
Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli konuklar,

“Hakimiyet  bila-kayd  u  şart  milletindir”  şiarıyla  ilan  edilen

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93. yıldönümünü büyük bir coşku ve sevinçle

kutladığımız  şu  günlerde,  Milli  Mücadelemizin  ve  İstiklal  Harbimizin

başkumandanı,  Cumhuriyetimizin  kurucusu  Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün

ebediyete intikalinin 78. yıldönümü vesilesiyle, her yıl Atatürk Kültür, Dil ve

Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez Beştepe Millet

Kongre  ve  Kültür  Merkezi’nde  icra  edilen  “10  Kasım  Atatürk’ü  Anma

Töreni’ni”  teşriflerinizden  dolayı  en  derin  şükranlarımı  arz  ediyor,  başta

zatıaliniz olmak üzere kıymetli devlet erkanımızı ve törenimize katılan bütün

dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.

Bu  münasebetle,  Cumhuriyet’i  kurarak  millî  iradenin  üstünlüğü  ilkesini

hayata geçiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun yakın çalışma arkadaşlarını

ve  bütün  istiklâl  harbi  şehitlerimizi  rahmet,  minnet  ve  şükran  duygularıyla

anıyorum.

Türk  tarihinin  en  karanlık  sayfalarından  birisi  olan  15  Temmuz  hain

FETÖ/PDY işgal  ve  darbe  girişimi  sırasında,  küfrün  ateşini  imanın  suyuyla

söndürerek ülkeyi büyük bir uçurumun kıyısından kurtaran şehitlerimize, aynı

şekilde  bölücü  terör  örgütleriyle  mücadele  yolunda  şehit  olan  kahraman

Mehmetçiklerimize ve güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize âcil

şifalar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk “milli  irade ve milli  egemenlik” düsturuyla

Cumhuriyet’in  kurulmasına  öncülük  etmiş  ve  bu  hususu  hemen  her

konuşmasında  sıkça  vurgulamıştır.  1923’te  yaptığı  bir  konuşmasında  “Türk

Milleti yeni bir iman ve kat’i bir azm-i millî ile yeni bir devlet kurmuştur. Bu
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devletin  dayandığı  esaslar  "Tam  Bağımsızlık"  ve  "Kayıtsız  Şartsız  Millî

Egemenlik"ten  ibarettir.  Yeni  Türkiye  devletinin  yapısının  ruhu  millî

egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir.” diyen Atatürk, yine bir

başka  konuşmasında  “Toplumda en yüksek hürriyetin,  en yüksek eşitlik  ve

adaletin devamlı  şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve

kat'î  mânasiyle millî  egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan

ötürü  hürriyetin  de,  eşitliğin  de,  adaletin  de  dayanak  noktası  millî

egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak onun

hududu, onu sonsuz yapan esasın korunmasıyla mevcut ve çevrilidir.” diyerek

yeni Türk devleti  için milli  iradenin ve milli  egemenliğin vazgeçilmezliğinin

altını çizmiştir.

Ne var ki Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti için idealize ettiği “milli

irade  ve  milli  egemenlik”  kavramı,  kendisinin  vefatından  sonra  cumhuriyet

tarihinin  çeşitli  dönemlerinde  bazen  göz  ardı  edilmiş,  bazen  askıya  alınmış,

bazen de büsbütün yok edilmek istenmiştir.

Çok partili demokratik hayata geçişin hemen ardından milletin iradesini ve

egemenliğini  hiçe  sayan  vesayetçi  ve  baskıcı  anlayışlar,  ne  yazık  ki  çeşitli

bahanelerin  yanısıra,  içinde  Atatürk’ün  gerçek  görüşlerinin  yer  almadığı

dogmatik bir Atatürkçülük anlayışını da gerekçe göstererek gerçekleştirdikleri

askeri  ve  siyasi  darbelerle  Türk  milletinin  iradesini  ve  demokratik  haklarını

ipotek altına almışlardır.

Bu  anlamdaki  ilk  büyük  kırılma  noktası  olan  27  Mayıs  1960  askeri

darbesinde,  dönemin  başbakanı  merhum  Adnan  Menderes  sudan  sebeplerle

idam edilmiştir. 12 Mart 1971 askeri muhtırasıyla siyaset kurumunun işlemez

hale getirilmesi, kısa süre sonra 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile sonuçlanmış,

siyasi yasaklar, işkenceler, idamlar ve zulümlerle hafızalara kazınan bu dönem,

her  darbede  olduğu  gibi  Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti’nin  çağdaş  dünyadan

onlarca yıl geri kalmasına sebep olmuştur. Bugün hala Türk devletinin üstünde

ağır bir yük olan ve artık mutlaka sivil  bir anayasayla değiştirilmesi gereken
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1982 Darbe Anayasası, vesayet rejimlerinin bize bıraktığı kötü bir miras olarak

önümüzde durmaktadır.

Merhum  Başbakan  ve  Cumhurbaşkanı  Turgut  Özal’ın  1983-1991  yılları

arasındaki tek başına iktidarıyla her alanda çok önemli ilerlemeler kaydedilmiş

olmakla birlikte, 1991-2002 arası koalisyonlar dönemi Türkiye için yine kayıp

yıllar  olarak  tarihe  geçmiştir.  Bu  dönemde,  irtica  ve  laiklik  bahanesiyle

gerçekleştirilen  ve  bin  yıl  süreceği  iddia  edilen  28  Şubat  1997  postmodern

askeri  darbesi  ülkedeki  refaha,  huzura  ve  sosyal  barışa  telafisi  güç  zararlar

vermiştir. 2002 yılından bu yana  milli  iradenin  ve  seçmen sandıklarının  her

defasında iktidara taşıdığı siyasal irade, göreve geldiği günden bu yana askeri

vesayet  dışında,  bürokratik,  jüristokratik  ve  hatta  aristokratik  vesayetlerle

mücadele etmek zorunda bırakılmış ve hiç kuşkusuz Cumhuriyet tarihinin en

sorunlu ve en zorlu dönemlerinden birisinde iktidar olma kavgası vermiştir.

Baştan  beri  her  türlü  vesayete  direnen  bu  siyasal  iktidar,  zaman  zaman

kapatma  davalarıyla  karşı  karşıya  kalmış,  27  Nisan  2007  e-muhtırası,  16

Haziran 2013 Gezi Olayları, 17-25 Aralık 2013 paralel devlet yapılanmasının

emniyet güçleri ve yargı üzerinden ilk darbe denemesi ve nihayet 15 Temmuz

2016  Fetullahçı  Terör  Örgütü’nün  kanlı  darbe  ve  işgal  girişimiyle  etkisiz

kılınmaya ve yok edilmeye çalışılmıştır. Allah’a hamdolsun aziz milletimiz, her

on yılda bir devamı çekilmek istenen bu korku filmine dur demiş ve darbecilerin

yazıp  oynadıkları  senaryoyu  çıplak  elleriyle  yırtarak  kendi  başlarında

paralamıştır.

Bütün bu olup bitenler küresel emperyalizmin ve onun yerli işbirlikçilerinin

Türk devleti ve vatanı üzerindeki alçakça emellerinin hiçbir zaman bitmediğinin

ve bitmeyeceğinin de apaçık bir göstergesidir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Türk  milletini  ve  devletini  dışarıdan  topla  tüfekle  sindiremeyeceklerini

anlayan  küresel  emperyalizmin,  devleti  içeriden  yıkma  ve  1919’dan  sonra
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Türkiye’yi bir defa daha işgal etme hedeflerinin 40 yıllık taşeronu olan FETÖ,

Türk devletinin ve milletinin bugüne kadar karşılaştığı  en hain,  en alçak,  en

sinsi  terör  örgütüdür.  Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanının  ve  ailesinin

canına  kastedecek,  millet  iradesinin  yegane  tecelligahı  olan  Türkiye  Büyük

Millet Meclisini bombalayacak, boğaz köprülerini yıkmayı düşünecek, tankla,

topla, tüfekle masum milletin kanını dökecek kadar acımasız, alçak ve hain bir

yapıdır.

Bu terörist yapı, ömrü boyunca suret-i haktan görünmeyi başarmış sahte bir

din tacirine, kitleleri kandırmakta mahir bir şarlatana aklını ve vicdanını satmış,

surette insan görünümlü, sirette şeytana dönüşmüş bir dalalet fırkası, bir katiller

güruhu,  bir  zulüm mekanizması,  bir  hırsızlık  çetesidir. Ziya  Paşa’nın  dediği

gibi:

Sâdık görünür kisvede erbâb-ı hıyânet,

Mürşid sanılır vehlede ashâb-ı dalâlet.

FETÖ, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde sahip olduğu eğitim

kurumlarıyla kreşten ana okuluna, ilk ve orta öğretimden yüksek öğretime dek

devletin  rahle-i  tedrisinden  kaçırdığı,  tek  taraflı  basın  yayın  organlarıyla

zihinlerini  esir  aldığı,  Kuran’la  ve  hadisle  değil  Feto’nun  hezeyanlarıyla

beslediği körpecik beyinleri katil birer canavara dönüştürmüştür.

FETÖ ve onun kerameti kendinden menkul terörist başı, İslam dininin bazı

kavramlarını suistimal ederek insanların akıllarını başlarından almış, sahih dine

karşı  “batıl  ve sahte  bir  din” üretmiş,  paralel  devletle  birlikte  aslında bir  de

paralel din icat etmiştir. FETÖ’yü sadece Türkiye için değil, bütün dünya için

tehlikeli bir terör örgütüne dönüştüren, haçlı ve siyonist güçlerce desteklenen bu

sahte ve batıl paralel din anlayışıdır. 

FETÖ  mensupları  gibi,  arkalarından  gittikleri  bir  insanın  “layuhti  ve  la

yüs’el”,  yani  asla  hata  yapmaz  ve  asla  hikmetinden  sual  olunmaz  olduğuna

inanan her birey ve her topluluk İslam için de insanlık için de tehlikelidir. Uzun

yıllar ılımlı İslam ve dinler arası diyalog martavalıyla pazarlanan FETÖ’nün asli
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hedeflerinden  birisi  de  hiç  kuşkusuz  İslam’a  zarar  vermek  ve  bu  sayede

dünyada  yükselen  İslamofobinin  önemli  araçlarından  birisi  haline  gelmek

olmuştur.  Darbenin  yanında  ve  arkasında  oldukları  açıkça  anlaşılan  Batılı

ülkelerin, darbe karşısında gösterdikleri tutumu özetleyecek en iyi cümle ise:

“Küfrün tek millet” olduğu hakikatidir.

Sayın Cumhurbaşkanım

15  Temmuz  gecesi,  gaybi  yardımların  Türk  milletinin  üstüne  sağanak

sağanak indiği bir gecedir. Allah, dünyadaki mazlumların ve mağdurların tek

umudu olan bu millete yardım etmiştir. Hakkın iradesi  halkta,  halkın iradesi

Hakta tecelli etmiştir. 

FETÖ ile maddi ve manevi bir mücadele sürecine girilen şu dönemde, hak

söz söylemek, hakka ve hakikate şehadet etmek herkesin insani, medeni, milli

ve dini vazifesi olmalıdır. Hakikati eğip bükmeden, çıkar gözetmeden, ikbal ve

idbar korkusuna kapılmadan ifade edebilmek ilmin, irfanın ve imanın olmazsa

olmaz  şartıdır.  Suret-i  haktan  görünüp  zamana  ve  zemine  göre  farklı

konuşanlardan, her kim olurlarsa olsunlar, sakınmak ve uzak durmak lazımdır.

Milletimiz, 246 şehidimizin ve binlerce gazimizin kanı yerdeyken,  geride

bıraktıkları  gözü yaşlı  ailelerin  ve  yetim çocukların ahı  göklere  yükselirken,

katillerin ve canilerin haklarını savunmaya kalkışan aymazlara da elbette hesap

soracak güçtedir. Sırtını teröre yasladığını açıkça ilan ederek devlete meydan

okuyan bütün vatan hainlerinin hak ettikleri cezaya çarptırılması milletimizin en

büyük isteği ve milli iradenin en kaçınılmaz sonucudur. 

Sayın Cumhurbaşkanım,

Cumhuriyet  tarihi  artık  bir  darbeler  tarihi  olmaktan  çıkmalıdır.  Terörle

mücadelede milletin kahir ekseriyetinin desteği devletin arkasında iken kandil

canavarlarının  kandili  sonsuza  dek  söndürülmelidir.  Artık  milletimize  ve

devletimize onyıllardır bedel ödetenlerin bedel ödeme zamanıdır. Milletimizin

binlerce yıldır mayasında yoğrulan irfan, iz’an, iman, ihsan ve isarı karşısında
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durabilecek hiçbir güç yoktur. Türk milleti,  kendi iradesi dışında hiçbir gücü

kabul  etmediğini,  bu  ülkeyi,  bütün  insanlığın  ortak  düşmanı  olan  küresel

emperyalizmin  şer  odaklarına  ve  onların  yerli  maşalarına  yedirmeyeceğini,

zatıalinizin  halkımıza  öncülük  eden  yüksek  liderliği,  Türkiye  Büyük  Millet

Meclisi’nin  direnişi,  sayın  Başbakanımızın  dirayeti,  devlet  erkanımızın

kararlılığı,  enmiyet  güçlerimizin  ve  devlete  sadık  askeri  unsurların

mücadelesiyle, kanı ve canı pahasına isbat etmiştir. 15 Temmuz gecesi küresel

emperyalizme karşı darbe yaparak asırlarca konuşulacak bir destan yazan Türk

milleti,  21.  yüzyılın  gidişine  damgasını  vuracak  nadir  milletlerden  birisi

olduğunu böylece bir kez daha bütün dünyaya göstermiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanım

Yüksek müsaadelerinizle konuşmamı şehitlerimiz için yazdığım “Şehidim”

başlıklı  şiirimi  paylaşarak  bitiriyor  ve  bir  kez  daha  en  içten  saygılarımı

sunuyorum.
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Şehidim

On beş Temmuz gecesi birden çatladı yarıldı asuman

Hainler saldırdı denizden, karadan, havadan şehidim

Milletin silahını millete doğrulttu bir avuç soysuz

Allah’a sığındık bu korkunç, kapkara kabustan şehidim

Kaçtı gitti dediler filanca memlekete Reisiniz

Görülmüş şey mi itten çakaldan kaçsın bir arslan şehidim

Çıktı, “Haktan başkasının önünde boyun eğmem ben” dedi

Bütün milleti aldı arkasına Başkomutan şehidim

Ölmek vardı dönmek yoktu, zulme asla boyun eğmek yoktu

Hınzıra karşı Hızır yetişti imdada inan şehidim

Kefenler giyildi, abdestler alındı, dualar edildi

Şehadete koştu eline al bayrağı alan şehidim

Zalim kurdu tuzağını uçakla, topla, tankla, tüfekle

Söndürdü ateşleri sendeki sarsılmaz iman şehidim

Ebabiller diz çöktürdü bir bir Ebrehe’nin fillerine

O gece bölük bölük indi melekler semadan şehidim

Sala sesleriyle inşirah bulunca daralmış gönüller

Haddini bildirdi müstekbirlere mustaz’afan şehidim

Zillet içinde yaşamaktansa bir kez ölmek yeğdir dedin

7



Kimde var sendeki deli yürek, sendeki iman şehidim

Katıldın şimdi sen de önden giden şehitler kervanına

Âdemden beri hiç yolcusuz kalmadı bu kervan şehidim

İbrahim milletinin bayrağı düşmesin diye yerlere

İsmail'ce ettin kendini bu vatana kurban şehidim

Ya Allah bismillah Allahu ekber zikriyle düştün yola

Yıkamaz bu milleti bir araya gelse cihan şehidim

Can borçlu, kan borçlu sana milyonlarca vatan evladı

Seni sığdıramaz zemin, seni alamaz mekan şehidim

Vatan sağ olsun dedi eşin, yavrun, kardaşın, bacın, baban

“Allah” dedi sustu, ak sütünü emdiğin anan şehidim

Gökte melekler şahit Allah için düştüğüne yollara

Şehadetin kutlu olsun, râzıdır senden Rahman şehidim

Gıpta eder makamına makamlar sahibi Başkomutan

Minnettar sana bu millet, medyun sana bu vatan şehidim

Haşre dek ansam, ebediyen düşürmesem dilimden adını

Anlatmakla bitiremem seni, benim kahraman şehidim
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