
“ÇANAKKALE: BİRLİK VE VAR OLMANIN ZAFERİ” KONULU 

KONFERANS 

Fakültemiz Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bilal GÖK, 21.03.2013 

Perşembe günü saat 13:00’da Kars İl Müftülüğü’nce organize edilen ve Halk Eğitim Merkezi 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Çanakkale Şehitlerini Anma Programı’nda “Çanakkale: 

Birlik ve Var Olmanın Zaferi” konulu bir konferans verdi.  

Bilal GÖK, Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine şiirinden bir dörtlük 

okuduktan sonra, Çanakkale müdafaasının Türk milletinin hafızasına kazınan ve hatırası 

hep taze kalan bir savaş olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. Ayrıca Çanakkale 

savaşının, sömürgeci batılı devletlerin Türk milletini ve koruyuculuğunu yaptığı İslam 

ümmetini yok etme, tarih sahnesinden silme girişi olduğunu vurguladı. Konuşmasının 

devamında İtilaf devletlerinin, hedeflerine ulaşmak için aylar öncesinden askeri planlarını 

yaptığını ve oldukça güçlü bir kara ve deniz gücü oluşturduğunu söyledi. İtilaf devletleri 

olmak üzere, hiç kimsenin Türklere en küçük bir şans tanımadığını, ancak savaşı 

kazanmak için kat kat fazla askeri güce sahip olmanın yeterli gelmediğini belirtti.  

Ayrıca GÖK: “18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Deniz Savaşları’nın Türk tarafının 

zaferiyle sonuçlandığı gündür. Çanakkale boğazını deniz yoluyla geçemeyen İtilaf 

kuvvetleri, 25 Nisan 1915 tarihinde bu kez karadan boğazı zorladı. 9 Ocak 1916 tarihine 

kadar devam eden kara savaşlarından da bir netice elde edemeyen düşman kuvvetleri, 

Gelibolu’dan çekilme kararı aldı” dedi.  

GÖK, konuşmasının son kısmını Çanakkale’nin isimleri bilinen kahramanlarının 

ibret dolu kahramanlık destanlarını anlatmaya ayırdı. Burada Mustafa Kemal Atatürk 

başta olmak üzere, Cevad Paşa, Koca Seyit, Yahya Çavuş, Zahit Üsteğmen gibi 

kahramanlarımızın yanında, hanım kahramanlardan Hatice Hanım ve diğerlerinden 

bahsetti. GÖK konuşmasına: “Birlik ve beraberliğe olan ihtiyacın her geçen gün daha da 

arttığı günümüzde, hangi dünya görüşüne yakın olursak olalım, Çanakkale şehitleri ve 

şehitliği hepimizin kucaklaması gereken bir mekândır. Çünkü Çanakkale destanı 

hepimizindir. Bu destanın kahramanları da hepimizin ceddidir.” Sözleriyle son verdi. 

Konferansın akabinde Kars İl Müftüsü Mehmet Genç tarafından kendisine plaket 

takdim edilerek teşekkür edildi.      
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