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Sayın Cumhurbaşkanım, 

29 Ekim 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla ilan edilen Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 91. kuruluş yıl dönümünü her zamankinden daha 

büyük bir coşku ve heyecanla idrak ettiğimiz şu günlerde, Millî 

Mücadelemizin ve İstiklal Harbimizin başkumandanı, 

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün vefatının 76. yıl dönümü münasebetiyle, her yıl Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen “10 Kasım 

Atatürk’ü Anma Töreni’ni” teşriflerinizden ve yüksek 

himayelerinizden dolayı en derin şükranlarımı arz ediyorum. 

Bu vesileyle başta büyük kumandan ve devlet adamı Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete 

intikal ve irtihal etmiş olan İstiklâl Savaşı şehit ve gazilerini, 

başlangıcından bugüne dek Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal ve siyasî 

tarihinde görev almış bütün devlet ricalini rahmet, minnet ve şükran 

duygularıyla anıyor, onların aziz ve unutulmaz hatıraları önünde 

hürmetle eğiliyor, zatıâlinizi ve beraberinizde bulunan muhterem 

devlet büyüklerimizi saygıyla selamlıyorum. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

“Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür” vecizesi herkesin 

malumudur. Geçmişlerini unutulmaya terk eden milletlerin 

geleceklerini inşa etmekten âciz kaldıkları tarihî tecrübeyle sabittir. 

Bugünü ve yarını kurabilmek için dünü hatırlamak, anlamak, doğru 
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yorumlamak ve nihayet bilginin ve belgenin namusunu korumak 

kaçınılmazdır. Tek yanlı ve tek bakışlı tarih anlayışları, dünyanın her 

yerinde ve tarihin her döneminde nice hakikatleri yalana çevirmiş, nice 

yalanları hakikat şeklinde insanlara sunmuştur. Ancak şurası 

unutulmamalıdır ki hiçbir hakikat sonsuza dek nihan kalmamakta, 

eninde sonunda hak ve adalet tecelli etmektedir. 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Her milletin tarihi, zaferler ve altın sayfalarla dolu olduğu kadar, 

acılar, hüzünler, ıstıraplar ve gözyaşlarıyla da doludur. Tarihte ak 

sayfalar olduğu kadar kara sayfalar da vardır. Özellikle yakın dönem 

tarihinin ak ve kara sayfaları henüz yeterince gün ışığına çıkarılmamış 

olup bazı hakikatler geniş kitlelerin nazarından hep uzak tutulmuştur. 

Demokrasimiz geliştikçe, tarihçiler bugüne dek karanlıkta kalan pek 

çok gerçeği gün ışığına çıkaracak ve toplumu aydınlatacaklardır. 

Yaşanan olaylar sırasında kendi acılarını anlatamayan ve tarihe 

aktaramayan toplumlar, ne yazık ki bir süre sonra aynı olayların 

muhatabı olan başka toplumların yazıp çizdikleri hakikat dışı iddiaların 

girdabına maruz kalmaktadırlar.  

Söz gelimi 1908-1918 yılları arasında, sadece on yıl zarfında, 

Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin, bir başka deyişle Memalik-i 

Mahrusa’nın milyonlarca kilometre kare toprağı elden giderken 

yaşanılan acılar ne yazık ki bugünkü kuşaklara yeterince iyi 

aktarılamamıştır. Fas’tan, Cezayir’den, Tunus’tan, Libya’dan, 

Mısır’dan, Hicaz’dan, Yemen’den, Biladü’ş-Şam’dan, Irak’tan, 
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Kafkaslardan, Kırım’dan, bütün Rumeli ve Balkanlardan geri 

çekilirken meydana gelen olaylarda Müslüman Türk milletinin 

yaşadığı acılar ve çektiği ıstıraplar dile getirilmemiş; bilhassa yedi 

cephede yedi düvele karşı mücadele ettikten sonra, üstüne bir de dillere 

destan bir İstiklal Savaşı vermiş olan mazlum ve çilekeş Anadolu 

halkının, ebedi ve ezeli düşmanları yüzünden uğradığı zulüm ve 

hakaretler gerektiği gibi kaleme alınmamış, nesilden nesile 

aktarılmamıştır. 

Sadece hamaset ve kahramanlık temelli bir tarih anlayışı, sırf 

kendi siyasi ve sosyal emellerine ulaşmak adına, tarihin ana öznesi olan 

halkların acılarını ve ıstıraplarını anlamaktan ve anlatmaktan hemen 

daima imtina etmiştir. İşte bu yüzden günümüzde tarihî ve millî 

hafızasını büyük ölçüde yitirmiş olan genç nesiller için sadece geçmişin 

acıları değil, çok zaman bugünün acıları da fazla bir şey ifade 

etmemektedir. 

Genç nesillerin, Cumhuriyetimizin, devletimizin, ülkemizin ve 

demokrasimizin 2014 yılı itibarıyla ulaştığı seviyeyi anlayıp 

değerlendirebilmeleri için sağlam bir tarih bilgisine sahip olmaları 

şarttır. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin son dönemi, Atatürk ve 

İnönü dönemleri ile Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçtiği 

1950’den günümüze dek yaşanan siyasi ve sosyal olayların gerçek 

tarihi, yıllardır zihinlerimizi işgal ederek kilitleyen ve çoğu Atatürk 

sonrası dönemde ortaya atılmış kimi resmi ve ideolojik söylemlerden 

arındırılarak yeniden ele alınmalıdır. Doğru ve güvenilir belgeler ve 

bilgiler ışığında yeni bir bakış açısıyla kaleme alınarak ders kitaplarına 
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konulacak bu bilgiler sayesinde, milletimizin yüz elli yıldan beri 

süregelen demokrasi, insan hakları ve özgürlükler mücadelesi, sağlıklı 

bir biçimde yeni kuşaklara aktarılabilecektir. Çok değil, bundan daha 

yirmi otuz yıl önce, Türkiye’nin hangi ateş çemberleri içinden geçtiğini 

bilmeyen gençlerin, günümüz Türkiye’sinde yaşanan olayları 

yargılamakta bu denli aceleci davranmamalarını sağlamak böylelikle 

mümkün olacaktır. 

Şurası çok iyi bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin 

demokrasi, insan hakları ve bireysel özgürlükler bakımından bugün 

geldiği nokta, yakın coğrafyamızdaki pek çok ülkenin henüz hayalini 

bile kuramayacağı, rüyasını bile göremeyeceği bir noktadır. Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Muasır medeniyetler seviyesi” diyerek 

tarif ettiği ve hedef gösterdiği bu çizgiye her geçen gün daha fazla 

yaklaşılmaktadır. Öyleyse medeniyet ve demokrasi yarışında 

ülkemizin eriştiği seviyenin korunması ve geliştirilmesi her Türk 

vatandaşının öncelikli görevi olmalıdır. Nitekim Atatürk’ün şu sözleri 

bu durumu ifade etmektedir: “Milletimiz her güçlük ve zorluk 

karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk 

Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim 

hepimizin en kutlu vazifemizdir.” 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Devletin, milletin ve ülkenin yararına olan her şeye muhalefet 

eden belli marjinal kesimler dışında, toplumun büyük çoğunluğunun, 

bürokratik devletten demokratik devlete, hâkim devletten hâdim 
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devlete geçilmesini desteklediği; ülkede yaşayan bütün sosyal, kültürel, 

etnik ve dinî unsurların, birlik ve beraberlik hâlinde, barış ve huzur 

içinde yaşamak istediği ve devletimiz tarafından yürütülmekte olan 

çeşitli çözüm süreçlerinin arkasında durduğu ortadadır.  

Bununla birlikte 21. yüzyılda dünyanın ilk on büyük devleti 

arasında yer almaya aday olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dün 

olduğu gibi bugün de yarın da “dâhili ve harici bedhahları” olacaktır. 

Ancak milletinin sağduyusuna güvenen, onunla samimiyetle 

kucaklaşan, idari, siyasi ve askeri kurumlarıyla birlikte aynı hedefe 

doğru hareket eden bir Türk devletinin aşamayacağı hiçbir zorluk 

bulunmamaktadır. Atatürk’ün deyişiyle “Türk çocuğu ecdadını 

tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”   

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

2014 yılı, demokrasi ve cumhuriyet tarihimizde hiç kuşkusuz çok 

özel bir yere sahip olacaktır. Milletimiz, bu yıl içinde gerçekleştirilen 

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle, hâkimiyetinin mutlak tecellisi için 

yaklaşık bir buçuk asırdır sürdürmekte olduğu demokrasi mücadelesi 

sürecinde, tarihinde ilk defa kendi özgür iradesiyle kendi 

Cumhurbaşkanını seçmiş bulunmaktadır. 

Böylece Cumhuriyet rejimine gönülden inanmış olan Türk 

halkının iradesi, uzun yıllardan bu yana geliştirdiği ileri ve gelişmiş 

demokrasi anlayışı sayesinde, “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” 

düsturuyla çıktığı yolda defalarca tökezletilen “demokratik Cumhuriyet 

rejimini” olması gereken yere taşımıştır.  
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Hiç kuşku yok ki Türk milleti, demokrasi karnesine yazdırdığı bu 

büyük başarının olumlu sonuçlarını önümüzdeki yıllarda daha 

yakından tecrübe edecek ve 2015 yılında, yeni bir Anayasa yapılmasını 

sağlayacak millî iradeyi de ortaya koymayı başaracaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Bu vesileyle bir süredir yasal zeminin yokluğundan dolayı 

verilememiş olan “Atatürk Uluslararası Barış Ödülü”nün uzun zaman 

aradan sonra 2015 yılında yeniden verileceğini de yüksek huzurlarınıza 

arz etmek isterim. 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Son yıllarda, başta yasama, yürütme ve yargı organları olmak 

üzere pek çok devlet kurumu temsil makamlarına uygun olarak gerek 

merkez gerekse taşra teşkilatlarında yeni ve modern hizmet binalarına 

kavuşmuşlardır. 

Bu bağlamda 19 Mayıs 2014 tarihinde, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu’nu Başbakan sıfatıyla 

kabulünüz sırasında, Atatürk’ün adını taşıyan bu Kurum’un ismine 

yakışır bir mekânda hizmet verebilmesi için Ankara’nın en merkezi 

yerinde uygun büyüklükte bir arsa tahsisi yapılması doğrultusunda bir 

talimat vermiştiniz. Bizzat Atatürk tarafından kurulmuş olan bu 

kurumlar, Atatürk’ün manevi mirasına göstermiş olduğunuz bu yüksek 

teveccüh sayesinde, Cumhuriyet tarihinde ilk defa sizin himaye ve 

desteğinizle yakın bir gelecekte tek çatı altında toplanarak bilim, kültür 

ve sanat dünyamıza daha kaliteli hizmet verme imkânına 

kavuşacaklardır. 
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Bu husustaki yüksek himayenizden dolayı Türkiye’nin en önemli 

bilim, kültür ve sanat kurumlarından birisi olan Atatürk Yüksek 

Kurumu ve bağlı kurumları olan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk 

Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu adına 

zatıâlinize şükranlarımı arz ediyor, kültür ve medeniyet dünyamıza 

yaptığınız değerli katkılardan dolayı minnet duygularımı ifade etmek 

istiyorum. 

Saygılarımla. 


