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Bu sene Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan 
etkinliklere, Çanakkale Köprüsü’nün açılışı da ayrı bir önem katmıştır. Normal yapım 
sürecinden önce bitirilip milletimizin ve insanlığın hizmetine sunulan bu dev eser 
karşısında gurur duymamak elde değildir. 

Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilme imkânı sağlayacak olan köprünün 
açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın konuşmasında geçenaltı çizilecek ifadeler 
özetle şunlardı: 

“104 yıl önce Sultan II. Abdülhamid Han döneminde eskiz çalışmalarının 
yapıldığı ancak Osmanlı’nın ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata 
geçirilemeyen bu proje bu gün bize nasip olmuştur. Çanakkale şehidlerinin aziz 
hatıralarının mezar taşı, anıt ve müzelerde değil, abide eserle Boğaz’ın üzerinde de 
yaşatacağız. 

İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış İstiklâle aşık bir millet 107 sene 
önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale’de imanlı yürekler karşısında 
dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç galip 
gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında 
durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silâhın olmadığı görülmüştür. Türk milleti, 
Çanakkale’de verdiği eşsiz mücadeleyle bütün mazlumlara umut olmuş, sömürge 
altındaki birçok ülke Çanakkale’den ve daha sonra İstiklâl Harbi’mizden aldıkları 
ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Bu şanlı zafer Türkiye’nin ve Türk 
Milleti’nin olduğu kadar, gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da 
zaferidir.”  

Bu muhteşem köprü bazı simgeleri de bünyesinde barındırıyor.  Köprünün 
2023 metrelik orta açıklığı; cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünü, 318 metrelik çelik 
kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i (yılın 3. ayı olan 
Mart’ın Onsekizi) sembolize ediliyor. Ayrıca kırmızı – beyaz renge sahip kulelerin 
Türk Bayrağı’nı temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en 
yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip. Çanakkale Muharebesi 
kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize ede, 
dört kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75ton ağırlığında ve 20,5 m. 
yüksekliğindeki dört top mermisi figürünün montajı sürdürülüyor. 

Bu merasim sırasında, Kültür Bakanlığı’nca İngiltere’deki bir müzayededen 
satın alınarak vatana getirilen 129 yıllık Osmanlı Sancağı da Sn Erdoğan tarafından 
Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar’a teslim edildi.  

Sancak, 25 Mart 1983’te Katar’daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı 
Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine aidti. 

18 Mart Deniz Muharebesini idare eden ve Çanakkale’de destan yazan, o 
zaman bir Albay olan Cevat Çobanlı Paşa’yı da burada diğer gazi ve şehidlerimizle 
beraber tekrar rahmet ve minnetle anmamız gerekir. 

 
107. yıl kutlamaları çerçevesinde yurdumuzun hemen her köşesinde yapılan 

anma etkinliklerinden bir tanesi de Antalya Valiliği ve Antalya İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü’nün birlikte organize ettiği Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Üstün 
Kent Orkestrası’nın 20 Mart Pazar günü saat 20’de AKM’de verdiği çok başarılı bir 
konserdi. Kemer Belediyesi’nin Gençlik Orkestrası’nın da iştirakiyle daha da 
zenginleşen bir orkestranın Şefi Furkan Üstündağ, Solistler Füsun Sovuklu, Seyyit 
Mehmet Sakin, Alper Kuş idi. Hoş gelişler ola, Drama Köprüsü, Hey onbeşli, Şehidler 
kasidesi, Keklik gibi, Yemen türküsü, Çanakkale türküsü, İki keklik, Ah bir ataş ver, 



Ayrılık, Çökertme ve Memleketim ezgileri orkestra eşliğinde solistlerin yorumlarıyla 
çok başarılı bir şekilde icra edilip, aralarda okunan şiirler ve savaşa aid anlatılar, 
ayrıca ekrana yansıtılan görüntülerle ayrı bir güzellik kazandı. 

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası topluluğu içinde bulunan, on yaşındaki 
torunum Berk Akbaba’nın saksafonuyla bu konserde yer almış olması da benim ve 
ailem için bir başka önem arz ediyordu. 
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