
Bildiğiniz gibi 18 Mart Çanakkale Zaferimizi 
kutladığımız gün kahraman ordumuz Zeytin Dalı 
Harekâtı kapsamında Afrin’i kontrol altına aldı. Af-
rin’de konuşlanan ve ülkemizi, Türk milletini böl-
mek, parçalamak isteyen emperyalistlerin maşası 
olarak hareket eden terör yuvalarının yok edilmesi, 
şanlı ecdadımıza yakışır şekilde, onların torunları 
tarafından 103 yıl sonra aynı günde gerçekleşti. 
Yine yedi düvele karşı savaştık. Bu sefer satın aldık-
ları, besledikleri örgütleri kalleşçe karşımıza sürdü-
ler. 103 yıl önce Çanakkale önlerine kadar gelme 
cüreti gösteren emperyalist caniliğin bugünkü 
kuklaları da gereken dersi aldılar. Artık anlamala-
rı gereken ise Çanakkale ruhunun Türk milletinin 
genlerinde yazılı olduğu ve bu ruhun hainlere, ka-
tillere Türk vatanını her daim dar edeceğidir.

 Bundan 100 yıl önce olduğu gibi ordumuzun 
bu seferinde de Yakutistan’dan Makedonya’ya ka-
dar Türkiye dışındaki Türkler yaptıkları toplantı-
larla, yazdıkları mektuplarla, şiirlerle, ettikleri dua-
larla Mehmetçiğin yanında olduklarını bize her an 
hissettirdiler.

Vakfımızın Bakü Atatürk Lisesi öğrencileri biz-
zat Başbakanımız Binali Yıldırım’a teslim ettikleri 
mektuplarıyla Azerbaycan Türk gençliğinin duy-
gularını ifade ettiler. Öğrencilerimizden Leman 
Sadıkzade, Mehmetçik’in arkasında ona her zaman 

sahip çıkacak bir milletin olduğunu belirterek, 
mektubunda şu ifadelere yer verdi; “Bir toprağın, 
bir milletin, bir hedefin kahramanları... Çocukluk 
masallarımın, inandığım mucizelerin, var olduğum 
günlerin sahipleri... Geceleri gün gibi doğan, kara bu-
lutlardan sıyrılıp üstümüze rahmet gibi yağan yağmur 
taneleri, benim yiğitlerim... Belki ben ısınırken ocağın 
başında, sizler soğuktan titrememek için koştunuz. Ben 
rahat uykudayken, siz uyumadan sine gerdiniz düş-
mana. Ben yaşarken yarınlara, siz tüm kutsallığınızla 
şehit oldunuz.”. Öğrencilerden Nihat Nesirzade ise 
mektubunda; “Ey şanlı Türk askeri! Biz Avrupa’ya 
diz çöktüren şanlı Atilla’nın, kırk yiğidiyle koskoca Çin 
ordusunun karşısına çıkan Kürşad’ın, Sultan Alp Ars-
lan’ın, Fatih’in torunlarıyız. Şimdi sizler zaferlerinizle 
tüm dünyayı titretiyorsunuz.” ifadelerini kullandı. 
Şemsiye İsmayıllı ise mektubunda askerlere, “Dira-
yetli ol! Düşün ki sen sadece Türkiye’nin değil tüm Türk 
Dünyası’nın hem de Azerbaycan’ın gururusun. Allah 
yardımcın olsun.” diye seslendi. Türk Dünyası’nın 
her yerinde bu düşüncelere sahip milyonlarca Türk 
yaşıyor. Günümüzün meselesi ise işte bu milyon-
ları “dilde, fikirde, işte birlik” ülküsüyle birleştirerek 
Tanrı’nın yarattığı gibi tek millet haline getirmek-
tir.
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin istemediği hiçbir devlet, Türkiye Cumhuriyeti sınırla-
rı içinde veya ona komşu olarak yaşayamaz! Bardak taşmaya görsün. Bu öyle bir sel olur 
ki, önünde yedi cihan duramaz. Ne Amerika, ne AB, ne Rusya, hiç kimse...

Aç ve sürünme derecesinde yokluk içinde bulunduğumuz, askerimizin ayağına çarık 
giydiremediğimiz dönemde bile sel olup bütün düşmanları yurdumuzdan sürdüğümüz 
unutulmamalıdır.

Bütün olumsuz şartlara rağmen Türk milleti, her şart altında vatanını, devletini, mil-
letini, namusunu korumayı başaran özel bir yeteneğe sahiptir.
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