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ÇANAKKALE ZAFERİ 

Doç. Dr. Ömer MENEKŞE 

Tarih, bizim geçmişimiz olduğu kadar günümüz ve 

istikbalimizdir. Tarih, geleceğimize ışık tutan değerlerimizdir. 

Tarihte nesilden nesile aktarılması ve unutturulmaması gereken 

büyük olaylar, büyük zaferler vardır. Milletimizin tarihindeki bu 

büyük zaferlerden biri de Çanakkale’dir. 

Çanakkale; yüreği sarsılmaz bir imanla ve vatan aşkıyla 

çarpanların, hayâsızca bir işgale gövdesini siper ettiği, imanın 

karşısında maddi gücün dize geldiği yerdir.  

Çanakkale; Mehmetçiğin “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” 

parolasıyla istiklali ve istikbali uğruna toprağa düştüğü yerdir. 

Çanakkale; enginlere sığmayıp taşan bir milletin yeniden var oluş destanıdır. 

Çanakkale, Yüce Rabbimizin; 

“Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan 

sizsiniz..” (Âl-i İmran, 3/139) müjdesinin bir kez daha tecelli ettiği yerdir.  

Çanakkale; imanın küfre, hakkın batıla, haklının haksıza karşı zaferinin perçinlendiği 

yerdir.  

Çanakkale; Anadolu’nun her köşesinden, İstanbul'dan, Selanik'ten, Diyarbakır'dan, 

Bağdat'tan, Kudüs'ten, Kastamonu'dan, Üsküp'ten, Trablusgarp'tan, Saraybosna'dan, Şam'dan 

ve sair memleketlerden gelmiş, dilleri, renkleri, coğrafyaları farklı ama davaları aynı olan nice 

vatan evladının din, millet, vatan, hak, hakikat ve mukaddesat uğruna omuz omuza şehadete 

koştuğu yerdir.  

Çanakkale; kadınıyla erkeğiyle ecdadımızın taşıdığı bir sancak, her karışında o aziz ruhu 

barındıran bir topraktır. 

Çanakkale; İstiklal Şairimiz merhum Âkif’in, 

“Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, 

Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi.” 
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dizelerinde ifade ettiği gibi şehadetin destanlaştığı, bir milletin Allah aşkı ile şahlandığı 

yerdir. 

Çanakkale, çağdaş dünyaya savaş ahlakı ve hukukunun öğretildiği müstesna bir 

mekteptir. Milletimiz, varlığına kast eden hayâsız akınlar karşısında unutulmayacak bir insanlık 

dersi vermiştir. “Allah Allah”  nidalarıyla cepheye koşan Mehmetçiğimiz, yaralı düşman 

askerlerini sırtında taşıyacak, onlara kırbasından su içirecek kadar yüce bir ruh sergilemiştir. 

Bugün bizlere düşen; geçmişten günümüze nice hain teşebbüse rağmen yok olmayan,  

Çanakkale’yi de geçilmez kılan o muazzam ruhun idrakinde olmaktır. Bizi biz yapan, bizi millet 

yapan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, tarihimizi, kültürümüzü, vatanımızın ve 

milletimizin bekası için canlarını feda eden şehitlerimizi unutmamak, onların bizlere bıraktığı 

mukaddesata sahip çıkarak, ülkemizin geleceği için yılmadan, yorulmadan çalışmaktır. 

Unutmayalım ki, millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttuğumuz, 

değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, 

kazanamayacağımız hiçbir mücadele, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. 

Çanakkale Savaşı bize bir kez daha göstermiştir ki; Allah’ın rızasını kazanmak, i‘lâ-yi 

kelimetullahı yeryüzüne hâkim kılmak için çarpan yürekler asla esaret altına alınamayacaktır. 

Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden rengini şehidin kanından alan al bayrağımız 

inmeyecektir. Şehadetleri dinin temeli olan ezân-ı Muhammedi hiçbir zaman dinmeyecektir. 

Bu uğurda gerekirse nice canlar verilecek ancak mabedimizin göğsüne nâmahrem eli 

değmeyecektir. Hakka tapan milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenler asla muvaffak 

olamayacaktır. 

Milli duygularımızın şaha kalktığı bu anlamlı günde, eski dünya, yeni dünya, bütün 

akvam-ı beşere karşı, yedi iklim ve yedi düvele karşı ‘Çanakkale geçilmez’ diyerek destanlar 

yazan, bizlere böyle bir zaferin gururunu yaşatan şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz.  

Sözlerimizi onlara verilecek en güzel hediyeyi veciz bir şekilde dile getiren milli 

şairimizin şu iki dizesi ile noktalayalım: 

Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber; 

Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber… 
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SON SÖZ DUA 

Mevlam, aziz ve necip milletimize Çanakkale misali derin acıları, ağır imtihanları, 

onulmaz yaraları bir daha yaşatmasın, İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harîm-i ismetimizi 

çiğnetmesin. Mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesine, ezanlarımızın susmasına, şanlı 

bayrağımızın inmesine asla ve kat’a fırsat vermesin.  

Rabbim, canlarını yoluna feda eden; varlığını varlığımıza, izzet ve onurumuza adayan 

bütün şehitlerimizin makamlarını âlî eylesin. Bizlere onlarla birlikte haşrolmayı lütfeysin! 

Bizleri de şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkanlardan, uğruna canlarını verdikleri 

değerleri yaşayan ve yaşatanlardan eylesin…(Amin) 

 

 


