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KUTLAMA MESAJI
Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101 yıldönümünde milletimizin bu onurlu
gününü kutluyor, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.
Bu mukaddes yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için verilen mücadeleyi
millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden
atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz.
Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu hissetmelidirler ki, temiz kanlarıyla suladıkları kutsal vatan
toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak
muhafaza edilecektir.
Çanakkale bir destandır. Bir yazarın dediği gibi "Bizim destanlarımız masal gibi çocukları uyutmak
için değil, Adam uyandırmak içindir." Çanakkale gibi destanlarımız varolduğu sürece bu milletin evlatları
uyanık, dimdik, Adam gibi bu vatanda var olacaktır.
Tarih 13 mart 2016, İstanbul'da Devlet olarak en üst düzeyde temsil ile dünyadaki iyilik
hareketlerinin ödüllendirildiği bir törende Mads Gilbert gibi dini, milliyeti gözetilmeden, Gazze
sokaklarında, İsrail saldırıları altındaki Filistinli savaş mağdurlarını tedavi eden duyarlı bir insan olarak
"iyilik" bu millet tarafından ödüllendirilirken aynı saatlerde Ankara Kızılay meydanında bölücü terör
örgütüne mensup gözü dönmüş, insanlıktan nasibini almamış, aşağılık ve sefil caniler kötülükte sınır
tanımayarak suçsuz, günahsız, akşam evine dönen insanları hunharca öldürerek milletimize büyük bir acıyı,
kötülüğü reva gördüler.
Tam da Necip Fazıl'ın "Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir." dediği gibi ...
Bu vatan bize ucuza veya bedava hediye edilmemiştir. Bedeli Çanakkale'de kanla ödenmiştir.
Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu vatan üçbuçuk kanı bozuk, yabancı maşası örgütlere peşkeş
çekilemez. Dün olduğu gibi bugünde bu millet vatan ve bayrak uğruna şehadeti özleyen ve gerektiğinde
şehid olan necip evlatlarlarıyla bu vatan üzerinde birlik ve beraberlik içerisinde daima var olacaktır.
Ey Türk Milleti ümitsizliğe,karamsarlığa kapılma, dün Çanakkalede var olan ruh hala bu necip milletin
damarlarında yaşamaktadır.
Aynı törende bir de İsmail Ertem vardı ödül alan, bu milletin öz evladı.Tarihte veya yüzyıl önce
değil daha bir kaç ay önce Güneydoğu’da görevli bir asker olup çatışma sırasında bölgede görevli bir polis
memurunun vurulduğunu gördüğünde yaralı polis memurunu ateş altında tank üzerine yatırıp kurşun
değmesin diye üzerine de kendisini siper ederek ambulansın giremediği ateş hattından çıkaran İşte o
kahraman asker.
Evet İsmail Ertem yaralı silah arkadaşının üzerine yatıp siper olduğunda tüm dünya bir kez daha
anladı ki, Seyit Onbaşılar, şerife bacılar bugün de hayattadır ve bu topraklarda onların evlatları olan bu
millet kıyamete kadar var olacaktır.
Bu duygularla, Çanakkale Zaferi’nin 101. yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan
başta Çanakkale şehitleri olmak üzere, dün olduğu gibi bugün de vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk
milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve
saygıyla anıyorum.
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