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Çanakkale Zaferimizin 105. Yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla
idrak ediyoruz.
Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı cephelerinden olan Çanakkale’de, 105 yıl evvel dünyanın
en büyük donanmasına karşı benzersiz bir zafer kazanılmıştır.
Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletinin tüm olumsuzluklara rağmen iman,
azim ve vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik ruhuyla yedi düvele meydan okuduğu,
dönemin en modern ordularını dize getirerek tarihin akışını değiştirdiği, aziz ecdadımız
tarafından yazılan şanlı bir destandır.
Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimizin, düşmana karşı verdiği mukaddes
mücadeleyi zaferle sonuçlandırmasının Türk milletine verdiği azim, umut ve kararlılık,
Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini ateşlemiştir.
Türk’ün Millî Mücadele’ye ve Cumhuriyet’e giden yolunun başlangıcı olan Çanakkale
Zaferi, aynı zamanda stratejik bir diriliştir. Bu tarihî başarı tesadüfen elde edilmemiş, şans
eseri ortaya çıkmamış; stratejik akıl, bilgi ve tecrübeye dayalı büyük bir hazırlığın imanla,
azim ve kararlılıkla bütünleşmesinin eseri olmuştur.
Türklüğün bükülmez bileği, eğilmez başıyla Çanakkale’de zulüm püskürtülmüş, vatanın,
milletin bekası için canlarını feda etmeyi göze alan binlerce kahraman, göz kamaştıran
mücadeleleriyle “Çanakkale Geçilmez!” sözünü tarihe nakşetmiş, Türk milleti küllerinden
yeniden doğmuştur.
Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğini, düşmanına dahi
merhamet gösterebildiğini gösteren Çanakkale, dünyanın en büyük şehitliği, âleme
vurulmuş Türk damgasının asla silinmeyecek izlerinden bir tanesi olmuştur.
Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve
kahraman olduğunu da gösteren Çanakkale’yi kavramak için 57. Alay’ın muhteşem
iradesiyle birlikte Mustafa Kemal’i özümsemek gerekmektedir.
“Vatan işgale uğramasın” diyerek Çanakkale’yi aşılmaz kılan cesaret, bugün de değerinden
asla bir şey kaybetmemiştir. Millet olarak her zaman vatanımız üzerinde oynanmak
istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara aynı kararlılıkla karşı çıkıyor, millî
bekâya, istiklâlimize ve istikbâlimize sahip çıkıyoruz.
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Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) olarak; 18 Mart
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. Yıldönümünü kutluyor, bu
toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve muhterem ecdadımızı, rahmetle
ve hürmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.
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