
Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli konuklar,

Bundan tam 98 yıl önce, “Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır”

ilkesinden  hareketle  millî  mücadeleyi  ve  istiklal  harbini  başlatan;  vatanına,  devletine  ve

bayrağına  kastedilmiş  bir  milleti  yeniden  ayağa kaldırarak  Türkiye  Cumhuriyeti’ni  kuran

kahraman asker, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin

79.  yıl  dönümü  münasebetiyle  düzenlenen  “10  Kasım  Atatürk’ü  Anma  Töreni”ni

teşriflerinizden  dolayı  en  içten  teşekkürlerimi  arz  ediyor,  başta  zatıaliniz  olmak  üzere,

kıymetli  devlet  erkanımızı  ve  törenimize  katılan  bütün  dinleyicilerimizi  saygıyla

selamlıyorum.

Bu vesileyle, kuruluşunun 94. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla idrak ettiğimiz

Cumhuriyetimizin  kurulmasına  önderlik  eden  Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk’ü,  yol

arkadaşlarını ve istiklal  harbi şehitlerimizi rahmet,  minnet ve şükran duygularıyla bir  kez

daha anıyorum.

Sadece  Türk  tarihinin  değil,  insanlık  tarihinin  gördüğü  en  karanlık  fitne  ve  ihanet

hareketi olan FETO terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da giriştiği dış destekli işgal ve darbe

girişimi sırasında hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize; bölücü terör örgütleriyle mücadele

ederken şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizle güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet,

cesur ve fedakar gazilerimize esenlikler diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Tarih  boyunca  esarete  boyun  eğmemiş,  vatanının  harimini  çiğnetmemiş,  devletini

yıktırmamış,  bayrağını  indirtmemiş  bir  millete  mensubuz.  Bu  milletin  kurtuluş  savaşının

“İstiklal Harbi”, millî marşının “İstiklal Marşı” olarak adlandırılması asla bir tesadüf değildir.

Türk milleti, istiklali ve hürriyeti uğrunda binlerce yıldır canıyla, kanıyla, malıyla çok

ağır bedeller ödemiştir, ödemektedir. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, küresel emperyalizme karşı

Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün  önderliğinde  yakılan  istiklal  meşalesi,  onu  söndürmeye

çalışan “dahili ve harici bedhahların” bütün uğraşlarına rağmen, millî iradeyi arkasına almış

devlet adamlarımız tarafından Cumhuriyet tarihi boyunca elden ele devredilmiştir. Bugün, bu

istiklal  meşalesi,  milletin  sarsılmaz  iradesi  tarafından  zat-ı  alinizin  emin  ellerine  tevdi

edilmiştir.
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Sayın Cumhurbaşkanım,

“İstiklal-i tâmmesi” yani tam bağımsızlığı olmayan bir milletin hiçbir anlam ve değer

taşımayacağına inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millî mücadeleyi başlatmadan kısa bir

süre önce, o günlerde İngiliz himayesi ve Amerikan mandası talep edenlere ve sadece bir

takım mahallî kurtuluş çareleri arayanlara karşı şöyle demiştir: 

“Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardır. O da hakimiyet-i milliyeye

müstenit, bilakaydüşart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmek!

Esas,  Türk milletinin haysiyetli  ve şerefli  bir millet  olarak yaşamasıdır. Bu esas,

istiklal-i tâmma malikiyetle temin olunabilir. Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun,

istiklalden  mahrum bir  millet,  beşeriyet-i  mütemeddine  muvacehesinde  uşak  olmak

mevkiinden yüksek bir muameleye kesb-i liyakat edemez.

Halbuki  Türk’ün  haysiyeti  ve  izzetinefis  ve  kabiliyeti  çok  yüksek  ve  büyüktür.

Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun evladır!

Binaenaleyh “Ya istiklal ya ölüm!”

Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün  1919’da  başlattığı  istiklal  mücadelesi,  yüce  Türk

milletinin  büyük  fedakarlıkları  ve  kahramanlıklarıyla  sonuca  ulaşmış,  vatan  toprakları

düşmanlardan temizlenerek genç Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Ne var ki aradan geçen

bunca  zamana  rağmen  ne  Türk’ün  ateşle  imtihanı  bitmiş  ne  de  istiklal  mücadelesi  sona

ermiştir.

Türkiye’yi  uluslararası  alanda  uzun  zaman  sadece  bir  figüran  olarak  görmeye  alışık

olanlar, dostlarını sevindiren, düşmanlarını yerindiren bir silkiniş ve dirilişle, bütün dünyada,

özellikle  de  Türk-İslam  âleminde  baş  rol  oyunculuğuna  soyunan  devletimizin,  Mustafa

Kemal  Atatürk’ün  gösterdiği  muasır  medeniyetler  hedefine  ulaşma  yolundaki  tarihî

yürüyüşünü  durdurmak  için  binbir  türlü  hile  ve  desiseyle  içeriden  ve  dışarıdan

saldırmaktadırlar. Türk devletini  içeriden yıkma planları tutmayanlar, şimdi de Türkiye’ye

komşu ülkelerde çıkardıkları savaş yangınlarının dumanıyla ülkemizi ve milletimizi boğma

peşindedirler.

Gövdesi  Türkiye’de,  kolları  Balkanlar  ve Türk Cumhuriyetlerinde,  ayakları  Afrika ve

Ortadoğu’da  bulunan  bir  Türk  devleti,  “Dünya  beşten  büyüktür”  diyerek  bütün  dünya

mazlumlarının sesi olan bir Türk lideri,  yerli  ve millî  olmak iddiasıyla her alanda devasa

projeler geliştiren ve uygulayan bir Türk ekonomisi, asırlardır dünyayı pervasızca sömüren ve

ekonomilerini  ağırlıklı  olarak  savaş  çarkıyla  çeviren  küresel  şer  odaklarını  fevkalade

ürkütmüş; yıllardır  dost ve müttefik dediğimiz kimi ülkelerin ve devletlerin,  artık açıktan
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açığa  Türk  ve  Müslüman  düşmanlığı  yapmalarıyla  ortaya  çıkan  hakikat,  onların  iki

yüzlülüğünü bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir.

Tarih boyunca, zalime korku salmış, mazluma sığınak olmuş asil Türk milletinin, haçlı

zihniyetine sahip bu dış güçler ve düşmanları yanında, isimde ve kisvede Türk, düşüncede ve

eylemde  yabancı,  saymakla  bitmeyecek  kadar  çok  iç  düşmanı  da  vardır.  Osmanlı  cihan

devletinin yıkılmasında önemli rol oynayan bu şer odakları, şimdilerde başka görünümler ve

adlar altında yeniden canlanmış, devletimize ve milletimize dört bir yandan diz çöktürmeye

çalışarak “yeni dünya düzeni” adı verilen zulüm düzeninin kurulması önünde büyük bir engel

olarak gördükleri Türkiye’yi etkisiz hâle getirmeye çalışmaktadırlar.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Türk milleti ve devleti,  Allah’ın izniyle,  geçmişte olduğu gibi, gelecekte de birliğine,

beraberliğine,  istiklaline  ve  istikbaline  kastedenlere  karşı,  şehadeti  düğün  bayram  bilen

kahraman  ordusu  ve  şanlı  güvenlik  güçleriyle  beraber  amansız  mücadelesini  sürdürecek,

Hakk’ı  kaldırıp  batılı  alaşağı  edecek  güçte  ve  kararlılıkta  olduğunu  dosta  düşmana

gösterecektir.

Mustafa  Kemal  Atatürk’ün,  Türk  milletine  ve  devletine  emanet  ettiği  Cumhuriyeti,

demokrasiyi,  millî  iradeyi  ve  tam bağımsızlığı  korumak  için,  dün olduğu  gibi  bugün  de

biricik düsturumuz, şiarımız, ilkemiz ve ölçümüz “Ya istiklal ya ölüm!”dür.

Saygılarımla
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