EN BÜYÜK SERVETİM ÇANAKKALE
Çanakkale’yi anlamak, bir vatan borcu… Dağından taşına, suyundan rüzgârına şahittir vatan
uğruna dökülen her damlaya. Bu sebeple kutsaldır, Çanakkale. Yıllar, asırlar geçse de
hafızalardan silinmeyecek bir tarih, bir destan bırakmıştır bize. İşte Çanakkale’yi anlamak, bu
destanı yaşatmak demektir.
Her karışında emek, fedakârlık, aşk, sevda yatar. Nice kahramanın yüreğinden akmıştır
taşına, toprağına. Bu yüzden Çanakkale’m, bu yüzden toprağının bir başka bereketi, denizinin
bir başka kokusu var. Rüzgârın eser yurdumun her köşesine taşır seni… Bu yüzden
Çanakkale’m seninle doludur her Türk’ün yüreği… Her gün doğan güneş 104 yıldır bir başka
doğuyor ufuklarından. Bulutlar başka bir ahenkle dans ediyor göğünde, zaman zaman sevinç
gözyaşlarıyla mutluluğunu paylaşıyor yeryüzüyle…
Çanakkale yokluktan varlığa, kederden sevince uzanan bir yoldur. Bu yol; Seyit Onbaşı,
Mücahide Hatice Hanım, Albay Cevdet Bey ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal gibi
birçok yiğitle ilmik ilmik işlenmiştir tarihimize. Bu yol, tüm Türk gençliğinin yoludur. Bu
yüzden bizler için eşsiz bir servettir Çanakkale.
Çanakkale’de bizi güçlü kılan imandı, inançtı tabii ki. Yokluğu var edendi inancımız. Zafer
öyküsünü yazan Türk milletine “ Çanakkale geçilmez.” dedirten de buydu. Yine Çanakkale
savaşlarının fikir babası olan Churchill’e de “Anlamıyor musunuz, biz Çanakkale’de Türklerle
değil, Allah ile savaştık! Tabii ki yenildik.” sözünü söyleten de işte bizim bu gücümüz.
Çanakkale’yi anlamak, onu yaşamaktır. Toprağına attığın her adımda kıymetinden bir adım
daha atarken yüreğinin sızlamasıdır. Kıymetini bilmek, onu daha da kıymetlendirmektir.
Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi:
“Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”
Ben bu ülkenin şanslı çocuklarından biriyim. Attığım her adımda, aldığım her nefeste
Çanakkale’yi yaşıyor, onun ruhunu iliklerimde hissediyorum. Atalarımın kemiklerini
sızlatmaktan, onlara hak ettikleri değeri gösterememekten çok korkuyorum. Onların bize
verdikleri meşaleyi her daim taşımaya söz veriyor, bu cennet vatanı her şartta korumam
gerektiğini biliyorum.
Karanlıkta kalmış milletimin ışığıdır Çanakkale. Çaresiz kalmış insanımın umududur
Çanakkale. Mustafa Kemal gibi eşsiz bir kahramanı ölümsüzleştiren eserdir Çanakkale. Tarih
yazmış bir ulusa tekrar destanlar yazdıracak bir tecrübedir Çanakkale.
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