18 Mart Çanakkale Savaşı
1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen ve itilaf
devletlerinin Osmanlı’nın başkenti İstanbul'u
alarak hain planları ile İttifak devletlerinin
gücünü azaltmasına denir Çanakkale savaşı.
Onlar... Onlar işte.... Türk askerleri, bu gün ki
yaşadığımız vatan için, toprak için savaşan
askerlerimizin mücadelesidir Çanakkale
Zaferi...

Uykusuzluk bir yandan..

Yokluklar için kazanılan bu muharebe de açlık,
sefalet lik her şey üst üste gelmişti. Taş toprak
üstünde yağmur sularıyla besleniyorlardı.
Yıkılan evler bir yandan tüm zorluklar ile baş başa kalmışlardı.

O dönem Anafartalar komutanı Albay
Mustafa Kemal çarpışan yiğit Türk
askerinin dünyasını anlatmak için Bomba
sırtı olayını örnek göstermiştir. Düşmanlar
ile aramızda ki mesafe sadece 8 metre
olmasına karşın tüm Türk askerleri ölüme
bile isteye giderken ve kuran okumayı
bilen kişiler kuran okuyor bilmeyenler ise
kelime-i şehadet getiriyordu.

"dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal.
dökülen kanlarımın sana hepsi helal" Türk
askeri işte tam da bu maneviyatla
savaşarak zafer elde etmişlerdir.
Çanakkale savaşında; daha yeni yetme
çocuklar, tel tel çıkmış bıyıklı evlatlar bu
azimle bu istekle savaşa gitmiştir. hatta o
dönemler de gün ışığında savaşarak
yaralanan yada şehit olan askerlerin naaşları gece boyunca da dur durak bilmeden hastanelere taşınıyor
ama bu vakit kimselere yetmiyordu. hastanelere taşınan bu yeni yetme çocuklardan yüzü
tanınmayacak halde olan bir asker biri sedyeye yatırılmış şekilde doktor bekliyordu. doktor tedavi
edemeyeceği kurtarılması gereken daha bir sürü asker olduğunu söyleyerek kaldırın bunu yenisini getirin
demişti. ağır yaralı durumda olan bu asker "baba" demiştir. doktor tanıyamadığı evladına bakarak "onu
gizli bir yere koyun o benim evladımdır" demiştir. sonuçta diğer yaralı askerlerinde evladından bir farkı

yoktur ve onları
kurtarabilme ihtimali ile
tedavilerini
sürdürmüştür. ertesi
gün evladına müdahale
etmek için yanına
gittiğin de ise bu Türk
evlat şehit olmuştur.
doktor göz yaşlarına
boğulur.

işte azmin ve direnişin hikayesi olan Çanakkale savaşı , kan ve gözyaşı içinde kazanılan zaferdir. itilaf
devletleri 19 şubat 1915 yılında deniz harekatına başlamış dünyanın en güçlü donanması ile çanakkale
sahillerine demir atmıştır. amaçları belliydi başkentimiz İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirmek
istiyorlardı. başarılı olamadılar. kara harekatına başladılar yine başarılı olamadılar ve birçok çıkarma
sonucunda yine de zafer askerlerimizindi.
zafer milletimizindi. bir savaşı anlamak bir ruhu, direnişi anlamak ve muhasebe olmaktır. 250.000 den
fazla şehit verdiğimiz bu savaşta onca öğrenci de savaşa girmiş ve şehit olmuştur. işte Çanakkale bu
gençlerin zaferidir. cesaret, metanet ve sebatın; vatan sevgisinin zaferidir.

