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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ BASIN AÇIKLAMASI 

 

18 Mart büyük Türk Milleti‟nin bağımsızlığının sağlanması ve bekası için şehadet 

mertebesine erişmiş tüm vatan evlatlarının saygı, şükran ve rahmet ile anıldığı gün 

olmakla birlikte aynı zamanda  kazanılmış Çanakkale Zaferi‟nin de , 1. Dünya 

Savaşı„nın seyrini değiştiren, tarihe "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" sözü ile yazılan 

büyük bir destandır kutlandığı gündür. 

Çanakkale Zaferi, büyük Türk Ulusuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 

Yahya Çavuşlarıyla, Koca Seyyitleriyle, kınalı Alileriyle, 57. alaylarıyla kahraman Türk 

ordusunun zaferidir. Bu zafer; Evlatlarını, kocalarını, düğüne gönderir gibi cepheye 

gönderen anaların, babaların, eşlerin zaferidir.  

Son teknoloji silahlarla donatılmış düşman kuvvetleri sayıca az olan Türk ordusu 

tarafından imha edilmiş, “Yenilmez armada” diye tanımlanan ve “Batmaz” denilen 

düşman donanması Seyit Onbaşı‟nın fedakarlığı ve gayreti ile küçümsenen Nusret 

mayın gemisinin döşediği mayınlar sayesinde boğazın dibini boylamış, bu doğrultuda 

savaşları gücü fazla olanın değil imanı yüksek olanın ve hakkı savunanın kazanacağı 

gösterilmiştir. 

Çanakkale Savaşı‟nda Türk Milleti‟nin yüksek vatan sevgisi ve bağımsızlık isteği 

doğrultusunda verdiği bu emsalsiz mücadele; Türk‟ün vatanının bütünlüğü için 

gerektiğinde neleri göze alabileceğinin en önemli göstergesidir. 

Çanakkale Savaşı‟nda verilen mücadele, Türklüğü küçümseyen, Türk milliyetçilik 

gurur ve şuuruna sahip insanların onuruna ve kutsal bildikleri vatanına göz diken, 

Türk Milleti‟nin gücünü imtihan etmeye kalkışan  bugünkü ihanet odaklarını da nasıl 

bir sonucun beklediğini anlamaları açısından, ders almalarını gerektiren tarihi bir 

dönemeçtir. 

Çanakkale; Bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını 
unutmadığını tüm dünya milletlerine gösterdiği bir yerdir... İnsan olmanın, insana 
saygı duymanın, vicdan sahibi olmanın zaman ve yer koşuluna bağlı olmadığını, 
kahraman Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale„den göstermiştir. Yaralı düşmanı 
hastaneye sırtında götüren, vurduğu düşman gemisinden denize düşen askerlerin 
kurtulabilmesi için top ateşini kesen Mehmetçik yalnız Gelibolu„da değil tüm dünya 
uluslarının gönlünde de Abideleşmiştir. 

Çanakkale‟de hiç kimsenin kökeni ve hangi mezhepten olduğu gündeme dahi 

gelmemiştir. 

Çanakkale‟de Batı hayranlığına, etnik bölücülüğe, teröristle-düşmanla müzakereye 

yer yoktur. 

Çanakkale‟de çelikleşmiş bir iman ile yüksek vatan sevgisinin yoğrulduğu büyük bir 

inanç ve kardeşlik ordusu vardır. 
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İşte bu bilinç ile " Savaşın söndürdüğü binlerce genç beden Gelibolu da yan yana 
yatmaktadır. İşte bu anlayış ile dünyanın öbür ucundan ülkemizi parçalamaya 
gönderilen ve neden geldiklerini bile bilemeden ölen askerler "bizim de evladımız" 
sayılmıştır.  

Kavganın en haklısını veren ve kimsenin toprağında gözü olmayan bir Millet olarak; 
Bir kez daha tüm dünya milletlerine "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" diyoruz.  

Zaferin 101.yıldönümü vesilesiyle, bu savaşta yer alarak adını tarihe altın harflerle 

yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi, 

kahraman gazilerimizi ve fedakar milletimizi; minnet, saygı ve şükranla bir kez daha 

anıyoruz. 
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