
Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar,

Türkiye Cumhuriyetinin  kurucu lideri  Gazi  Mustafa  Kemal

Atatürk’ün,  ebediyete  intikalinin  78.  yıldönümünde  kendisini

minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. 

Milli Mücadeleʼde, Gazi Mustafa Kemalʼle birlikte ülkemizin

bağımsızlığı  uğrunda  hayatını  feda  eden  şehitlerimize,  kanını

veren  gazilerimize  rahmet  diliyor  ve  onların  manevî

huzurlarında aziz hatıralarını saygı ile yâd ediyorum. 

Türkiye  Cumhuriyeti’nin  Kuruluşu’nun  93.  Yılında,

Cumhuriyet’e, milletin bağımsızlığına karşı düzenlenen meş‘ȗm
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ve hain darbe girişimi sırasında; ülkemizin bütünlüğü, istikbal ve

istiklali  için  göğüs  gererek  hayatını  feda  eden  şehitlerimize

Allah’tan rahmet; tanklara, mermilere bedenlerini siper ederek

kanını veren gazilerimize esenlik diliyorum.   

10 Kasım 1938’de Mustafa Kemal Atatürk bu fani hayata

veda ettiğinde,  bize üzerinde yaşadığımız bu toprakları  vatan

olarak bırakmıştı.  Mustafa Kemal, Milli  Mücadele’ye başlarken;

20  yüzyılın  başlarından  itibaren  savaşlarda  yorgun  düşmüş;

insan kaynaklarını büyük ölçüde tüketmiş ve yoksul kalmış bir

milletin  sadece  “sahip  olduğu  asalet  ve  bu  asaletten  doğan

yüksek  manevi  kudreti”ne  güveniyordu.  Bu  güven  duygusu
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içinde,  dört  bir  yandan  kuşatılmış,  işgal  edilmiş  Anadolu’yu

düşman  istilasından  temizleyerek  üzerinde  Türkiye

Cumhuriyeti’ni kurmuş oldu.

 Beşeriyet tarihi göstermiştir ki liderler, devletlerin çöküş

anlarında  milletlerin  bağrından  çıkmaktadır.  1914  yılında

Osmanlı Devleti henüz I. Dünya Savaşı’na dȃhil olmadan önce, o

sıralar  henüz kurmay yarbay rütbesinde,  genç bir  subay olan

Mustafa  Kemal;  Osmanlı  Devleti’nin  bu  savaşın  dışında

kalmasını ifade etmiş; şayet savaşa girerse mağluplar safında

yer  alacağını  ve  dağılacağını  öngörmüş ve  öngörüsünü yakın

çevresiyle paylaşmıştı. 
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Nitekim  savaş  sonunda  Osmanlı  Ordusu,  Çanakkale  ve

Kȗtulamȃre gibi parlak zaferler elde etmesine rağmen mağlup

oldu.  Savaş  öncesi  iki  buçuk  milyon  kilometre  karelik

topraklarımızı  kaybetmekle  kalmadık;  aynı  zamanda  Osmanlı

Devleti’nin başkenti  İstanbul ile beraber Anadolu’nun pek çok

bölgesi düşman işgaline uğradı. 

Sayın Cumhurbaşkanım,

Mustafa Kemal, böyle bir çöküş anında ortaya çıktı: Millete

olan  sarsılmaz  inancıyla  19  Mayıs  1919’da  hareket  geçti.

Erzurum’da, Sivas’ta akdettiği kongrelerle bu hareketi, dualarla
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ve manevi  duyguları  öne çıkararak milletin  her  kesimine mal

etti. Zira Trablusgarp’ta, Balkan Savaşı’nda ve nihayet dört yıl

süren  I.  Dünya  Savaşı’nda,  imkȃnsızlıklar  içinde  topyekȗn

milletimizin  göstermiş  olduğu  fedakȃrlıkları  görmüştü.  Bu

milletin,  birlik  içinde  bu  fedakȃrlıkla  Anadolu’yu  düşman

işgalinden  kurtaracağına  ve  kurulacak  devleti  yaşatacağına

inancı tamdı. Bu inançla, Büyük Millet Meclisi’nin açılışından bir

hafta  sonra  Mustafa  Kemal,  meclis  üyelerine  hitaben  yaptığı

konuşmada Türk Milletinin birlik ve kardeşliğinin altını çizerek;

“ ....yüce meclisinizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız

Çerkez  değildir,  yalnız  Kürt  değildir,  yalnız  Laz değildir.  Fakat
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hepsinden meydana gelmiş Müslüman unsurlardır,  samimi bir

heyettir” diyecektir. 

Bu  ifadeleriyle  Mustafa  Kemal,  bu  milleti;  “etnik  kökeni,

inancı ve dili ne olursa olsun, fark gözetilmeksizin, eşit haklara

sahip bir millet” ; kardeş bir millet olduğunu vurgulamıştır. 96 yıl

önce Mustafa Kemal Atatürk’ün tanımını yaptığı, hususiyetlerini

vurguladığı millet; ülkemizin işgâlini, parçalanmasını hedef alan

hain ve hunhar saldırıya karşı 15 Temmuz destanını yazan bu

millettir.
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Yıldönümleri,  uzun  ve  görkemli  tarihimizin  kilometre

taşlarıdır; hatırlattığı ölçüde de derin ve öğretici anlamlar ifade

eder. Hatırlatıyorsa, hafızayı uyanık; toplumsal bünyeyi canlı ve

diri  tutar.  Tarih  hatırlamak  için  yazılır;  geçmişi  hatırlatır;

geçmişin zaviyesinden geleceği görünür kılar. Yakın tarihimizin

kilometre  taşları,  günümüze  etkisi  bakımından  daha  da

anlamlıdır;  çünkü  günümüzü,  içinde  bulunduğumuz  zamanı

kavramamızı  sağlar.  Bu,  yıldönümlerinin  ʺgerçeklerle

yüzleştirmeʺ özelliğidir:

Yıldönümlerinin her yıl  ifa edilen bir seremoniden öte bir

anlamı  vardır:  1876  asker-sivil  darbesinin  hedefi  Sultan
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Abdülaziz’di. Sultan Abdülaziz; kara ordusunu modern silahlarla

donatmış;  donanmayı,  dünyanın  üçüncü  büyük  deniz  gücü

haline getirmişti.  Ulaşım ve iletişim alanlarında ciddi hamleler

yaparak devletin  bütün vilayetlerini,  kaza merkezlerini  telgraf

şebekesiyle  başkente,  İstanbul’a  bağlamış;  mevcut  demiryolu

ray uzunluğunu, on beş yıllık saltanatında üç katına çıkarmıştı.

Bedel olarak saltanatını ve hayatını ödedi.

II.  Abdülhamit,  gerçek  anlamda  Osmanlı  Devleti’nin  son

hükümdarı idi. Amcasının yolunu izledi; Cumhuriyeti kuran sivil-

asker  devlet  adamları  bu  hükümdarın  kurduğu,  geliştirdiği

eğitim ve  öğretim kurumlarında  yetişti.  Tek  hedefi  vardı;  19.
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Yüzyılın ortalarında, Osmanlı Devleti için oluşturulan ve zengin

coğrafyası bölüşülmesi gereken ʺhasta adamʺ  imajını bertaraf

etmekti.  Derdi,  Osmanlı  toprak  bütünlüğünün  muhafazası  ve

güçlü  bir  devletti.  Zira  Türk  ve  İslam coğrafyasının  geleceği,

güçlü bir  Osmanlı  Devleti’ne bağlıydı.   Sultan Abdülhamit,  bu

gayesi yüzünden pek çok düşman edindi; büyük güçlerin hedefi

oldu.  29  Nisan  1909  tarihinde  bir  isyan  ile  tahttan  indirildi;

O’nun gidişi, Osmanlı Devleti’nin sonunu getirdi.   

Çanakkale,  bir  milletin  başkentini,  hilafet  merkezini

korumak  için,  canı  ve  kanı  pahasına  neler  yaptığını,

yapabileceğini  göstermesi  açısından  anlamlıdır.  Kȗtulamȃre
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Zaferi; azmin, cesaretin karşısında, kendisinden çok daha fazla

imkȃnlara,  teknolojik  üstünlüğe  sahip,  mağrur  ve  dünyanın

efendisi  iddiasında  bulunan  emperyal  bir  ruhun  da  hezimete

uğrayabileceğini gösterir. 30 Ağustos; yokluk, yoksulluk ve uzun

süren savaşların yorgun düşürdüğü bir milletin vatan sevgisini,

istiklal  aşkını  hatırlattığı  ölçüde bir  anlam ifade eder.   94  yıl

önce, 30 Ağustos’ta Anadolu’nun ölüm-kalım savaşı kazanılmış;

yıkılan bir devletin enkazı üzerinde yepyeni bir devletin, Türkiye

Cumhuriyeti’nin kuruluşuna yol açılmıştı. 

10  Kasım;  uzun  savaşların  yıprattığı,  varını-yoğunu  alıp

götürdüğü  bir  milletin  vatan  sevgisi,  istiklal  aşkı  ile  yeniden
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ayağa kalkmasını; derlenip toparlanmasını sağlayan; kararlılığı,

dik duruşu ve sağlam iradesiyle Gazi Mustafa Kemal’i hatırlattığı

ölçüde bir kıymet taşır. Gazi Mustafa Kemal, Anadolu üzerinde

yeni  bir  devlet  kurarak  uluslararası  camiada  bu  milletin  yer

almasını  sağladı.  On yıllar  boyunca,  savaşların yorgunluklarını

gidermeye, bu milletin yaralarını sarmaya gayret etti. Çok partili

dönemde, atılan büyük adımlar, genç devletimizin başlangıçtaki

bu dinamizmine borçludur. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım,
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Ülkemiz önemli bir geçidin eşiğindedir. Türkiye artık kendi

imkânlarıyla kendine yetebilecek bir düzeye gelmek üzeredir ve

coğrafyamızda bulunan en güçlü  ülke konumundadır.  Mustafa

Kemal  Atatürk’ün  Türkiye  Cumhuriyeti  için  hedef  gösterdiği

ʺmuasır medeniyet seviyesiʺnden kastedilen de buydu. Yüz yıl

önce  sınırları  cetvelle  çizilmiş,  bir  zamanların  Osmanlı

hükümranlık  sahası  topraklarda,  oynanan  oyunların  tamamı

Türkiye’nin ʺeşiği aşmaʺ atılımına karşı sergilenmektedir. 

FETÖ’sü,  PKK’sı,  ülkemizin  birliğine,  dirliğine  ve  yükseliş

trendine  yönelen  bütün  kirli  ve  karanlık  örgütler;  emperyal

ruhun  tetikçileri,  bu  oyunun  maşalarıdır.  15  Temmuz  darbe
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girişimi üzerinden henüz üç ay geçti. Zamanla bu hain girişimi

tarih,  tıpkı  30  Mayıs  1876  tarihinde  Sultan  Abdülaziz’e  karşı

yapılan  darbe;  27  Nisan  1909’da  II.  Abdülhamid’i  tahttan

indirilmesine vesile kılınan isyan gibi değerlendirecektir. Zira bu

darbelerin  arkasında da emperyal  ruh ve bu ruhun kullandığı

maşalar vardı.

Cumhuriyetin  93.  Yılını  idrak  ettiğimiz  şu  günlerde,

ülkemizin bütünlüğüne ve hızlı adımlarla kutsal hedefine doğru

yürüyüşüne  karşı  sergilenen  oyunların  tamamı,  bu  kahraman

milletin gücü ve feraseti karşısında boşa çıkacaktır. 80 milyonluk

nüfusa,   kendine  yetebilecek  potansiyele  sahip  Türkiye
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Cumhuriyeti, zengin coğrafyasıyla güçlü bir ülkedir. 21. Yüzyılın

ilk  çeyreği  içinde  bulunduğumuz  şu  günlerde,   ülkemizde  ve

coğrafyamızda  sergilenen  kirli  oyunlar,  milletimizin  güçlü

desteği  ile  bozulmaya  mahkûmdur.  Yakın  çevremizde  büyük

insanlık  dramları  yaşanmakta  ve  gücün  efendileri  seyirci

kalmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Güçlü  bir  Türkiye,  iç  huzurun  ve  bölgemizde  barışın

teminatı  olacak  ve  aynı  zamanda  dünyanın  ʺbeşten  büyük
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olduğunuʺ  gücün  efendilerine  gösterecek,  mazlum  milletlerin

umudu  olacaktır.  Bu  duygularla,  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün

vefatının 78. yıldönümünde, başta Mustafa Kemal olmak üzere

Milli Mücadele’mizin bütün kahramanlarını saygıyla yâd ediyor,

şehitlerimizi  ve  gazilerimizi  rahmetle  anıyorum.  Ülkemizin

sınırları içinde ve dışında şer odaklarına karşı savaşan güvenlik

güçlerimize zafer; şehitlerimize rahmet diliyorum. 
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