Abideleşmiş Bir Şahsiyet: Mustafa Kemal (ATATÜRK)
Zamansız Kahraman
KARAKTERLER
Yarbay /Albay Mustafa Kemal (ATATÜRK)
Emir Subayı İzzettin Bey
Askerler (10 Kişi)
Dekor: Sahne önünde kum çuvallarından yapılmış tek sıralık bir siper vardır. Sahne
gerisinde üzerinde kağıtların, haritaların olduğu bir masa ve etrafında sandalyeler vardır.)
YARBAY MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) : Düşman Arıburnu’na sebepsiz yere çıkarma yapmaz.
Hedef Conkbayırı ve Kocaçimentepe olmalı. Buralar ele geçerse savaş başlamadan biter.
(Bu sırada Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK) başında kurmaylarıyla son durumu
değerlendirir. Emir Subayı İzzettin Bey gelir.)
EMİR SUBAYI İZZETİN BEY: Kumandanım, düşman yaklaşıyor ve askerlerin dayanacak gücü
kalmadı.
YARBAY MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK): Düşmanın bu gelişini elimiz kolumuz bağlı
seyredemeyiz. İzzettin Bey, gerekirse düşmana taarruz edip o kesimi ele geçirmelerini
kesinlikle engelleyeceğiz.
(Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK) elindeki kalemi kırar.)
EMİR SUBAYI İZZETTİN BEY: Efendim, biz ordu ihtiyatıyız. Ordu kumandanının emri olmadan
savaşa girersek... (Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK) sözünü keser)
YARBAY MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK): (Emir Subayı İzzettin Bey’in sözünü keserek söze
girer.) Ben vatanım için gerekli olanı yapayım isterlerse beni cezalandırsınlar. Düşman o
kesimi ele geçirirse boğaz ve İstanbul yolu açılır. Derhal 57. Alay’ı hazırlayın.
EMİR SUBAYI İZZETİN BEY: Başüstüne efendim!
(Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK) ve kumandanları cepheye askerlerin yanına gelirler. Bir
asker koşarak Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK) in yanına gelir.)
ASKER 1: (korku ve endişe içerisinde) Kumandanım, düşman çok kalabalık, cephaneleri
bitmiyor. Bizim ise atacak mermimiz bile kalmadı.
YARBAY MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) : Askerler! (Bütün askerler can kulağı ile
dinlemektedir.) Biliyorum çok yoruldunuz, yaralar aldınız. Omuz omuza savaştığınız
arkadaşlarınız şehadete ulaştı bile. Hatta kaybettiğinizi bile düşünmüş olabilirsiniz. Ama biz
buradayız. Bu vatan toprağını son askerimiz kalana kadar korumakla vazifeliyiz.
(Askerlerin yüzündeki endişe ifadesi silinmiştir, artık daha kararlı ve cesaretli
bakmaktadırlar.)

ASKERLER: (Coşkulu ve gür bir sesle, tek bir ağızdan.) Emredersiniz komutanım.
YARBAY MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) : Düşman askerlerini geldikleri yere, Arıburnu’na ,
oradan da denize dökecek kudretimiz var. Hiçbir birlik, hiçbir asker bulunduğu mevziden bir
adım bile geri çekilmeyecektir. Eğer ki mermileriniz bittiyse süngüleriniz var! Herkese
süngülerini takıp, düşman ile burun buruna savaşmasını emrediyorum!
YARBAY MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK): Süngü tak!
(Askerler süngü takar ve yere yatarlar. Onları gören düşman askerleri de yere yatarlar ve
böylece zaman kazanılır. Arıburnu’nda ilk düşman dalgası böylece durdurulur. Tüm cephe
hatlarında savaş Ağustos ayına kadar devam eder. Başarılarından dolayı rütbesi Albay olan
Mustafa Kemal (ATATÜRK)’in Anafartalar Kahramanı olduğu Anafartalar Muharebeleri
başlar. Düşmanı denize dökmek için yeni planlar yapılır. Tarih 10 Ağustos 1915, Yer
Conkbayırı )
ALBAY MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK): Askerler! Karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç
şüphe yoktur Fakat siz acele etmeyin. Önce ben ileri gideyim. Siz, ben kırbacımla işaret
verdiğim zaman hep birden atılırsınız!
ALBAY MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK) (Kırbacını havaya kaldırır ve yüksek ses ile emir verir):
Vatan için hücum!
(Askerler süngülerle saldırıya geçerler.)
ASKERLER: (Ayağa kalkarlar) Allah Allah Allah!
(Çanakkale Türküsü çalar. 5-10 saniye çatışmaları, vurulup düşenleri, ölenleri görürüz. Bu sıra
da Albay Mustafa Kemal (ATATÜRK) de sağ göğsünden vurulur.)
EMİR SUBAYI İZZETTİN BEY: Albay Mustafa Kemal (ATATÜRK) vuruldu! (Herkes cepheye çöker
biçimde oturur.)
(Askerler bağırarak haberi birbirlerine duyururlar. Bu sırada Albay Mustafa Kemal (ATATÜRK)
doğrulur ve cebinden saatini çıkarır.)
ALBAY MUSTAFA KEMAL (ATATÜRK): Bu yolda şehadet şerbetinden içmek için can atan
askerlerim! Ben daha ölmedim… Düşmanın ne yapacağını bilemeyen kurşunu, cebimdeki
saatime isabet etti, yalnızca derince bir kan lekesi bıraktı. Daha çok işimiz var. Düşmanı bu
topraklardan sürmeden bir yere gitmiyoruz. Ölmek var dönmek yok! Hücum!
(Herkes ayağa kalkıp çatışmaya devam eder.)
ASKERLER: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
15 saniye kadar sürecek çatışma sahnesine Çanakkale Türküsü eşlik eder.

