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KUTLAMA MESAJI
Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıldönümünde milletimizin bu onur
gününü kutluyor, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.
Bu yılki 18 Mart Şehitleri anma günü her zamankinden daha da anlamlı, zira geçen yıldan bu yana
15 temmuz alçak darbe teşebbüsü sırasında şehitler mertebesine yenilerinin ulaşıp şehitler tepesinin boş
olmadığının dünyaya haykırıldığı bir süreçten sonra böyle bir günü kutlamanın anlamı ve kalbimizdeki yeri
bambaşka...
Çok değil daha geçen yıl, tam da bu günde paylaştığım kutlama mesajımda aynen şunları yazmıştım;
"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."
İşte o ruh 15 temmuzda meydanlara çıkınca Tankları, uçakları, silahları ile üzerine Türk ordusunun
üniformasını geçirmiş kalbini, kimliğini yabancılara satmış hainlerce başlatılan Türk milletini parçalama,
ülkeyi kaos ve kargaşaya sokarak yeni suriyeler, yeni ıraklar oluşturma projelerine "DUR" demesini
bilmiştir. Aynen binlerce şehit pahasına dünyaya "DUR" deyip, "Çanakkale Geçilemez" dedirttiği gibi.
Çanakkale bir destandır ve bu destanın en veciz anlatımında milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un
Çanakkale Şehitlerine ithafen yazdığı şiirinde söylediği gibi;
"Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek."
Evet yurdumuzu, namusumuzu dün çiğnetmediğimiz gibi 15 Temmuzda da çinetmedik bugün ve
yarında çiğnetmeyeceğiz. Çanakkale, tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir olay değildir. Çanakkale halen her
birimizin kanında, kalbinde yaşayan bir ruhtur. Dün Seyit Onbaşıdır, bugün Ömer Halisdemir'dir. Çanakkale
gibi destanlarımız varolduğu sürece bu milletin evlatları dimdik bu vatanda var olacaktır.
Bu duygularla, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan
başta Çanakkale şehitleri olmak üzere, gerek 15 Temmuz da gerekse dün olduğu gibi bugün de bayrağımızın
dalgalandığı her yerde vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını
feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum.

Bülent KANTARCI
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı

