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HABERLER

Çanakkale Zaferinin 104. yılında 18 Mart 2019 günü 
Ankara Nallıhan İlçesinde "Şehitler Anıtı" açıldı, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende şehitleri-
miz rahmetle anıldılar. Şehit ailelerine şükran belgeleri 
sunuldu.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş temellerinin atıldığı 
Çanakkale Zaferi binlerce şehit verilerek kazanıldı. Ça-
nakkale geçilmez gerçeğini bütün dünya gördü ve tarih 
sayfalarına geçti.

Nallıhan Vakfı Başkanı ve Nallıhanlı iş adamı değerli Ay-
han Sümer'in katkıları ve büyük gayretleri ile yapılan 
anıt ilçe meydanında Atatürk Anıtı yanında, Mehmetçik 
ve bir mermer pano üzerinde şehitlerin isimleri yer al-
maktaydı.

Açılış töreninde Şehitler adına konuşanlar "vatanımızın 
şehit kanları ile sulandığını "toprak uğrunda ölen varsa 
vatandır" diyerek, bundan gurur duyduklarını ve tüm 
şehitlerin ve Mehmetçiklerin kardeş olduklarını vurgu-
ladı.

Diğer konuşmacılardan sonra, anıtın yapılmasını sağla-
yan Nallıhan Vakfı Başkanı Ayhan Sümer beyefendi çok 
anlamlı ve etkili bir konuşma yaptı:

"...Tarihi kayıtlardan çıkarılmış olan belgelere göre Ça-
nakkale'de 85 Nallıhanlı'nın şehit olduğunu ve bunların 
tek tek adlarının, nerede şehit düştüklerinin ve köyleri-
nin belirlenerek kitap haline getirildiğini ifade etti...

Şehitler kitabının ve anıtının hazırlanmasında emeği ge-
çen Özgün Ökmen ve Sn. Prof. Dr. Sadık Tural'a ayrıca 
anıtın gerçekleşmesinde Devlet Sanatçısı Heykeltraş M. 
Yurdanur'a ve mermer ustası R.  Kayabaşı'na ayrı ayrı 
teşekkürü bir borç bilirim dedi.

Ayrıca bu anıttta iç güvenlik harekâtında şehit düşmüş 
Nallıhanlı 13 vatan avladı kahramanın isimlerini de yer 
verildiğini ve onlara ve ailelerine karşı şükran ve minnet 
borcumuzu ödemeye çalıştık ifadesine yer verdi.

Bu projeyi destekleyen herkese ve emeği geçenlere, 
katılımcı yüzlerce vatandaşa teşekkür etti. "Bu vatan 
toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır/Bir 
tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerin-
dir" dizeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Törene katılanlar arasında Yozgat Valisi, kaymakamlar ve 
Eski Ankara Valisi ve E. Milletvekili Saffet Arıkan Bedük 
ve akademisyenler bulunmaktaydı.

Törende şehitler anıtı katılımcıların ve şehit ailelerinin 
elleri ile açıldı...

Törene birlikte katıldığımız değerli iş adamı, tarihçi, 
Sonsöz Gazetesi yazarı gazeteci ve yazar Salim Taşçı kar-
deşim de vatansever yüreği ve güçlü kalemiyle bir şiirle 
katkılar sağladı: 

ÖNCE VATAN
Ne çıkar yoksa
Kefenin,
Sen şehitsin...
Ilgıt/ılgıt akan 
Kan mı?
Can!
Can içinde can var,
ÖNCE VATAN...     

Nallıhan'da 
Şehitler Anıtı Açıldı
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Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan 
BEDÜK başkanlığındaki Dernek Yönetiminden oluşan 
bir heyet ile Ankara Valisi Vasip Şahin ziyaret edildi. Zi-

yarette Şahin'e Ankara Valiliği görevinin hayırlı olması 
ve başarı dilekleri iletildi. Dernek faaliyetleri hakkında 
bilgi teatisinde bulunuldu. 

Ankara Valisi Ziyareti

Kitap Tanıtım Toplantısı

19 Şubat 2019 Salı Günü Derneğimiz Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen “Cumhuriyet Dönemi Tokat Valileri” adlı 
kitap tanıtımına Başta Dernek Genel Başkanı E. Vali Saffet 
Arıkan BEDÜK ile Tokat’ın renkli isimlerinden Eski Bakan 
Ali Şevki EREK; söz alarak böyle bir etkinliğin ilk kez der-
neğimizde yapılmasına öncülük eden Sayın Genel Başka-
na yürekten takdirlerini ve teşekkürlerini sunmuş, ilk kez 
yapılan bu etkinliğin Tokat’a isabet etmesinden dolayı da 
çok şanslı olduklarını ve çok duygulandığını ifade etmiştir.
Ayrıca Tokat Valiliği görevinde bulunanlar ile Tokat Va-
liliği yapmış fakat hayatta olmayanların torunlarının da 

katılmaları bu toplantıyı daha bir duygusal ve renkli hale 
getirmiş, onlarda dedelerinden öğrendiklerini bu mes-
leğe ne kadar bağlı olduklarını ifade etmişlerdir.
Daha sonra son dönemde Tokat Valiliği yapanlar ve top-
lantıya katılanlar söz alarak duygu ve düşüncelerini dile 
getirmişlerdir. Etkinliğin ve Kitabın kazanımlarını sağla-
yan Tokat’ın sevilen İl Milli Eğitim Müdürlerinden Ha-
san AKAR beye tüm katılımcılar teşekkürlerini iletmişler 
Kendilerini takdir etmişlerdir. Söz konusu etkinlik katı-
lımcılara Tokat’ın yöresel ikramı ve kitabın imzalanarak 
ilgilere verilmesi ile son bulmuştur.


