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"Çanakkale Bir Destan,
Hepimiz Bu Destanın
Çocuklarıyız"
"90. Yılda Çanakkale Destanı" konulu
fotoğraf sergisi,
TBMM Başkanı Arınç tarafından açıldı.

TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM Şeref
Holü'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı
konuşmada, tarih bilincine büyük ihtiyaç olduğunu, her
ülkenin tarih bilincini yaşatması
gerektiğini söyledi. Arınç "Bu,
bir düşmanlık, geçmişten kay
naklanan bir husumet değil, tarihi
çok iyi bilerek geleceğe çok iyi
hazırlanmak
ve
insanımızın
hafızasını sürekli diri tutmaktır"
dedi.
"Çanakkale bir destan. Hepi
miz böyle bir destanın çocuk
larıyız. Ne mutlu böyle bir tarihe
sahip olana" diyen Arınç, sözleri
ni şöyle sürdürdü:
"Tarih bilincine çok ihti
yacımız var. Yeni yetişen nesil
lerimizin bu bilinçten yoksun
olmamaları gerekir. Çanakkale ne
ifade ediyor? Bu kahra
manlığın sırrı nedir? Bu
fedakarlığın, gayretin 'Ça
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nakkale geçilmez' duygusunun altında neler yatıyor?
Bunu bilmeliyiz, biliyoruz ve her doğan çocuğumuz da
bunu bilmeli. Dolayısıyla her ülkenin tarih bilincini
yaşatması gerekir."
Çanakkale Savaşı'nı anlatan, (Çanakkale içinde
aynalı çarşı/Ana ben gidiyorum düşmana karşı)
türküsünün duygu yoğunluğuna işaret eden Arınç "Hele
hele Ruhi Su'nun dilinden dinlemişseniz, hepinizi
duygulandıran güzel bir türküdür. Keşke sağ olsaydı da
Meclisimizde onu konuk etseydik, elindeki sazıyla bize
o bariton sesiyle Çanakkale Türküsü'nü söyleseydi" diye
konuştu.
Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silah
ve mermilerle istihkam malzemelerinden
bazılarının da yer aldığı serginin açılışında
konuşan Yeni Zelanda'nın
Ankara
Büyükelçisi Jan Henderson, Türkiye ile
ülkesi arasında Çanakkale Savaşı sıra
sında bir dostluk köprüsü de atıldığını
söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün,
Çanakkale'de savaşan yabancı askerlerin
anısına sarf ettiği güzel sözlerden sonra
dostluğun daha da geliştiğini kaydeden
Henderson, Çanakkale Zaferi'nin yıldö
nümü olan
18 Mart'ta ve 24-25 Nisan'da
Çanakkale'de
düzenlenen
törenlere
katılacağını bildirdi.
Konuşmaların ardından Bülent Arınç,
Çanakkale
Şehitlerini
Tanıtım
ve
Araştırma Derneği Başkanı Mahmut
Altunaysu'ya bir plaket verdi. Sergi açılışı
dolayısıyla bir sinevizyon gösterisi sunan sunucu Savaş
Karakaş da Çanakkale Savaşı sırasında batırılan mütte
fik ve Türk savaş gemileri ile denizaltılannı anlattı.

TBMM Başkanı Arınç, serginin
açılışına katılan Çanakkale
gazileri ile birlikte
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