiyorum. Fabrika olsa abim çalışır, dağa çıkmaz. 
Ben eşit, parasız, anadilde eğitim istiyorum. Böylelikle kardeşlerim sokakta 
taş atmaz, ders çalışır. 
Velhasıl bu yazıyı okuyan her kimse söyleyecek çok şey var ama bu ortamda 
söyleyemiyorum. Daha doğrusu uçakta yazamıyorum. Eğer isterseniz bir gün 
oturur, uzun uzadıya konuşuruz. Barış istiyorum.
Deniz olmadığı halde her gün insanların boğulduğu  
Diyarbakır’dan sevgilerle…
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Merhaba;
Sayın Başbakan sayesinde Çanakkale gezisine katıldım. İlk kez 
Çanakkale’ye geldim. İlk kez uçağa bindim. Çanakkale gezisi için 
bizimle birlikte gönderilen rehber yardımıyla epey bilgi edindim. 
Çanakkale’de Kilitli Vahit Boğazı’na neden bu ismin verildiği 
hakkında bilgi edindim ve daha önce bu ismin neden verildiğini çok 
merak ediyordum. Bu gezi sayesinde bu merakımı da giderdim. 
Uçak yolculuğunda, feribot yolculuğunda ve karayolu yolculuğunda 
arkadaşlarım sayesinde gülüp eğlendik. Bu geziye katılırken 
diğer illerden katılan arkadaşlarım vardı. Bu gezide yapacağım 
hatanın Diyarbakır adına olacağını bildiğim için hata yapmadım ve 
arkadaşlarımı uyarmaya çalıştım. İş adamları Diyarbakır’a yardım 
yapmıyor. Devlet adamlarının Diyarbakır’a yardım yapmasını 
önemle arz ediyorum. Nasıl bir Ankara’ya, İstanbul’a Antalya’ya 
yardım yapılıyorsa Diyarbakır’a da yapılmasını istiyorum. Bu geziye 
ben katıldım. Bir başkasından bu geziye katılmasını istiyorum. 
Bugün benim yaşadığım duyguyu onlarında yaşamasını istiyorum. 
Bu geziyi düzenleyen Sayın Başbakanıma ve tüm milletvekillerine 
teşekkür ediyorum.
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ÇANAKKALE GEZİSİ

Çanakkale gezisi çok güzeldi ve çok sevdim Çanakkale’yi. 
Diyarbakır Havalimanı’nda uçağa bindim. Uçak bir uçuş yaptı 
ki heyecanlıydı. İlk defa uçağa bindim ve bugün benim en 
güzel günümdü. Büyüyünce hep Çanakkale’ye geleceğim ve 
gezeceğim, şehit dedelerimizin mezarlığını ziyaret etmeye 
gideceğim. Çanakkale’de müzeye gittik ve gezdik. Gelibolu 
Yarımadası’nda otobüste dolaştık. Güzel yeşilliği, ağaçları 
gördük ve çok güzeldi. 70 metre yükseklikteki bizim Türk 
Bayrağını gördük. Arkadaşlarla beraber manzaralara baktık, 
dolaştık ve bizim AK Parti milletvekilleri bizleri restoranta 
götürdüler. Valiyi gördük, iyi biriydi ve valiyle beraber fotoğraf 
çektirdik. Çanakkale’de vapurla karşıya geçtik ve çok güzeldi. 
Çok sevdim Çanakkale’yi. Her sene görmeye gideceğim. 
Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öperim, 
valimizin de ellerinden öperim, çok teşekkür ederim.  
aAK Parti’nin milletvekillerine de teşekkür ediyorum, 
ellerinden öperim hepsinin. Hepsini çok sevdim. Bizlere ve 
arkadaşlarıma kitap, çanta verdiler, kupa bardağı verdiler ve 
onlara çok teşekkür ederim. Bu geziyi hiç unutmayacağım ve 
saygılarımla hepinize çok teşekkür ediyorum.
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MUTLU, UMUTLU GELECEK İÇİN  
ÇANAKKALE GEZİSİ

Çanakkale’ye gelmeden önce mutluydum. Çünkü Çanakkale’de 
kazanılmış bir zafer vardı. Önce uçağa bindik, uçağa ilk binişim 
olacaktı ve korkuyla heyecan kapladı beni. Uçakta kalkış ve 
iniş heyecanlıydı. Çanakkale’ye gittiğimizde oradaki başkanlar 
bizi karşıladılar, dostluk içinde selamlaştık. Önce valiliğe gittik, 
orada valiyle selamlaştık, konuştuk hem de şakalaştık. Valiliğin 
karşısında Truva Atı vardı. Orada fotoğraf çektirdik. Truva’nın 
yanında Diyarbakır oyunları oynadık. Başkanlarımızda oyuna 
katıldı. Güzel bir kaynaştık. Sonra vapura bindik. Vapurda 
başkanlarla konuştuk, fotoğraf çektik. Vapurdan sonra 
şehitler abidilerine gittik, oradaki ağabeylerimiz bize sıcakkanlı 
davrandılar. Şehitlerin mezarlarına gittiğimizde benim içimi 
hüzün ve mutluluk kapladı. Hüznüm oradaki şehitler. Mutluluğum 
ise orada her şehirden şehitlerimiz vardı. Kardeşçe savaştılar 
ve kazandılar. Türkünden tutalım Kürdü, Çerkesi, Lazı, Alevisi, 
Sünnisi.
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Saygı değer milletvekillerim, başkanlarım. Öncelikle bu etkinliği 
düzenlediğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Buraya 
gelmeden önce çok heyecanlıydım. Çanakkale gibi değerli ve 
güzellikleriyle insanı büyüleyen bir şehre gidiyoruz ve bundan 
kim mutluluk duymaz ki? Doğrusunu söylemek gerekirse 
Çanakkale’ye indikten sonra milletvekillerini, valiyi karşımızda 
görünce çok şaşırdık. Uçağa da ilk kez biniyordum ve çok 
mutluydum. Uçağa binmek ilk hayalimdi. Uçak kalkışa geçtiğinde 
biraz endişeliydim ama yolculuk çok iyi geçti. Çanakkale’ye 
geldiğimizde otobüslere bindik. İlk önce valiliği ziyaret ettik, 
fotoğraf çektirdik. Truva Atı’nı da gördüm, resimde göründüğü gibi 
değildi. Harbiden de canlı canlı insanın içi ferahlıyor. Sonrasında 
feribota bindik ona da ilk kez binmiştim tabii Diyarbakır’da 
deniz olmadığından dolayı. Sonra Şehitler Abidesi’ne gittik. 
Oraları görünce bir yandan buraları gördük, buralara geldik, bu 
toprakların kokusunu içimize çektik diye seviniyoruz bir yandan 
da bir çok yerden gelip bu vatan uğruna, dini uğruna can verip 
bu savaşı kazanan şehitlerimize üzülüyorduk. Bazen içimden 
diyorum da “bunların hepsi birer yardımdan ibaret” Allah kullarını 
çok sever ve eminim ki o savaşta biz Müslüman, Kürt, Türk, 
Çerkes  kardeşlerimize yardım etmiştir. Delerimiz bu zorluklara 
rağmen bu savaşı kazanmıştır. Keşke 253 bin kişi değil de az 
sayıda şehit verseydik ama geçmişe dönüş yok. Bugünün de 
sonuna geldik, hepinize bir ömür boyu mutluluklar dilerim. 
Eminim ki Başbakanımızın Diyarbakır’a tanıdığı şansla Diyarbakır 
güzelleşecek, stadımızı, yeni havuzlarımızı heyecanla bekliyoruz. 
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ÇANAKKALE GEZİSİ

Öncelikle bu geziyi düzenleyen yetkili ve yöneticilere, bu gezide bizi 
karşılayan milletvekillerine ve Çanakkale Valisi’ne çok teşekkür derim. 
Diyarbakır’da saat 12:00’de uçağa bindik. Uçak çok eğlenceli oldu. 
Bazı arkadaşlarımız uçuş esnasında bize şarkılar, türküler söyledi. 
Saat 14:00’te Çanakkale Havalimanı’na indik. Orda bizi Çanakkale 
Milletvekilleri ve basın mensupları karşıladı. Diğer illerden gelen 
arkadaşlarımızda oradaydı.
Sonra arabalara binip güzel deniz manzaralı bir otelde yemek yedik ve 
bize hediyeler verdiler. Ondan sonra Truva Atı’nın yanına gidip fotoğraflar 
çektirdik. Sonra vapura binip Gelibolu Yarımadası’na geçtik. Sonra 
Çanakkale Şehitliği’ne gittik ve çok duygusal anlar yaşadık. Dünyanın her 
yerinden şehitler vardı. 
Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkesi, Anzakları ve birçok yabancılar vardı 
Çanakkale Şehitliği’nde. 
Sonra orda medya mensuplarıyla röportajlar ve canlı yayınlar 
gerçekleşti. İstanbul, Diyarbakır ve Çanakkale milletvekilleriyle 
fotoğraflar çekildi. Sonra Çanakkale içinde gezdiğimiz yerlerde de çok 
güzel vakitler geçti. Şarkılar söylendi ve gezimiz çok eğlenceli geçti. Bu 
gezide bana yer veren yönetici ve yetkililere saygılarımı sunar, teşekkür 
ederim.
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GÜNLÜĞÜM

Bugünüm çok güzel geçti. Çanakkale’yi görmek, Atalarımızın savaştığı 
toprakları görmek beni biraz hüzünlendirdi. Çanakkale’ye vardığımızda 
bizi kapıda karşılayan çok güzel ve çok değerli insanlar vardı. Yaptığımız 
ilk iş yemek yiyip, Çanakkale’yi gezip görmek oldu. Bugün Çanakkale’de 
çok güzel bir gün geçirdim. Truva Atı’nı görmek istiyordum ve hayalim 
gerçekleşti. Şehir merkezinde biz Diyarbakırlılar ve çok değerli 
Çanakkaleli hocalarımızla beraber halay çektik. Halay çekerken bütün 
insanların gözü üstümüzdeydi. O esnada Diyarbakır’ı temsil etmek 
gurur vericiydi. Şehir merkezinde işimiz bittikten sonra vapurla Avrupa 
yakasına doğru yol aldık. Vapurla denizin üstünde gitmek muazzam 
bir şeydi. Sonrasında arabalara binip Şehit Mezarlığı’na doğru yola 
koyulduk. Şehit Mezarlığı’na vardığımızda çok güzel bir manzara vardı. 
Şehit Mezarlığı’nı gezerken atalarımızın yaptığı mücadeleler beni biraz 
duygulandırdı. Şehit Mezarlığı’na girdikten sonra Kanal D ve TGRT ile 
röportaj yaptık. Sonra arabalara binip vapura doğru yol aldık. Vapurlara 
binip karşıya geçtik ve havaalanına doğru gittik. Arabanın içinde çok 
güzel şarkılar söyleyerek havaalanına geldik ve uçağa binemeden önce 
bizimle ilgilenen çok değerli milletvekilleri bizi yolcu ettiler. Bizimle 
ilgilenen Sevda ablama , diğer ablalarıma çok çok teşekkür ederim. 
Bunu düzenleyen Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bu tür 
etkinlikleri düzenlediği için çok teşekkür ederim. Bunda katkısı olan 
herkese çok teşekkür ederim. Saygılarımla.
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Bugün bir gerçek miydi yoksa hayal miydi?
Hayal olsa bile gerçekten harikaydı.
Ve bize bu hayali yaşatanlara çok teşekkür ederim.
Ben okul okumuyorum. Eğer okusaydım eminim ki
Bugün bu güzellikleri yaşayamayacaktım.
Eğer şimdi önüme iki seçenek koysalardı
Bu güzellik mi yoksa okul mu diye
Bundan kesinlikle eminim ki okul derdim.
Bugün belki bir şehri gezmedik
Belki toprağa, betona, asfalta basmadık
Evet bugün belki biz bunlara basmadık
Biz bugün Atalarımızın şehitlerimizin üstüne bastık
Belki Seyit Onbaşı’nın belki Enver Paşa’nın mezarına bastık
Ve öyle bir şey olmuşsa o şehitlerimizden özür dilerim. 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Mustafa Toprak ve bu gezide 
bize yardımcı olan tüm milletvekillerimize teşekkür ederim.
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Çanakkale duyduğum kadarıyla tarihi yönden zengin olan, manevi değerler 
taşıyan bir ilimiz. Bu değerlerin en büyük örneği de yapılan milli mücadelede 
birçok mezhebe sahip kişilerin düşmana karşı el ele verip canlarını ortaya 
atacak kadar cesur bir mücadele vermiş oldukları. Birlik ve beraberliğin 
her yerde galip geleceğine dair örnekler sunmuş ve bunlara şahit olmuş 
bir ilimiz olma şerefini tatmanın sevincini taşıdığına şahit oldum. Ben liseyi 
fen bölümünde okuyarak bu sene bitirdim. Düşüncelerimi dile getirecek 
kadar tahsil gördüm. Kısmet olursa üniversiteye gitmek için çalışıyorum. 
Düşüncelerimi bilinen önemli sözleri örnek vererek siz okuruma elimden 
geldiği kadar açık bir şekilde örneklendirerek anlatmaya başlıyorum. Çok 
gezen mi iyi bilir, çok okuyan mı diye bir tartışma konusu var. Ben bir kez 
daha çok gezen bilir kavramının galip geldiğini fark ettim. Bence okumak 
asla bir yeri yakından görüp hele de bu yer hakkında derin bilgili ve tecrübeli 
kişiler tarafından ayrıntılarıyla hem görsel hem işitsel olarak anlatılmasıyla 
kıyaslanamaz. Ben kendimi ve benimle birlikte bu güzel günü yaşayan 
ve bu güzel, efsane olan Çanakkale’yi gördüğümüz, gezdiğimiz için çok 
şanslı buluyorum. Bu yaşadıklarımız, imkanlarımız nedeniyle gerçekten 
hayatımızda unutulmaz bir ilk oldu. Örneğin uçağa binmek, bu kadar uzak 
bir yere gidip milletvekilleri ve daha sayamadığım birçok değerli insanın 
bize eşlik etmesi, zaman ayırması, değer vermesi gerçekten hayal kadar 
güzel ve gerçek olduğu için değerli bir gün geçirmemize yetti. Yapılan bunca 
fedakarlıklar ve bizler için bir şeyler yapmaya çalışan bu değerli, duyarlı 
insanları görünce ben gerçekten okumam gerektiğine, benden sonrakilere 
örnek olamam gerektiğine karar verdim. Bir kişiyi bile olsa kendim gibi 
düşünmeye kendim gibi doğru bir karar almaya yönlendirirsem dünyada 
başka güzel bir mutluluk olamaz benim için. Ben bu milletin içinde sönük, 
zararlı, kendisine hayrı olmayan bir insan değilim. Şimdi verdiğim kararla 
yararlı biri olmakta geç kalmış değilim. Tam bir şeyleri fark etmemin 
zamanı diye düşünüyorum. Bu kararımda rol oynayan ve bu gezide emeği 
geçen herkese teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunarım.
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Çanakkale Gezisi

Benim bugün hissetiklerim:
Biz bugün çok güzel bir etkinlikle karşılaştık. Sağolsunlar 
tüm ablalarım, ağabeylerim, Sayın Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan sayesinde biz çocuklar çok mutlu olduk. 
Benim hayatımda tek dileğim uçağa binip Paris’e gitmekti. 
Başbakanımız sayesinde uçağa bindim, çok mutlu olduğum 
bir gündü. Sağolsun Başbakanımız. Seni çok seviyoruz 
Başbakanım. Saygı ve sevgilerimizle.



34



35

Sayın Başbakanım, bize bu imkanı verdiğiniz için size çok 
teşekkür ederim. Bugün hayatımın en güzel günlerinden bir 
tanesini geçirdim. Yeni yeni insanlarla tanıştım, ilk defa uçağa 
bindim, Çanakkale’yi gördüm. Çok heyecanlandım. Keşke bu 
geziler daha fazla olsaydı da benim gibi çocuklar daha farklı yerler 
görebilseydi. Çanakkale Şehitliği’ni gezerken de duygulandım. 
Dedelerimizin mezarlarını ziyaret ettik, onlara dua ettik. Sayın 
Başbakanım bu imkanlardan diğer çocuklarında yararlanabilmesi 
için yardımlarınızı bekliyoruz. Bize bu imkanları verdiğiniz için 
teşekkür ediyoruz. Allah’a emanet olun.
“Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar, 
burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde 
uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. 
Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı 
dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdalar. Huzur içindedirler ve 
rahat uyuyacaklarıdır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten 
sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”   
Mustafa Kemal ATATÜRK
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Bugün günlerden 20.05.2012 Perşembe. Bugün Çanakkale gezisi 
vardı, çok heyecanlıydım ilk defa göreceğim diye. Hep beraber 
toplandık. Uçağa doğru gidiyoruz. Korkuyordum çünkü daha önce 
hiç uçağa binmedim. Acaba nasıl olacak diye sabırsızlanıyordum. 
Sonunda uçağa bindik ve uçağın kalkışını bekliyordum. 
İçimdeki korku hala geçmiş değil. Uçakta seyahat çok güzel 
bir duyguymuş. Sonunda Atalarımızın savaştığı toprağa ayak 
bastığımda içime bir hüzün çöktü. Yemek yedik ve Şehitliğe doğru 
gittik. O şehitleri görmek için geçti kuşlar buradan. Çanakkale 
çok güzel ve huzurlu bir şehir. Bu mutluluğu bize yaşatan 
başbakanımıza ve milletvekillerimize minnettarım. Bu geziyi asla 
unutmayacağım ve bu gezide emeği geçen tüm büyüklerimize 
teşekkür ediyorum.
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Ben Çanakkale’ye gelmeden önce merak ettiğim en önemli şey 
Çanakkale’de olan savaş ve o savaşta şehit düşen askerlerdi. 
Çanakkale’ye vardığımızda çok heyecanlıydım. Uçaktan indik ve 
yola koyulduk. Sonunda 300 binden fazla şehit düşen yere geldik. 
Şehit mezarlığına giderken otobüste görevli olan memur yolda 
gördüğümüz şehit mezarlıkları hakkında bilgiler verdi. Bugün 
Çanakkale’de başka illerden gelen arkadaşlarımız vardı. Onlarla da 
konuştuk. Birbirimize sorular sorduk. Sağolsun milletvekillerimizin 
bize çeşit çeşit hediyeleri oldu. O hediyelerinden dolayı onlara ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Şehit mezarlıklarını gezdik. Orada görevli 
olan memurlardan bilgiler edindik. Bu geziyi düzenleyenlere 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 



40



41

Sayın Başbakanım bizi bu geziye gönderdiğin için 
teşekkürlerimi sunarım. Sizin sayenizde ilk defa uçağa 
bindim. Diyarbakır’da fabrikalar açılsın, insanlar iş bulsunlar, 
sokakta hırsızlık yapıp, polislerimize taş atmasınlar. Biz de 
isteriz Diyarbakır da İstanbul, İzmir gibi olsun insanlarımız 
mutlu olsun. Akan kanı durdurmanızı istiyoruz. Kan akmasın. 
Çanakkale’de olduğu gibi ikisi de bizim kardeşlerimiz, 
ağabeylerimiz. Akan kanın durmasını istiyoruz. Diyarbakır’da 
insanlar işsizlikten taş atıp, hırsızlık, gasp yapıyor. Bu 
sorunlarımızı arz rica ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. Lütfen bu 
sorunlarımızı halledin. Lütfen kan akmasın artık. Bu arada 
bizi gönderdiniz, öbür arkadaşlarımızı da göndermenizi 
istiyorum.
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Çanakkale çok çok güzel bir şehirdir. Bizim dedelerimiz aç susuz, 
günde yarım ekmek yemeden, top mermilerini taşıyarak açlıktan 
ne yapacaklarını bilmeden yaşları 14’ten başlayarak  
60 yaşlara dayanarak bu milleti yaşattılar. Bir de AK Parti büyük 
milletvekillerine çok teşekkür ederim. Onlar bize ülkemizi tanıttılar 
ve tüm yardımcı olan valiliklere, milletvekillerine çok çok teşekkür 
ederim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürler.
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Gezi Yazısı

Ben öncelikle ne yazacağımı veya nereden başlayacağımı 
bilmiyorum. Bu düzenlenen gezi benim hayatımı çok değiştirdi. 
Kelimeler bile anlatamaz bu yapılan gezinin güzelliğini. 
Çanakkale’de bizi çok güzel karşıladılar. İlk defa böyle bir geziye 
katılmıştım. Misafirperverlikleri olağanüstü süperdi. Gayet 
memnun oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 
Saygılarımı sunuyorum. 
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Çanakkale gezisi güzel geçti. Gezilecek çok yer vardı ama 
zamanımız pek fazla olmadığından birkaç yeri gezdik, güzel geçti. 
Fotoğraf çektik, röportaj yaptık. Arada sırada olsa da biraz da 
eğlendik. Vapurla Çanakkale Boğazı’nı da gezdik. Uzun lafın kısası 
güzeldi. Çanakkale’yi gördük. Şehitlerin mezarlarını gezdik. Uçakta 
güzeldi. Kısaca güzeldi. Gezide tüm emeği geçenlere teşekkür 
ederim.
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Bu geziyi düzenleyen Başkanım Recep Tayyip Erdoğan ve 
milletvekillerime teşekkür ederim. Gel gelelim bugünkü 
mükemmel ortamı sağladığınız için teşekkür ederiz. Ama bu 
ortamı Diyarbakır’daki bütün gençlere sağlamanızı istiyorum 
ki bunu yapacağınıza da eminim. Güzel bir ortam kurduk. Kısa 
olmasına rağmen zevkliydi. Gezdik, eğlendik. Hepsi bir yana 
asıl olan on binlerce şehidimizi tekrar andık. Anladım ki nasıl 
Diyarbakır benim vatanımsa Çanakkale de benim aynı şekilde 
vatanımdır. Cuma İçten milletvekili bizimle çok ilgilendi. Keşke 
bütün milletvekilleri onun gibi olsa. Eminim ki Diyarbakır daha 
gelişmiş bir metropole dönüşecektir. Biz ve diğer gençleri daha 
pozitif görmek istiyorsanız fabrika ve diğer iş olanaklarının 
yapılmasını arz ederim. 
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ÇANAKKALE SEVİNCİ

Çanakkale’de bugün hem sevinç hem de üzüntü vardı 
gözlerimizde. Ama yine de sevindik buraya gelerek. Sağolsun  
AK Parti Milletvekilleri bizleri yalnız bırakmadı ama yine de 
güzeldi. Bir daha mümkün olursa yine gitmek isterim. Vallahi 
ben orada Şehitlik Mezarlığı’na gittiğimde gözlerimden yaş 
geldi orada. Dedelerimizin savaştığı yer olduğu için ama her 
memleketten insanlar gelmişti. Ellim de olsa bende giderdim 
savaşa. Orada milletimiz kahramanca şehit düşmüşler bu vatan 
toprakları için. İnşallah Allah kısmet ederde bizde bu vatan için, 
bu toprakları için şehit oluruz. Amin! 
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ÇANAKKALE

Çanakkale’de ilk günümdür. Çanakkale çok güzeldir. Çanakkale 
organizasyonunu yapan çocuk şubeye teşekkür ederim. 
Çanakkale’de şehitlerimizi görmeye gittik. Çanakkale’de 
bugün çok şey öğrendim. Bugün çok güzel yerleri keşfettik. 
Şehitlerimizi görmeye gittik. Şimdi şehitlerimiz çok sevindiler. 
Keşke yine gitmek nasip olsa. Çanakkale çok büyük ve güzel bir 
yer. 
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Size duygularımı anlatmaya başlıyorum. İlk öce havalimanına 
indik. Oradan sonra lokantaya gittik, yemek yedik. Allah razı 
olsun bize eşlik eden Ak Parti milletvekillerinden ve Recep Tayyip 
Erdoğan’dan. Bize hediye veren valiye de çok teşekkür ederiz. 
Neyse lokantadan sonra valiliğe gittik. Valiyle fotoğraf çektirdik. 
Ondan sonra Truva Atı’nın önünde fotoğraf çektirdik. Ondan 
sonra halay çektik. Diyarbakır türküleri söyledik. Ondan sonra 
feribota bindik, Çanakkale’yi gezdik. Şehitlik Abidesi’ni ve Şehitliği 
gezdik. Yani ben sayın milletvekillerinin yanında birkaç röportaj 
yaptım. Ben Çanakkale’ye ilk kez geldiğim için çok mutluyum. 
Çanakkale Destanı’nı anlattığında görevli ağabeyler ben çok, 
çok ama çok duygulandım. O 15, 16 yaşındaki gençler gözlerini 
kırpmadan savaştılar. Ben Çanakkale’de çok duygulandım.
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Böyle bir geziye tereddüt etmiştim, sonrası çok güzel oldu ve 
benim için en güzel bir gün oldu. Asla bugünü unutmayacağım. 
Bizi bu geziye getirdikleri için çok çok teşekkür ediyorum.
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Çanakkale’ye Geldiğim Gün

Sevgili Başbakanımız. Senin bizi Çanakkale’ye getirmen  
bizi çok mutlu etti. Sayın Başbakanımız sen bizleri Çanakkale’de 
çok mutlu ve heyecanlı ettin. Şehitliğe gittik, dedelerimizi gördük, 
şehitlerimizi gördük. Sayın valimizle röportaj yaptık, fotoğraflar 
çektik. Vapura bindik arkadaşlarımla. Sayın Milletvekillerimizle 
otelde yemek yedik. Bizlere güzel ve değerli hediyeler aldılar. 
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Çanakkale Gezisi

Çanakkale’ye geziye gittik ve ben çok sevinmiştim. Bir haber 
geldi dediler: “Oğlunuz Çanakkale gezisine gelebilir mi?” 
Bende “Evet” dedim. İyi ki evet dedim. Çok eğlendim çünkü 
Çanakkaleliler bize karşı çok iyiydiler. Gittik, her yeri ziyaret 
ettik. Ben de sevdim. Eğer bana yine böyle bir şans verilirse yine 
giderim. 
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Biz bugün gezdik Çanakkale’nin içini. Güvenlikçi ağabeyler  
bize yardımcı oldular. Biz de dedelerimizin ziyaretlerine gittik 
ve dedelerimizin yerlerini gördük, nasıl savaştıklarını öğrendik. 
Nasıl savaştıklarını gördük. Biz onlarla gurur duyuyoruz ve 
o şehit olan dedelerimiz nur içinde yatsınlar. Şehitlerimize 
teşekkür ediyoruz.
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Çanakkale Gezisi

Çok memnun oldum. Güzel bir geziydi, beğendim. Şehitlik 
Abidesi’ne gittik. Diyarbakır’daki kardeşlerim orda taş 
atacaklarına gelsinler, burada dedelerimizin mezarını görsünler. 
İnşallah dağdakiler ile Türk askerimiz barışır. Bu düşmanlık 
son erer. Çünkü gençlerimiz yok oluyor. Kimi çocuklar yaşları 
küçük hapse giriyor. Genç yaşta hapis görmesinler burada 
dedelerimizin mezarını görsünler. Saygılarımla. 
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ÇANAKKALE’M

Bir destanın adıdır Çanakkale
Ateşle imtihandır Çanakkale
Tarihte destandır Çanakkale
Düşmana mezardır Çanakkale

Türk’ün şerefidir bu Çanakkale
Kurşunların sevdasıdır Çanakkale
Ateşe karşı imandır Çanakkale
Haçlıya ölümdür bu Çanakkale

Şehitlere mezardır Çanakkale
Yamyamlara derstir Çanakkale
En büyük destandır Çanakkale
Kınalı kuzuların yattığı yerdir Çanakkale

Seyit Onbaşılar’ın gücüdür Çanakkale
Yahya Çavuşların savaşıdır Çanakkale
Türk’ün kaderinin yazıldığı yer Çanakkale
DÜŞMANA YOL VERMEYEN ÇANAKKALE
ÇELİKTEN KALEYİ YUTAN YERDİR ÇANAKKALE
TÜRK’ÜN GEÇİT VERMEZ KALESİDİR ÇANAKKALE.                  



70

GEZİ YAZISI

Çanakkale’ye vardığımız an çok hoş bir şekilde karşılandık. 
Daha önce hiçbir geziye katılmamıştım. Çanakkale gezisi 
hepimizin duygularını değiştirdi. Herşeyimiz valilik tarafından 
karşılandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.          
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Bu geziyi düzenlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir 
etkinlik ama kısaydı. Keşke bir haftalık olsaydı ama bu etkinliği 
düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çanakkale 
anlatmaya değer, güzel bir memleket. İnsanları iyi, bizi güzel 
ağırladılar. Onarla da teşekkür ederim. Bir daha olmasını istiyorum. 
Bu sefer bir haftalık olmasını istiyorum. Çanakkale’yi bu sefer tam 
gezmek istiyorum. Bir günle olacak iş değil. Hayatımdaki en güzel 
gündü bunu düzenleyen ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür 
ederim.
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Ben bugün dedelerimizden kalan hatıraları gördüm. 
Çok sevindim. Buradaki ablalarımın ellerinden öperim, 
saygılar dilerim. En büyük hayalim büyüyüp annemi Hacca 
gönderebilmek. Bir hatam ve zararım olduysa çok özür dilerim.
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Öncelikle bu geziyi hazırlayan Sayın Valimize ve bu geziye katkısı ve 
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Bu geziyi yapmakla 
beraber kendimde bir değişiklik farkettim. Gördüm ki bizden önceki 
atalarımızın ne zorluklarla kurtuluş mücadelesini kazandığını gördüm. 
Şimdiki halime çok şükrediyorum bunları görerek. Bunların yanı sıra 
hayatımda görmediğim Çanakkale’yi görerek ve ilk defa uçak seyahati 
yaparak ilkleri yaşadım. Çanakkale’de geçirdiğim bir gün ile hayatı 
anladım. Sağolsunlar Çanakkale Valisi’nin ve halkının da bize karşı 
gösterdiği ilgiden dolayı minnettarım. Bana ne mutlu ki buralara 
gelip, gezip gördüm. Ama şikayetçi olduğum tek konu gezinin bir 
günlük olması. İnşallah bir gün de gelip buraları görmek isterim. Artık 
diyeceklerim bu kadar. Bu gezide katkısı olan Diyarbakır Valiliği’ne, 
Çanakkale Valiliği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir 
daha görüşmek dileğiyle. 
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Güzel bir gün başladık. Aramızda uçağa binmeyenler 
vardı, bindiler. Bize bu imkanları sağlayan Başbakanımıza 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir tek uçak değil, belki de aramızda 
şehir dışına çıkmayan, feribota binmeyen insanlar vardı. Bize bu 
imkanları tanıdıkları için devletimize teşekkürlerimi sunarım, 
saygılarımı sunarım. İnşallah bu tür gezileri ben değil de 
etrafımdaki tüm arkadaşlarım gezip görür. Bunun olmasını çok 
isterim. 
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Vatan severlik için arkadaşlarımı uyarırım. Çünkü taş atmasınlar 
diye. Ne hakkın var polise taş atıyorsun.
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Çanakkale gezisinde şehitlerimizin mezarlarını görünce çok 
duygulandık. Bizim atalarımız canları pahansa cephede bizim 
için savaştılar. Onlar canları pahasına bu vatan için savaştılar ve 
bizlerde onların yanında yürüyeceğiz. Çanakkale gezisi çok güzeldi. 
Hiç gitmediğim bir yerdi. İyi ki gitmişim, deniz manzarası, vapur ve 
insanları güzeldi. Bize çok iyi davrandılar. Bu geziyi düzenleyen devlet 
yetkililerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle bir gezi 
yaparız.
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Ben Çanakkale’yi çok sevdim, çok güzeldi oralar. Orada 
şehitliğe gittik ve çok duygulandım. Vapura bindik, valiliğe 
gittik. Kendimi çok şanslı hissediyorum. İlk defa uçağa 
bindim. Heyecanlıydım, uçakta kulağım ağrıdı. İlk defa denizi 
gördüm. Girmek isterdim ama soğuktu havalar. Orada balık 
tutuyorlardı. İlk defa vapura bindim çok heyecanlıydım. 
Doğrusu Çanakkale’de kalmak isterdim. Çanakkale çok güzel. 
Bizimle birlikte gelen vekillere çok teşekkür ederim.
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Çanakkale Gezisi

Ben bugün ilk defa uçağa bindim ve ilk defa Çanakkale 
gezisine gittim. İlk defa o kadar güzel bir yere gittim. 
Oradaki şehitlerimizin mezarlığına gittim. Sayın Valimizi ve 
Sayın Milletvekilimizi gördük ve tabii ki de onlarla tanıştık. 
Onlarla eğlendik, iyi vakit geçirdik.
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ŞİİR

Gece gündüz gözlerini kırpmadan
Savaşırdı Atalarımız.
Çanakkale bizimdir, bizim olacak.

Açlık susuzluk nedir bilmezlerdi.
Bu vatan uğruna canlarını verdiler.
Çanakkale bizimdir, bizim olacak.

Çanakkale geçilmedi, geçilemez.
Düşman yenemedi, yenildi.
Çanakkale bizimdir bizim olacak.
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Çanakkale gezisinde şehitlerin mezarına giderken bir mezarda 
birden fazla şehit yattığını görünce çok duygulandık. Bizler 
canımızdan bir parça koparırcasına en iyilerimizi verdik 
toprağa. Yaratılan değerlerimin, onurumun, ahlakın, inancın 
simgesi olarak bilincimizi aydınlatıyor ve bizi kopmaz bağlarla 
bağlıyor bu toprağa, bu vatana. Biz şehitlerin hiçbir zaman 
ölmeyeceğini biliyoruz ve yüreğimizde her zaman onlara bir yer 
ayıracağız. Bütün şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. 
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ÇANAKKALE GEZİSİ

Bugün benim için çok özel bir gündü. Ben 14 yaşıma geldim, 
böyle bir gün geçirmedim. Büyüklerimizden, vekillerimizden 
Allah razı olsun. Böyle bir organizasyon yapmışlar. Bugün 
arkadaşlarımızla bir araya geldik Çanakkale’ye gittik. Oradaki 
şehitliği ziyaret ettik, geçmişimizi öğrendik. Aslında kendimizi 
tanıdık, kim olduğumuzu öğrendik. Devlet büyüklerimizi, 
batıdaki arkadaşlarımızı ve arkadamızdaki koca devleti 
tanıdık. Bugün gerçekten çok mutlu oldum. Çok güzel bir gün 
geçirdim. Keşke böyle güzel organizasyonlar hep olsa. Devlet 
büyüklerimize, valimize, emniyet amirlerine, milletvekillerine 
çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu yaptıkları için 
en derin saygılarımla.
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ÇANAKKALE GEZİSİ

Çanakkale çok güzeldi. Çanakkale’ye dedelerimizi görmek için 
geldik. Dedelerimizin mezarlıklarını gezmek için gittik. Sonra 
valiliğe gittik. Fotoğraf çektik. Ondan sonra gemiye bindik, şarkı 
söyledik. Sonra yemek yedik. İlk defa milletvekilleriyle uçağa 
bindik. Birlikte kaldık. İlk defa böyle bir an geçirdim. Deniz 
gördüm. Tarihi eser gördüm. Kolyeler aldık, anahtarlıklar aldık. 
İyi geçti. Şimdi eve dönüyoruz.
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Öncelikle bu geziyi düzenleyenlere, bizi gezdirenlere teşekkür 
etmek istiyorum. Bu gezide ilkleri yaşadım. İlk defa deniz 
gördüm. İlk defa uçağa bindim. İlk defa Diyarbakır dışına çıktım 
ve ilk defa vapura bindim. İlk gidişimizde Çanakkale insanının 
ne kadar sıcak olduğunu gördüm. Şehitlikleri gezdiğimizde eski 
birlikten ne kadar uzak olduğumuzu düşündüm. Tur rehberinin 
anlattıkları beni derinden etkiledi. Bugün ilk defa vapura bindim. 
Denizde giden bir vapurda olmak, denizin dalga sesleri ve 
yüzüme çarpan rüzgarın sesi. Tarifsiz bir duygu, anlatılmaz ve 
biz bunu yaşadık. 



94

Çanakkale’yi ilk kez gördüm. Çanakkale çok güzeldi. 
Çanakkale’de bir otelde yemek yedik. Çanakkale Boğazı güzeldi. 
Çanakkale’de denizi gördüm. Çanakkale’de insanları gördüm. 
Çanakkale’de muhteşem manzarayı gördüm.
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SEVGİLİ BAŞBAKANIM

Sizin bize yaptığınız iyilik için teşekkür ederim. Ben de size bir 
resim yaptım. Çanakkale çok güzeldi.
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Çanakkale’ye gelmek güzeldi. İlk defa çocukluğumdan beri 
kitaplarımızda olan şehitlerimizin mezarlarını ziyaret etmek, 
bir Fatiha okumak heyecan vericiydi. Gelibolu’nun muhteşem 
manzarası süperdi. Uzun lafın kısası Çanakkale gezisi süperdi. Bir 
daha gelme şansım olsa gördüğüm yerleri daha detaylı gezerim.
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Çanakkale gezisi çok güzeldi. Geldiğime hiç pişman olmadım. 
Özellikle uçağa ve vapura binerken çok heyecanlandım.
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Çanakkale Gezisi

Sayın Diyarbakır Valisi’ne bizi Çanakkale’ye götürdükleri için çok 
teşekkür ediyorum. Orada şehitlerimizi, dedelerimizi gördük. 
Sayın bakanlara, milletvekillerine çok teşekkür ediyorum. Bizimle 
ilgilendikleri için. Bize verdikleri hediyelerde çok güzeldi. Hem bizi 
özel uçakla gönderdiniz. Bazıları ilk defa uçağa biniyordu. Bizlere 
kıyafet aldığınız, ayakkabı aldığınız için çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Başbakanımıza da saygılar dilerim. Ve bizlere kıyafet aldık. 
Ayakkabı aldıkları için teşekkür ediyorum.
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Ben bu geziden çok hoşlandım. Çünkü bu gezi hiç görmediğimiz 
uçağa binmemizi sağladı. Şehir dışına gitmemizi sağladı. Bu gezide 
kendi dedelerimizin, büyüklerimizin mezarlarını gördük ve bizim 
için, ülkemiz için savaşan, şehit olan büyüklerimizin mezarını 
gördük. Çanakkale’de tur rehberleri bize mezarlıkları gezdirdi. 
Orada dikkatimi bir şey çekti. Her şehirden, her ilçeden insanların 
mezarları vardı. Bu da demek oluyor ki önceden savaşan 
insanlar omuz omuza savaşmışlar. Şimdi ise bizim insanlar hep 
düşmanlık içinde yaşıyorlar. AKP bizi Çanakkale’ye götürdü. Bu 
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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Çanakkale Gezisi

Ben bu geziden çok hoşlandım. Çünkü ben hiç şehir dışına 
çıkmamıştım. Bir de ne uçağa binmiş ne denizi görmüştüm. 
Vapurla gezi yaptık. Çanakkale’yi hiç görmemiştim. AK Parti ve 
bütün milletvekilleri sayesinde bu yerleri gördüm. Milletvekilleri, 
başta AK Parti olmak üzere hiçbir masraftan kaçmamışlar. 
Gelelim konuya. Ben Çanakkale’yi çok beğendim. Çanakkale 
Savaşı’nda şehit olanların mezarını gördük ve Fatiha okuduk. 
Onlardan bazıları da bizim memleketliydi yani Diyarbakırlılar vardı. 
Bunlardan Silvanlı, Hazrolu, Liceli, Güngüştülü… hepsi bizim için 
savaşmış, memlekete sahip çıkmıştı. Biz de  onların sayesinde 
buralara geldik. Allah herkesten razı olsun. Başta milletvekilleri ve 
en başta AK Parti Başbakanımızdan. Sağolsun bu kadar.                           
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Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizlere Çanakkale’ye gitmek için fırsat 
verdiğiniz için teşekkürler. Bizlere bu imkanları verdiniz ama bir yandan 
da üzülüyorum. Bizler gördük, geride kalan genç çocuklar göremedi 
ama her şeye rağmen güzeldi. Valiliğe gittik, Truva Atı’nı gördük. Dört 
yıldızlı otelde yemek yedik, feribotla gezdik. Şehitliğe gittik. Diyarbakır 
nasıl vatanımsa Çanakkale’de vatanım. Ordayken bizimle çok güzel 
ilgilendiler. Hayatımda ilk defa uçağa bindim yani çok heyecan verici 
bir şey. Sizden tek bir şey istiyorum. Beni bir daha Çanakkale’ye 
gönderirseniz sevinirim. Mutluluk duyarım. 
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Çanakkale Seyit Onbaşı

Bugün Çanakkale’ye gittik. Çok güzeldi. Diyarbakır milletvekilleri 
ve görevli polis arkadaşları ve ağabeyler sağ olsun bize yardımcı 
oldular. Çanakkale’deki insanlar bizi güzel ağırladı. Çanakkale’deki 
Şehitlik Mezarı’na gittik. Onca dedelerimiz o kanlı savaşta 
savaştılar ki gelecek nesiler için. Şimdi dedelerimiz savaşmasaydı 
bu Çanakkale şehrini Fransalı insanlar ele geçirirdi. Bizim 
dedelerimiz savaşıp Çanakkale’yi ele geçirmişler. Şu anda Türkiye 
Cumhuriyeti insanları Çanakkale’de oturuyor. Birçok şeyi anladık. 
Sağolsun görevli milletvekilleri. 
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Çanakkale Gezisi

Sayın Başbakanım senin bizleri Çanakkale’ye getirmen çok mutlu 
etti. Biz bugün milletvekilleri ve arkadaşlarımızla Çanakkale’ye 
gittik. Dedelerimizi gördük. Bizim şu an oraya gitmemizin sebebi 
şehitlerimizi can ve kanıyla çatıştığı o toprağı kazandıkları yere 
gittik. Biz bugün çok mutluyuz çünkü Çanakkale’nin her yerini 
gezdik. Denizde vapurla karşıya geçtik şehitleri anmak için. 
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ÇANAKKALE GEZİSİ VE ANILARIM

Bugün ben Çanakkale’ye gittim. Çanakkale’de güzel vakit 
geçirdim. Arkadaşlarımla eğlendim, Çanakkale valisiyle fotoğraf 
çektirdik. Uçağa bindik. Gelibolu’nun Conkbayırı, Anafartalar, 
Eceabat gibi yerleri gezdik. Vapura bindik. Gelibolu Yarımadası’na 
gittik. Şehitlerimizin anıtlarına gittik, dua ettik. Bize hediye 
armağan ettiler. Çok eğlendim. Diyarbakır Valisi’ne ve polis 
teşkilatına sonsuz teşekkür ediyorum. Beni ve arkadaşlarımı 
Çanakkale’ye getirdikleri için çok mutluyum.
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Merhaba Saygı Değer Milletvekillerim ve 
Sayın Vali’m

Öncelikle bize böyle bir proje düzenlediğiniz için çok teşekkür 
ederim. Bugün Çanakkale gezisinde bilmediğim çok şey öğrendim. 
Bu vatanın nasıl kurtulduğu, kimlerin nasıl acı çekerek bu vatanı 
kurtarmak için aç susuz savaştığını, bazı insanlarınsa bu vatanla 
ilgileri bile olmadığını.  Yani uzun lafın kısası şu; siz Benden 
Çanakkale’yi anlatmamı istediniz ama bir kalem ve bir A4 kağıdı 
ile hiçbir şey yapamayız. Koca bir tarihi nasıl olur da bir kağıt 
parçasına sığdırabiliriz? Allah’tan şehitlerimize rahmet diliyorum. 
Size canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. 
Ellerinizden öperim, saygılarımla.





Haberler
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Yaşam Gazetesi
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Barış Gazetesi
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Güncel Gazetesi
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Dokuz Sütun Gazetesi

Dokuz Sütun Gazetesi
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Kalenin Sesi Gazetesi
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İletişim Gazetesi
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Haber Yorum Gazetesi

Tünaydın Gazetesi
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Gündem Gazetesi
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Son Söz Gazetesi
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