
6 MART 1915 GECESİ
  Kurşun gibi ağır ve kasvetli bir hava var. Cevat Bey, mayın grup komutanı Hafız Nazım
Bey’i çağırdı ve şunları söyledi: “Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum. Vatanın selameti
bu görevin başarı ile yerine getirilmesine bağlıdır. Yarın akşam Nusrat’la son 26 mayını şu
gördüğün karanlık limanda kıyıya paralel olarak dökeceksin. Düşman hareketinizi seçer, size
saldırmaya geçerse kıyı toplarımız önceden aldıkları talimata uygun olarak hareket edecek ve
sizi himaye ateşiyle koruyacaklar. Kendinizi göstermemeye çaba harcayın. Allah yardımcınız
olsun.”
Nazım Bey ağır bir görev almıştı. Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine
getirilmesi gerekiyordu. Komutanı öyle demişti çünkü. O gece hiç uyuyamadı,dönüp durdu,
sabah oldu ve geminin komutanlığını yapacak olan arkadaşı Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey’i
buldu. Yüzbaşı Hakkı Bey, genç yaşta kalp krizi geçirmiş ve istirahatteydi. Böyle bir görevi vatan
için ölümüne de olsa üstlendi. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki gemi mürettebatı mayın uzmanı
Alman Yarbay Geehl (Geel) ile işe başladılar. 7 - 8 Mart gecesi Nusrat gemisi demir alarak bütün
ışıklarını da söndürerek Çanakkale’den ayrıldı. Kömürle çalıştığı için kıvılcımları da engellemek
üzere ateşi bastırıldı, maskeli ışıklarla yoluna devam etti. Mayın hatlarını geçti ve hedef olarak
seçilen karanlık limana vardı. Gece zifirî karanlıktı. Uzakta devriye gezen düşman gemilerinin
güçlü projektörleri denizi yalarken endişe veriyordu ancak Nusrat’ın silüetini belirtecek
yakınlıkta değillerdi. Müthiş bir heyecan ve endişe vardı. Ya Nusrat, düşman gemilerince fark
edilirse? İşte, tam anlamıyla felaket olurdu. Vatanın selameti bu mayınların denize dökülmesine
bağlıydı. Bu işin sessizce başarılması gerekiyordu. Herkes heyecanlıydı ve korkuyordu. Nihayet
istedikleri hedefe gelmişlerdi. Anadolu yakasındaki “Akyarlar” mevkisine geldiler ve elde kalan
son 26 mayını teker teker İngiliz savaş gemilerinin boynuna asılmak üzere “inci taneleri” gibi
art arda dizerek çelik tellere asılı olarak denize bıraktılar. Böylece 26 mayını Erenköy Koyu’nda
denizden esen poyraz veya lodos esintisi yönüne paralel olarak tahminen her 150 metrede bir
olmak üzere 4 – 5 metre derinliğe havadan ve karadan görünmeyen ince çelikten hatlarla
birbirine bağladılar.
  Âdeta iri tesbih taneleri gibi. Geri dönüş başladı. Makineler son gücüne kadar çalıştırıldı. Daha
önce dökülen mayınlar ve devriye gezen düşman gemileri en büyük tehlikeydi. Heyecan içinde
son hızla ilerleyen Nusrat Gemisi’nin yakınlarında bir karartı belirdi. Muhtemelen bu düşman
zırhlısıydı ve devriyedeydi.
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Metinde can alıcı noktalar
vardır. Bu kısımların özette

mutlaka gösterilmesi
gerektiğinden, sessiz okurken

önemli gördüğün yerlerin altını
çizebilir, notlar alabilirsin.
Böylece taslağın oluşmaya

başlayacaktır.



 İşte, her şeyin bittiği an gelmişti. Sönmüş olan projektörlerini yakarak denizi taramaya başladı.
İleride taramaya devam eden projektörden çıkan ışık silindirleri eğer Nusrat Gemisi’ni
odaklayarak tararsa her şey bitecekti. O anda hissedilen korku ve heyecan dayanılır gibi değildi.
Korku ve heyecan doruk noktasındaydı. Herkesin yüreği en son hızla “güm güm” diye atıyordu.
Heyecan ve korkunun birbirine karıştığı bir duygu tüm bedenleri sarmıştı. Bu ışık silindiri bir
kama gibi Nusrat’ın bağrına saplandı saplanacak beklerken işte tam bu sırada bir mucize
yaşandı. Düşman projektörlerine Nusrat’ın yakalanmasına kısa anlar kalmıştı. Türk kıyılarında
bir projektör yandı ve düşman gemisinin projektörünü ablukaya aldı. Göz göze iki projektör.
Projektörler savaşı başlamıştı. Düşman gemisi Türk projektöründen kurtulmak için manevralar
yaptı. Nusrat da bu fırsattan yararlanarak son süratle uzaklaştı. Herkes derin bir
nefes alarak:
“Ooooh!” çekti. “Şükürler olsun Allah’ım!” diye içlerinden geçen duanın huzuruyla
rahatladılar. Yüksek tempoda atan yürek çarpıntıları yavaşladı. Titreyen bedenlerindeki
heyecan ve korku mart ayının soğuk esintisine aldırmadan bedenlerde “ter” olarak boşandı.
Âdeta “ter muslukları” açılmışçasına vücutlar ıslandı. Tehlike atlatılmıştı. Nazım Bey,
arkadaşlarını tebrik etmek için seslendi. Hakkı Bey hariç diğerlerinden “sağlık” haberi aldı fakat
Hakkı Bey’in yorgun kalbi bu heyecana dayanamamıştı. O heyecan fırtınası Hakkı Bey’i alıp
meçhule doğru savurmuştu. Semada uçuşan ruhu sanki haykırıyordu: “Vatan sağ olsun!”

Ramazan DEMİR

Başka hangi kişileri sayabiliriz ?
Metinde geçen zaman unsurları nelerdir ?
Metinde geçen yer unsurları hangileridir ?

Özet yazarken metnin yapı unsurlarına
mutlaka yer verilmelidir. Metnin yapı

unsurları yer, kişi, zaman olarak bilinir. Siz
de metinde renkli yazılan kelimelere göz

atınız. Renkli yazılan bu kelimelerin metnin  
yapı unsurlarından hangisi olduğunu

yazınız.
Örn: Nazım Bey bir kişidir.

 

Aldığım notlar:
.



Metinde anlatılan olayların ayrıntısına
girmemeye dikkat edin. Olayın veya

konunun ana hatlarını gösterdiğinizden
emin olun. Üç sayfalık metin, beş sayfada

özetlenmez. Bunun için özet metni, her
zaman özlü ve genel olmalıdır. Özette
KELİME TASARRUFU olmalıdır. Ayrıca

metinde gerçekleşen olaylar veya
anlatılan konular, sırasına uygun biçimde
ele alınmalıdır. Sürekli “yazara göre” gibi

ifadeleri kullanmak anlamsızdır.

ÖZET İÇİN BELİRTİLEN
SINIRLAMALARA (SAYFA,

KAĞIT VS.)  DİKKAT
ETMELİSİN.

ÖZET ÇIKARIRKEN
HATIRLAMADIĞIN NOKTALARA
YENİDEN GÖZ ATMAYI İHMAL

ETMEMELİSİN.

HAZIRLADIĞIN METNİ MUTLAKA
GİRİŞ-GELİŞME-SONUÇ

BÖLÜMLERİNE AYIRMALISIN.

ÖZETLEYECEĞİN METNİN
ÖNEMLİ NOKTALARINI ÖZETTE

BELİRTMELİSİN.

D
İK

K
A
T

D
İK

K
A
T

D
İK

K
A
T

   

ÖZETİNE KENDİ YORUMUNU
KATMAMALISIN, 

ÖZET HEM KENDİ İÇERİSİNDE
HEM DE ASIL METNE GÖRE

TUTARLI OLMALIDIR.

Öncelikle metni, aldığın notları
ve kuralları göz önünde

bulundurarak metni özetler
misin ? Sıra sende !
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Giriş

Gelişme

Sonuç

6 Mart  1915  Geces i  ad l ı  met inde  an lat ı lan  o lay lar ,  Çanakka le
Savaş ı  s ı ras ında ,  Cevat  Bey ' in  Haf ız  Naz ım Bey ' i

görev lend i rmes i  üzer ine  Naz ım Bey ' in  Tophane l i  Yüzbaş ı  Hakk ı
Bey  i l e  A lman  Yüzbaş ı  Geeh l ' e ,  Nusret  May ın  Gemis i  i l e

Çanakkale 'n in  Anado lu  yakas ında  bu lunan  Akyar lar
bö lges indek i  Erenköy  Koyu 'na  26  adet  may ın  d izme  görev in i

vermes i  i l e  baş lar .

Göreve  at ı lan  Hakk ı  Bey  ve  Geeh l ' in ,  görev  s ı ras ında
çekt ik ler i  zor luk lar ;  büyük  b i r  düşman  gemis in in  pro jektör

açmas ı ,  karadan  düşman  gemis ine  tutu lan  pro jektör
sayes inde  Nusret  May ın  Gemis in in  manevra lar  i l e  bu  çok

g iz l i  b i r  şek i lde  yer ine  get i r i lmes i  gereken  görev in
tamamlanma aşamalar ı  metn in  ge l i şme  aşamas ın ı  o luşturur .

 Görev  başar ıy la  tamamlayan  mürettebattan  Hakk ı
Bey ' in  zaten  rahats ız  o lan  ka lb in in  bu  stres i

ka ld ı ramamas ı  sonucu  şeh i t  o lduğu  sonuç  bö lümünde
be l i r t i lm i şt i r .


