“18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Programı“
Kısa Film Çalışması “EMANET”

İlk giriş alt yazısı
ÜSKÜDAR-1914
Seferberlik emri afişine zoom yapılır. Fonda drama köprüsü çalınır.
Dobruca muhaciri Fatma hanım elinde Hasan efendinin resmi, holün başına
söylenmektedir.
- Fatma Hanım:
Ardınızdan gelirim dedin bre Hasan , gelmedin,

bak oğlun Mustafa erkenden aldı icazetini Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane‟den maşallah.Nerede Abdulhamid Hanımız ? Sen de
gelmedin bre Hasan, gelmedin bre Hasan….
Heyecanla çantasını hazırlamakta olan Mustafa‟yı elleri ile sevdi,öptü gözlerinden
Fatma hanım.Mustafa heyecanla ;

Mustafa : Beni böyle kumandan olarak görse nasıl da sevinirdi
babacığım, medrese, mektep, talebe,hoca, seferber olduk, yaşamış mıdır
zaten vatanı için ölmesini bilmeyen, vatan için anacığım.
Ağlamakla gülmek arasında gidip gelen bir ruh hali sarmıştı Fatma hanımı uzak bir
noktaya bakarak

Fatma hanım :
Nasıl oldu? Komşularımız, bizden hep hayır gören
komşularımız , bizi sürdü çıkardı köyümüzden, işte bak şimdi de türlü
Frenk bayrakları asılmış dükkanlar var ,nereye gidelim evladım , daha
öteye nere var ? Üsküdar bizimdir ! Üsküdar bizim! Dedi
Annesine güven telkin etmek isteği ile

Mustafa ;
- Çanakkale ye Kale-i Sultani ye gideriz gerekirse anneciğim ,
geçemezler inşallah , gayret bizden tevfik Allah‟tan diyerek
annesinin elini öptü.
Bir kez daha oğlunun alnından öpen Fatma hanım koynundan çıkardığı bir al yazmayı
oğluna uzattı.

Fatma hanım : Babanın yad ederken gözyaşlarımla bezediğim bu al
yazmayı , koynuna koy. Hasretini dindirir oğlum
dedi ve yazmayı alıp annesine sarıldıktan sonra baş selamı veren oğlunun ardından su
döktü.Seferberlik emri afişine zoom yapılır. Fonda drama köprüsü çalınır.
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İlk giriş alt yazısı
NUSAYBİN-1914
Vagon kapısı yanındaki seferberlik afişine zoom yapılır fonda Kürtçe ağıt çalar.
İstasyondan kalmak üzere olan trenin pencerelerinden askerler uğurlamaya gelen
ailelerine el sallayarak son kez helalleşmekte , onlarla konuşmaktadırlar.Vagonun
önünde ve arkasında duman ve buharlar ortalığı sarmıştır. Her an kalkabilecek trenin
önünde duran Said
Annesine yüksek sesle

- Said : Daye hake xwe helel bike ,eze bikevimre jibo serfiraki ümmeta
Muhammed, duaye xwe qemneke. Der.
(Türkçe alt yazı olacak)
Anneciğim hakkını helal et , yola düşeceğim, Muhammet Ümmetinin zaferi için
dualarını eksik etme

Anne:
- Kuremin riya te vekire be xweda alikariya we be şiremin helal
duayemin sığınak bibe xweda.serfiraz nasibi ümmeta Muhammed
bike.Bave te li Erzurume ne biya e wiji bahata . Yekim ke emji te
razi nin. Xwedaji j ite razi bi ,inşellah Li emri kumandane xve
derneke ve Emaneta xveda bi.
(Türkçe alt yazı olacak)
Oğlum Yolun açık olsun , Allah yardımcınız olsun , sütüm helal , dualarım
korunağın olsun . Allah Muhammed Ümmetine zafer nasip etsin.
Baban Erzurum da olmasa idi gelirdi , biz senden razıyız, Allah da senden razı
olsun , komutanlarının sözünden çıkma Allah a emanet ol dedi.
-

Trenin kalkış sesi ile ilahi fonda olacak.Tekrar seferberlik emri afişine zoom yapılacak.
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İlk giriş alt yazısı :
Hopa – 1914
Ortamda mevcut Seferberlik Emri Afişine zoom yapılır , fonda yerel uğurlama havası
çalar
Köylüler köyde kalan son gençlerini uğurlamak üzere sahilde toplanmışlardır , kıyıda
Samsun‟dan İstanbul‟a gidecek olan gemiye gençleri götürmek üzere bir taka
beklemektedir , her şeye rağmen bir gurur ve coşku tablosu vardır.Gençlerden Recep
Ali amcasına seslenir…

Recep Ali : Köy boşaldi ..Delikanli kalmadi.Balkan harbine Giden
gelmedi.Bu yaz funduği kacakarilerle toplarsiniz Ha Şimdi biz gidiyruk
ama bu Uruslar azar kuduriler , saldirirlarsa ne olacak puralar?
Recep Ali nin amcası : Sen onu tasa etme uşağum,Urusun hakkindan biz
geliriz evelallah . der köylüler güler …
Recep Ali annesine döner ve onunla söyleşir , Recep Alinin amcası kadraj yönünde duran
adama dönerek konuşmaya devam eder..

Recep Alinin amcası : Anasi yandi kavruldi.İki oğlinden 3 senedur haber
yok.Gönderdi birini daha .Kendi da 93 harbinden yetim kalmadur.Bu
delikanliler da olmasa cihat işi kaldi bizum başumuza.Vatandur,namustur
90 yaşinda olsak gene gideceğuz.Rus ordusi Batum‟a inecekmiş derler.
Allah duşmana aman vermesun.Bindurelum artuk takaya.Bu iş uzadukça
anasi birakmaz oni.(Asker adayı Recep Ali ‘ye seslenir)
Recep Alinin Amcası : ----Recep Ali dubağun(Yeter artık)Anan ile helallaş
hayde.
Recep Ali: NANA DOMİHELALİ(Anne hakkını helal et)
Anne:HELALİ GAVAZ GÜLİ(Helal olsun gülüm yavrum).Gidinca
kumandanune ağabeyleruni da sor.onlar buyuk adamlardur nerde olduğini
bilurlar. Ha bu yaşmaği da al eyi sakla , dönüşte duvak yapacağim
gelinime oni…
Recep Ali:AllahA emenet olun.(kalabalığın içine doğru herhangi bir ihtiyara
seslenir)Mustafa Cuma dayı atmacama eyi bak.göç zamani gökyuzine birak
da belki ustumdan geçer.
Ortamda mevcut Seferberlik Emri Afişine zoom yapılır,fonda yerel uğurlama havası
çalar
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İlk giriş alt yazısı
ATÇA-1914
Kahve duvarındaki seferberlik afişine zoom yapılır.Fonda Kerimoğlu çalar.Yaşlıların
oturduğu kahvede Eğnacı İsmet emmi yanındaki ile söylenir.

- Eğnacı İsmet : Dımbır ların Tahir değil mi o gelen
- Köylü 1:Öyle öyle zeytine gitmiştir ordan geliyodur.
Tahir kahveciye :
- Selamün aleyküm efeler , bi gahve verin gari de içelim.
Eğnacı İsmet emmi:
- Aleyküm selam Tahir , ormancı. geldi bu kağıda astı duvara okuyu
ve baken ne yazıyomuş.
Tahir o anda fark ettiği kağıdı sesli okur

- Tahir :"Seferberlik var asker olanlar silah altına"
Seferberlik
emri vermiş , peygamber sancağı açmış halifemiz , cihad ilan etmiş
Farz oldu bene hemen gidip hazırlanem
Eğnacı İsmet emmi : Du bakalım Tahir ne oluyosun sen.Gülhanım ınan
yeni everdik sene , taze bebeğin var nereye gidiyon.Bu savaşlar biter mi
hiç.Hem bizim kabzımal Yorgo dediğdin bu işe, Gavula Rusya ya
yardıma gidiyolamış. Bizlen alakası yokmuş savaşın …
Tahir kızarak elindekileri yere attı.

- Tahir: Degidi İsmet amca de ne diyosun sen , o Yorgo ya inanılır mı
? gavur İstanbul‟u aldı mı, baş gitti mi ayaklar neyapacak? Ne namus
kalır, ne hanım, ne kızan, elalemin dediğine ne bakıyon sen.
Gülhanım‟a uğrayıp üzmeyem ona , bu yazması hatıra kalsın bene,
hem gidcez, hem yencez gavuru, hem döncez inşallah.Hadi selametlen
ben gidiyom.
Kahve duvarındaki seferberlik afişine zoom yapılır.fonda kerimoğlu çalar.
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İlk giriş alt yazısı
HAYDARPAŞA -1914
EMİNE ANA garın salonunda , sağa sola , herkese , oğlu Mehmed‟i sormaktaydı.
Görevlilerden birine
- Emine hanım :Söğütlü Osman oğlu Mehmed benim oğlum, görmem

lazım , emanetim var, müjdem var, Bilecik de uğurlayamadım
duydum ki daha gitmemiş oğlumu görmem lazım. dedi
Görevli kalabalık ve karmaşayı göstererek ,

Görevli: - Nasıl bulalım anacım , kumandanlara hep haber verdik , artık
kısmet . dedi
Yolcu , asker , tren sesleri,duman ve buharlar arasında , 4 asker kumandanları baş da
olmak üzere salona girdi.Hasretle anasına sarılan Mehmed

- Mehmed :Anacığım beni arıyormuşsun.Kumandanımız duymuş
buraya geldik.Niye buralara kadar zahmet ettin, ne oldu der?
Anası sesi titreyerek

- Emine Hanım : Ağabeyi‟ni Balkan da şehit verdik. Şehadet bize
yakışır elbet amma gelinimin şu emanet yazması ile Muştunu
vermeden göndermek istemedim seni cepheye der.
Ve yazmayı verir. Mehmed yazmayı alıp elinde sımsıkı tutar.
- Mehmed : Bilirim bu , cephede namus beklediğimin nişanıdır.Bilirim

bin yıldır vatan ettiğimiz bu yurt , bize ceddimizden miras değil ,
evlatlarımız için bir emanettir…. Bilirim milletim büyüktür , vatansız
olmaz!... Bilirim bu millet bayraksız olmaz, bilirim bana verdiğin süt
o ki helaldir. Düşman kor olsa göğsümde söndürürüm.emanetin
başım üstüne ancak , muştun nedir anacığım? Der
- Emine hanım : Gelinim diyememişti, fırsat olmamış.Bir torun
bekliyorum , adını ne koysak gönlün şad olur oğul?
- Mehmed : Er ise Hüseyin , hatun ise Zeynep olsun. Allah Rasulünün
hatırası şad olsun.
Ertuğrul anasının eline sarılır , annesi ağlayarak oğluna sarılır. Fonda Çanakkale
türküsü çalar.
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İlk giriş alt yazısı
HAYDARPAŞA - 2011
Çanakkale savaşı seferberlik zamanında Mehmed‟in annesi ile vedalaştığı yerde
teğmen ali ilk görev yerine yola çıkmak üzeredir, annesi ve nişanlısı ile sohbet
etmektedirler , Ali‟nin annesine sarılmış hali ile sahne başlar , sonra Ali üzgün duran
nişanlısına döner

- Ali : Beyza bu kadar üzülecek bir şey yok , aksine ben çok heyecanlı
ve mutluyum, bu toprakların , bu aziz milletin hakkını nasıl öderim,
ülkenin her yerinde hizmet etmek bir şereftir dedi.
Beyza gözyaşlarını silerek
-Beyza : Ben senin gidişine değil , gelemediğim için üzülüyorum. Der Ali

- Ali : Düğünümüz yaza olur , nasipse ben de sizi alırım , çok sürmez
bu ayrılık.
-

(Tren çağrısı …..‟a yapılır.) Trene doğru yürümeye başlarlar vagon kapısına
gelince , anne büyük bir titizlikle , eski bir asker çantasını , onun içinden de eski
bir yazmayı alır Ali ye der ki :

-

Ali nin annesi : Ali bu senin deden Mehmed‟in , deden Hüseyin „e
emaneti , baban rahmetli zamanı gelince sana vermemi istedi , ne
söyleyim oğlumuza dedim ? “Benim oğlum anlar” dedi ..Al bakalım
emanetini. der.

Ali yazmayı alıp avucunda sıktı kokladı öptü.
-Ali : Çanakkale şehitlerinden aldığımız bu emanet, tüm milli

değerlerin bir nişanı olarak askerlere veriliyordu. Teşekkür ederim ,
babam rahmetlinin ruhu şad olsun anladım anneciğim, dualarınızı
eksik etmeyin .
Diyerek trene bindi…. Annesi son kez ;
- Ali nin Annesi : Uğurlar olsun oğlum , Allah yardımcın olsun …. Der
ve sahne biter…
Fonda Kerkük Türküsü “Altın hızma” çalar.
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