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&Ccedil;ANAKKALE
&nbsp; Vatan; insanın halen&nbsp; &uuml;zerinde yaşadığı, ge&ccedil;mişin acı ve tatlı hatıraları
ile avunduğu, istikb&acirc;le &uuml;mitle baktığı, kısacası her &uuml;&ccedil; zamanı da idrak
ettiği b&uuml;t&uuml;n bir mekandır. Bir toprak par&ccedil;asının vatan olabilmesi kolay değildir.
Y&uuml;zlerce yıl yurt edinilen, uğrunda şehitler verilerek kanla yoğrulan toprak par&ccedil;ası
vatandır. Uğrunda can verilen ve &uuml;zerinde bir medeniyet kurulan yerdir vatan. Yoksa
uğrunda kan akıtılıp can verilmeyen toprak par&ccedil;asının adı vatan değildir. &Uuml;nl&uuml;
ş&acirc;ir Mithat Cemal KUNTAY, bu ger&ccedil;eği ş&ouml;yle dile getirir. Bayrakları bayrak
yapan &uuml;st&uuml;ndeki kandır, Toprak, eğer uğrunda &ouml;len varsa; Vatandır. Atalarımız
d&uuml;nyanın en g&uuml;zel ve bereketli topraklarını vatan olarak se&ccedil;mişler ve bize
emanet etmişlerdir. Bu cennet vatanı y&uuml;zlerce yıl ecdadımız canları ve kanları pahasına
korumuşlar ve binlerce &acirc;bide dikerek &uuml;zerinde bir medeniyet kurmuşlardır. Bu vatanın,
bu millete ait olduğunu camileri, t&uuml;rbeleri, &ccedil;eşmeleri, sarayları, mezar taşları, hanları
ve hamamları ile adeta tescil etmişlerdir. Vatan, bizim en kıymetli varlığımızdır. Bu bakımdan
"anavatan&rdquo; tabiri, bizim milletimiz arasında &ouml;nem kazanmış ve atas&ouml;zlerimize
kadar girmiştir. Vatan, b&uuml;t&uuml;n kutsal değerlerimizin toplandığı yerdir. Artık o, bir toprak
par&ccedil;asından &ccedil;ok, t&uuml;m manevi değerlerin yaşandığı bir ortamdır. Zira sevgiler
onun kucağında yaşanmış, ocaklar onun kucağında t&uuml;tm&uuml;ş, acı-tatlı b&uuml;t&uuml;n
hatıralarımızda onunla birlikte olmuşuzdur. O, bizim i&ccedil;in bir bah&ccedil;e, bir nehir,
d&uuml;şmanlara karşı savunduğumuz bir kale, istirahata &ccedil;ekildiğimiz bir huzur evi gibidir.
Kısacası o bizim i&ccedil;in her şeydir. Minaresine &ccedil;ıkıp ezan okuduğumuz camimiz,
ağacına &ccedil;ıkıp meyve yediğimiz bah&ccedil;emiz, g&ouml;klere el kaldırıp dua ettiğimiz
mabedimiz, kısaca canımızdan &ccedil;ok sevdiğimiz varlığımızdır. Onun i&ccedil;in ne yiğitler, ne
babalar ve ne dedeler canlarını ve kanlarını feda etmişlerdir. Onun uğruna şarkılar bestelenmiş
destanlar yazılmış, t&uuml;rk&uuml;ler yakılmıştır. O, b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle bir milletin sesi
olmuş, hepimiz bir ağızdan onun marşını g&uuml;r bir sesle okullarımızda ve kışlalarımızda
s&ouml;ylemişizdir. Vatan olmaksızın millet, millet olmaksızın da devlet olamaz. Bir milletin varlığı,
vatanın varlığına, aynı zamanda h&uuml;r ve bağımsız olmasına bağlıdır. Vatan ve vatan
sevgisinin mukaddesliği, milletimizce en y&uuml;ce seviyeye y&uuml;kseltildiği tarihen tasdik
edilmiş bir ger&ccedil;ektir. &Ouml;ylesine ispat edilmiştir ki, her karış toprak kanla yoğrulmuş,
masum yuvalara namahrem eli değmemesi i&ccedil;in milyonlarca can feda edilmiş, ırmaklar gibi
kan akıtılmıştır. Bu vatanın m&uuml;barekliğine dikkat &ccedil;eken Mehmet Akif mısralarında
ş&ouml;yle der: Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fed&acirc;? Ş&uuml;heda fışkıracak
toprağı sıksan ş&uuml;heda! Canı c&acirc;n&acirc;nı, b&uuml;t&uuml;n varımı alsın da
H&uuml;d&acirc;, Etmesin tek vatanımdan beni d&uuml;nyada c&uuml;d&acirc;. &nbsp; Vatan
ş&acirc;iri Namık Kemal &uuml;nl&uuml; &ldquo;vatan&rdquo; makalesinde; en
k&uuml;&ccedil;&uuml;ğ&uuml;nden en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;ne kadar b&uuml;t&uuml;n
insanların, bağlanılan muhtelif şeylere karşı beslediği hissiyat ile vatan sevgisini birleştirir ve
ş&ouml;yle der:&nbsp; &ldquo;...Hen&uuml;z memede olan s&uuml;t &ccedil;ocukları beşiğini,
&ccedil;ocuklar eğlendiği yeri, gen&ccedil;ler ge&ccedil;imlerinin temin edildiği yeri, ihtiyarlar,
yalnız kaldıkları k&ouml;şelerini, evlat anasını, baba ailesini ne t&uuml;rl&uuml; duygularla
severse, insan da vatanını o duygularla sever.&rdquo; Bunun ni&ccedil;in b&ouml;yle olduğunu ise
arka arkaya tekrarladığı &ldquo;insan vatanını sever&rdquo; şeklindeki h&uuml;k&uuml;m
c&uuml;mlelerini takiben ş&ouml;yle izah eder: &ldquo;İnsan vatanını sever;

&Ccedil;&uuml;nk&uuml;, Allah&rsquo;ın insanlara bahşettiği şeylerin en azizi olan hayat, vatan
havasını teneff&uuml;sle başlar. Bir diğer ifadeyle; vatanı olmayan, kendisine Allah&rsquo;ın ihsan
ettiği şeylerin en azizi olan hayattan yeteri kadar zevk alamaz. Demek ki, hayatın ger&ccedil;ek
anlamıyla lezzetine varabilmenin ilk şartı, vatana sahip olmaktır. İnsan vatanını sever.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah&rsquo;ın bağışladığı şeylerin en parlağı olan nazar, g&ouml;z,
d&uuml;nyaya ilk baktığı zaman, vatan toprağını g&ouml;r&uuml;r. Onun i&ccedil;in vatanını
sever. İnsan vatanını sever. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; etrafına baktık&ccedil;a, her
k&ouml;şesinde ge&ccedil;en &ouml;mr&uuml;n&uuml;n, ge&ccedil;miş hayatının hazin bir
hatırasını, taşlaşmış, taş kesilmiş gibi g&ouml;r&uuml;r. İnsan vatanını sever.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; h&uuml;rriyeti, rahatı, hakkı, menfaati, vatan sayesinde ayakta kalabilir.
İnsan vatanını sever. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;, varlık sebebi olan atalarının sakin mezarlığı ve
&ouml;mr&uuml;n&uuml;n neticesi olacak evladının meydana geleceği yer vatandır. İnsan vatanını
sever. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;, vatan &ccedil;ocukları arasında dil birliği, menfaat birliği ve
birbirine fazla alışmış oldukları i&ccedil;in bir g&ouml;n&uuml;l yakınlığı ve fikir kardeşliği hasıl
olmuştur. O sayede bir adama; d&uuml;nyaya g&ouml;re vatan, oturduğu şehre g&ouml;re kendi
evi h&uuml;km&uuml;nde g&ouml;r&uuml;n&uuml;r. İnsan vatanını sever.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml;, vatanda mevcut olan hakimiyetin bir kısmının hakiki sahibi bizzat
kendisidir. İnsan vatanını sever. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; vatan, bir galibin kılıcı veya bir
k&acirc;tibin kalemi ile &ccedil;izilen belirsiz hatlardan ibaret değildir. Vatan, millet, h&uuml;rriyet,
menfaat kardeşlik, tasarruf, hakimiyet, ecdada h&uuml;rmet, aileye muhabbet, gen&ccedil;lik
hatırası gibi bir&ccedil;ok ulv&icirc; hislerin bir araya gelmesinden hasıl olmuş mukaddes bir
fikirdir.&rdquo; [1] &nbsp; 2-Vatanı Korumak Dinimizin Emridir. &nbsp; D&uuml;nyada, namus ve
şerefimizi koruyarak huzur ve g&uuml;ven i&ccedil;inde yaşamak, ancak bağımsız bir vatana sahip
olmakla m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Dini g&ouml;revlerimizi gereği gibi yerine getirmemiz de
yine vatan sayesinde m&uuml;mk&uuml;n olur. Bu sebeple Y&uuml;ce dinimiz vatanın
korunmasına b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem vermiş, vatan sevgisini imandan saymıştır.Vatanı
korumak hem din&icirc; hem de milli bir g&ouml;revdir. İnsanın kişiliğine ehemmiyet veren ve onu
her y&ouml;nden korumak i&ccedil;in kurallar koyan dinimiz, insanın hak ve h&uuml;rriyetlerini
garanti altına almayı ve barışı gaye edinmiştir.&nbsp; İslam D&icirc;ni, hi&ccedil;bir insanın
ezilmesine ve baskı altına alınmasına izin vermez. D&uuml;şmanlara karşı &ccedil;arpışmayı
emretmesi de, tamamıyla temel hak ve h&uuml;rriyetlere saldırıyı ortadan kaldırmayı, adaleti ve
hakkaniyeti yeniden kurmayı hedeflemesindendir. Bu konuda Kur&rsquo;&acirc;n-ı
Kerim&rsquo;de ş&ouml;yle buyurulmaktadır: &nbsp;
&#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1601;&#1616;&#1609; &#1587;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1610;&#1615;&#1602;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#16
14;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1578;&#1614;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1604;&#1575;&#1614; &#1610;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1593;&#1618;&#1578;&#1614;&#1583;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &nbsp; &ldquo;Sizinle savaşanlara karşı, Allah yolunda siz de savaşın. Ancak
aşırı gitmeyin. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah, aşırı gidenleri sevmez.&rdquo;[2] Buna g&ouml;re
vatanımızı korumak Rabbimizin emridir. Dinimiz zorunlu olduğu hallerde savaşmayı, sevabı
&ccedil;ok bir ibadet olarak g&ouml;stermiştir. Savaşta da kurallar koymuş, aşırılıkları kesinlikle
yasaklamıştır. Savaşta, M&uuml;sl&uuml;manların dışında hi&ccedil;bir millet, hukuka uygun

davranışlar i&ccedil;inde olamamıştır. Biraz &ouml;nce de belirttiğimiz gibi, savaş, insanların
yaşayışında arzu edilmeyen fakat millet hayatında bazen ka&ccedil;ınılması m&uuml;mk&uuml;n
olmayan bir olaydır. Savaş i&ccedil;in hazırlıklı olmayan, gerektiğinde vatanı, istiklal ve
h&uuml;rriyeti i&ccedil;in madd&icirc;-manev&icirc; b&uuml;t&uuml;n varlıklarını veremeyen
milletler, tarih sahnesinden silinmeye veya es&acirc;ret altında yaşamaya mahkumdur. Bu&nbsp;
itibarla&nbsp; istiklal ve h&uuml;rriyetimizi korumak i&ccedil;in her bakımdan
g&uuml;&ccedil;l&uuml; ve muhtemel bir d&uuml;şman saldırısına karşı her an hazırlıklı olmaya
mecburuz. Bu konuda Y&uuml;ce Rabbimiz ş&ouml;yle buyurmaktadır:
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1593;&#1616;&#1583;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1591;&#1614;&#1593;&#1618;&#1578;&#1615;&#16
05;&#1618; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1602;&#1615;&#1608;&#1617;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1585;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1591;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1604;&#1616;
&#1578;&#1615;&#1585;&#1618;&#1607;&#1616;&#1576;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616; &#1593;&#1614;&#1583;&#1615;&#1608;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1583;&#1615;&#1608;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#16
05;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1582;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#16
07;&#1615;&#1605;&#1618; &#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1607;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1615;&#1606;&#1618;&#1601;&#1616;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1588;&#1614;&#1609;&#1618;&#1569;&#1613;
&#1601;&#1616;&#1609; &#1587;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1610;&#1615;&#1608;&#1614;&#1601;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1615;&#1592;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Onlara karşı g&uuml;c&uuml;n&uuml;z yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın.
Onlarla Allah&rsquo;ın d&uuml;şmanını, sizin d&uuml;şmanınızı ve bunlardan başka sizin
bilmediğiniz fakat Allah&rsquo;ın bildiği diğer d&uuml;şmanları korkutursunuz. Allah yolunda her
ne harcarsanız karşılığı size tam olarak &ouml;denir. Size zulmedilmez&rdquo; [3] Bu ayetteki
&ldquo;kuvvet&rdquo; kavramı savaşta d&uuml;şmana &uuml;st&uuml;nl&uuml;k sağlamaya
yarayan her t&uuml;rl&uuml; silah, ara&ccedil; ve gereci i&ccedil;ine alır. Top, t&uuml;fek,
tank,&nbsp; cephane, u&ccedil;ak, gemi, yol, asker, kışla, depo, yiyecek, i&ccedil;ecek, bilgi, fen,
k&uuml;lt&uuml;r, sanat, medeniyet, ekonomi, insan g&uuml;c&uuml; gibi, maddi ve manevi her
şey &ldquo;kuvvet&rdquo; kavramına dahildir.[4] Yery&uuml;z&uuml;nde şerefli bir millet olarak
yaşayabilmek i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;n bunları tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlamaya

mecburuz. Dinen de bu konuda b&uuml;t&uuml;n g&uuml;c&uuml;m&uuml;z&uuml; kullanmakla
y&uuml;k&uuml;ml&uuml;y&uuml;z. Sevgili Peygamberimiz (a.s.) de bir&ccedil;ok hadislerinde
vatan sevgisinin ve savunmasının &ouml;nemli bir g&ouml;rev ve sevabı &ccedil;ok bir hareket
olduğunu haber vermişlerdir. Bu konuda birka&ccedil; hadis zikredelim: &#1610;&#1575;
&#1575;&#1610;&#1607;&#1575; &#1575;&#1604;&#1606;&#1575;&#1587; &#1604;&#1575;
&#1578;&#1578;&#1605;&#1606;&#1608;&#1575; &#1604;&#1602;&#1575;&#1569;
&#1575;&#1604;&#1593;&#1583;&#1608; &#1608;&#1575; &#1587;&#1575;
&#1604;&#1608;&#1575; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;
&#1575;&#1604;&#1593;&#1575;&#1601;&#1610;&#1577;&nbsp;
&#1601;&#1575;&#1584;&#1575;
&#1604;&#1602;&#1610;&#1578;&#1605;&#1608;&#1607;&#1605;
&#1601;&#1575;&#1589;&#1576;&#1585;&#1608;&#1575; &nbsp; &ldquo;Siz d&uuml;şmanla
karşılaşmayı dilemeyiniz; Allah'tan afiyet isteyiniz. D&uuml;şmanla karşılaştığınız zaman da sabır
ve g&uuml;c&uuml;n&uuml;zle karşı koyunuz.&rdquo;,[5] &nbsp;
&#1593;&#1610;&#1606;&#1575;&#1606; &#1604;&#1575;
&#1578;&#1605;&#1587;&#1607;&#1605;&#1575; &#1575;&#1604;&#1606;&#1575;&#1585;
&#1593;&#1610;&#1606; &#1576;&#1603;&#1578; &#1605;&#1606;
&#1582;&#1588;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &#1608;
&#1593;&#1610;&#1606; &#1576;&#1575;&#1578;&#1578; &#1578;&#1581;&#1585;&#1587;
&#1601;&#1610; &#1587;&#1576;&#1610;&#1604; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607; &nbsp;
&ldquo;İki g&ouml;ze ateş dokunmayacaktır. Biri Allah korkusundan ağlayan g&ouml;z;&nbsp;
diğeri de Allah yolunda, gece vakti ( karakol) bekleyen (n&ouml;bet tutan) &nbsp;ve d&uuml;şman
g&ouml;zleyen g&ouml;z&rdquo;[6] &nbsp; &#1585;&#1576;&#1575;&#1591;
&#1610;&#1608;&#1605; &#1608; &#1604;&#1610;&#1604;&#1577; &#1582;&#1610;&#1585;
&#1605;&#1606; &#1589;&#1610;&#1575;&#1605; &#1588;&#1607;&#1585; &#1608;
&#1602;&#1610;&#1575;&#1605;&#1607; &#1608; &#1575;&#1606; &#1605;&#1575;&#1578;
&#1580;&#1585;&#1609; &#1593;&#1604;&#1610;&#1607; &#1593;&#1605;&#1604;&#1607;
&#1575;&#1604;&#1584;&#1610; &#1603;&#1575;&#1606;
&#1610;&#1593;&#1605;&#1604;&#1607; &#1608; &#1575;&#1580;&#1585;&#1610;
&#1593;&#1604;&#1610;&#1607; &#1585;&#1586;&#1602;&#1607; &#1608;
&#1575;&#1605;&#1606; &#1575;&#1604;&#1601;&#1578;&#1575;&#1606; &nbsp; &ldquo;Bir
g&uuml;n bir gece hudut boyunda n&ouml;bet tutmak, g&uuml;nd&uuml;zleri oru&ccedil;la,
geceleri de ib&acirc;detle ge&ccedil;irilen bir aydan daha hayırlıdır. Vazife başında
&ouml;l&uuml;rse, yapmakta olduğu amelin sevabı ve rızkı devam eder ve kabir fitnesinden
kurtulur.&rdquo;[7] &nbsp; &Ccedil;anakkale! Bir avu&ccedil; iman ve irfan ordusunun etten ve
kemikten kaleler kurarak, İsl&acirc;m milletinin izzetini koruduğu şanlı destanı hatırlatıyor bizlere..
&nbsp; Evlad&uuml; iyalini, malını ve canını &lsquo;il&acirc;y-ı kelimet&uuml;llah uğrunda, vatan
ve millet yolunda feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan iman erlerinin ardından tam 97 yıl
ge&ccedil;ti. &nbsp; D&uuml;nya tarihinin&nbsp; &ouml;nemli bir d&ouml;n&uuml;m noktası olan
&Ccedil;anakkale destanı, bizim i&ccedil;in sadece bir zafer deyip ge&ccedil;eceğimiz,
Mehmet&ccedil;iğe&nbsp; &ouml;vg&uuml; dizerek, kahramanlık t&uuml;rk&uuml;leri okuyarak ve
şiirler yazarak ge&ccedil;iştireceğimiz bir kutlama t&ouml;reni değildir. &nbsp; Bu destan
Mehmet&ccedil;iğin &ldquo;nereye gidiyorsun?&rdquo; sorusuna &ldquo;Arıburnuna bal yapmaya
gidiyoruz&rdquo; diye cevap verdiği bir destandır. Can verip bal yapmak nasıl bir şeydi? &nbsp;
&ldquo;Ya şehit ya da gazi olmak&rdquo; gibi ulvi bir gayenin, inancın, ruhun ve şuurun temelini,
&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;

&#1610;&#1615;&#1602;&#1618;&#1578;&#1614;&#1604;&#1615; &#1601;&#1616;&#1609;
&#1587;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1612;
&#1576;&#1614;&#1604;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1581;&#1618;&#1610;&#1614;&#1570;&#1569;&#1612;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1603;&#1616;&#1606;&#1618; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1588;&#1618;&#1593;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;Allah
yolunda &ouml;ld&uuml;r&uuml;lenlere &ldquo;&ouml;l&uuml;ler&rdquo; demeyin. Bilakis onlar
diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.&rdquo; [8] &acirc;yetindeki erişilmesi zor ve herkese nasip
olmayan makam ve mana oluşturmaktadır.
&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1576;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1602;&#1615;&#1578;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575; &#1601;&#1616;&#1609;
&#1587;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1611;&#1575;
&#1576;&#1614;&#1604;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1581;&#1618;&#1610;&#1614;&#1570;&#1569;&#1612;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1585;&#1618;&#1586;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&nbsp; &ldquo;Allah yolunda &ouml;ld&uuml;r&uuml;lenleri sakın &ouml;l&uuml; sanmayın. Bilakis
onlar diridirler; Allah&rsquo;ın, l&uuml;tuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevin&ccedil;li bir
halde Rableri yanında rızıklara mahzar olmaktadırlar. Arkadan gelecek ve hen&uuml;z kendilerine
katılmamış olan şehit kardeşlerine de hi&ccedil;bir keder ve korku bulunmadığı m&uuml;jdesinin
sevincini duymaktadırlar. Onlar, Allah&rsquo;tan gelen nimet ve keremin; Allah&rsquo;ın,
m&uuml;&rsquo;minlerin ecrini zayi etmeyeceği m&uuml;jdesinin sevinci
i&ccedil;indedirler.&rdquo;[9] &nbsp; Bu &acirc;yetlerin iniş sebebi hakkında Hz. Peygamberimiz
ş&ouml;yle buyurmuştur: &ldquo;Uhud&rsquo;da kardeşleriniz şehid olduk&ccedil;a Allah
Te&acirc;l&acirc; onların ruhlarını yeşil kuşların i&ccedil;lerine koydu. B&ouml;ylece onlar,
cennetin ırmaklarından i&ccedil;erler, meyvelerinden yerler ve Arşın g&ouml;lgesinde asılmış olan
altın kandillerin (altına) giderler, istirahat ederler. Onlar, yiyecek, i&ccedil;ecek ve uyuyacak
yerlerinin zevkini tadınca, &ldquo;Ne olurdu Allah&rsquo;ın bizlere neler verdiğini kardeşlerimiz
bilselerdi de cihada ilgisiz kalmasalar ve savaştan ka&ccedil;ınmasalardı&rdquo; dediler. Bunun
&uuml;zerine Allah Te&acirc;l&acirc;, &ldquo;sizin adınıza ben onlara bunu tebliğ ederim&rdquo;
buyurdu ve bu &acirc;yetler indi.&rdquo;[10] &nbsp; &Ccedil;anakkale&rsquo;de, Hak yolunda
şehitlik mertebesine ulaşmak ve Allah katında vaad edilmiş olan ger&ccedil;ek hayata ermek
i&ccedil;in canını feda eden m&uuml;&rsquo;minlerin, başarısının hikmeti neydi? Onları, hayatının
baharında; 15, 20, 25 vs yaşlarında Arıburnuna bal yapmaya g&ouml;t&uuml;ren &acirc;mil neydi?
Yedi d&uuml;velin karşısında dikilerek ebed&icirc; destan yazmalarına hangi şey vesile olmuştu?
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1601;&#1616;&#1574;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1602;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1604;&#1614;&#1577;&#1613;
&#1594;&#1614;&#1604;&#1614;&#1576;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1601;&#1616;&#1574;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1603;&#1614;&#1579;&#1616;&#1610;&#1585;&#1614;&#1577;&#1611;

&#1576;&#1616;&#1575;&#1616;&#1584;&#1618;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616; &nbsp;&ldquo;...Nice az sayıda bir birlik Allah&rsquo;ın
izniyle &ccedil;ok sayıdaki birliği yenmiştir...&rdquo;[11] sırrını nasıl yakalamışlardı? Onlar, neden
cihat ettiler? Ni&ccedil;in en değerli varlıklarını ortaya koydular? Bu ve benzeri soruların cevabını
aşağıda kaleme alınan Namaz şiirinde g&ouml;rmemiz m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. &nbsp;
&nbsp; İngiliz&rsquo;in vakit vakit gemilerden, siperden... &nbsp; Yine bolca g&uuml;lle, bomba
savurduğu bir g&uuml;nd&uuml;. &nbsp; X Ateşlerin yaladığı bu d&uuml;zl&uuml;kten
ge&ccedil;erken &nbsp; G&uuml;llelerin cehennemlik yağmurundan ka&ccedil;arken &nbsp; Yolun
biraz kenarında, tek başına bir nefer, &nbsp; Pervazsızca bombalardan, ateşlerden, her şeyden
&nbsp; Kendisine, s&uuml;ng&uuml;den bir mihrap&ccedil;ık kurmuştu, &nbsp; Sonra onun
karşısında namaza durmuştu. &nbsp; Ne, havada ıslık &ccedil;alan ve d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;
yerlere &nbsp; Kızgın &ccedil;elik dahmelerle &ouml;l&uuml;m sa&ccedil;an g&uuml;lleler &nbsp;
Ne semada ifrit gibi, vızıldayan tayyare... &nbsp; Ne d&uuml;nyalık bir d&uuml;ş&uuml;nce, ne bir
korku, ne keder &nbsp; Onun demir y&uuml;reğini oynatmaktan acizdi, X Allah Allah! Bu ne
y&uuml;ksek imandır y&acirc; Rabbi! &nbsp; Bir M&uuml;sl&uuml;man ne b&uuml;y&uuml;k bir
kahramandır y&acirc; Rabbi! &nbsp; Kahramandır, &ccedil;&uuml;nk&uuml; toplar etrafında
patlarken &nbsp; Zerre kadar titremedi, namazını bozmadı. &nbsp; D&ouml;rt yanına ateş
sa&ccedil;an, t&uuml;rl&uuml; t&uuml;rl&uuml; &acirc;fetten &nbsp; Sanki onu koruyordu bir
meleğin kanadı.[12] &nbsp; G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi onlar, madde ile manayı
birleştirerek zafere erişmişlerdir.
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1601;&#1618;&#1585;&#1616;&#1594;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1589;&#1614;&#1576;&#1618;&#1585;&#1611;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1579;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1578;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1602;&#1618;&#1583;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;&#1606;&#1614;&#15
75;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1606;&#1618;&#1589;&#1615;&#1585;&#1618;&#1606;&#1614;&#15
75; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;&#1575;&#1601;&#1616;&#1585;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &nbsp;&rdquo;...Ey Rabbimiz! &Uuml;zerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki
tutunalım. K&acirc;fir topluluğa karşı bize yardım et....&rdquo;[13]&nbsp; ilkesiyle yola
&ccedil;ıkmış ve
&#1608;&#1614;&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1593;&#1616;&#1610;&#1606;&#16
15;&#1608;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1576;&#1618;&#1585;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1608;&#1614;&#1577;&#16
16; &#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1585;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&nbsp;&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1582;&#1614;&#1575;&#1588;&#1616;&#1593;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &nbsp;namaz ve sabırla yardım istemenin şuuruna ermişlerdir[14]. Allah
Te&acirc;l&acirc;, onların bu samimi yakarış ve yalvarışlarını boşa &ccedil;ıkarmamış ve onlara
zaferi nasip etmiştir. &nbsp; &Ccedil;anakkale&rsquo;de canlarını ortaya koyarak bizlere bu vatanı
emanet eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuz vardır. Onların bu fedakarlığını
unutmamak ve onların savunduğu davaya sahip &ccedil;ıkmak vazifemizdir. Onların, din, iman

vatan ve millet i&ccedil;in m&uuml;cadele ettiklerini nesillerimize de &ouml;ğretmeliyiz. Onları her
zaman hayırla, minnetle ve muhabbetle anmalıyız. &nbsp;
&nbsp;
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