
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ 10.11.2019

Sayın Cumhurbaşkanım,

Değerli Misafirler, 

Hanımefendiler, Beyefendiler,

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 81. yıldönümünde, onu derin bir saygıyla anmak üzere bir arada 
bulunmaktayız. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyor, himayelerinde 
gerçekleştirilen bu anlamlı günde, ev sahibi olarak bizleri onurlandıran Sayın 
Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.



Saygıdeğer Konuklar,

Bir milletin lideri olmak, o milletin iradesine hizmet etmek, o irade tecelli
etsin diye mücadele vermek ile mümkündür. Kurtuluş Savaşı’ndan 
Cumhuriyetin ilanına giden süreçte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman
vurguladığı mutlak gerçek, milleti arkasına almadığı müddetçe hiç kimsenin 
başarı sağlayamayacağı, hiçbir mücadelenin kazanılamayacağı fikri olmuştur. 
O, milletinin bir ve beraber olduğu müddetçe, her türlü baskıyı, zorbalığı, işgali
ve ihaneti bertaraf edeceğinden bir an olsun şüphe duymamış ve aziz 
milletimiz de Atatürk’ü bir an olsun hayal kırıklığına uğratmamıştır.

Cumhuriyetin ilanının ardından, milletinin iradesini, çalışmalarının ve 
icraatlarının da merkezine koyan Atatürk, bu temel üzerinde, milli ve manevi 
değerleriyle yükselen bir ülkenin inşasını başlatmıştır. Türkiye’nin geleceğinin 
şekillendirilmesinde gerekli adımları atarak, izlenecek yol ve yöntemleri açıkça
ortaya koymuştur. Bu yol çağın gereklerini takip etmek, milli kimliğimize, 
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görkemli tarihimize ve kadim devlet geleneğimize yakışacak, çıtayı kendimizin
belirlediği güçlü bir geleceği inşa etmektir.

Hepimizin malumudur ki, bilmek ve anlamak farklı hususlardır. 
Ezberletilen tarih, belleğimizin değer algısını körelten, hafızamızı zayıflatan bir
yaklaşımdır. Tarih, tüm detaylarıyla öğrenmeye ve bu sayede doğru ve eksiksiz 
anlamaya en çok ihtiyaç duyduğumuz ilim, bizi biz yapan değerler bütünüdür. 
Bu gerçekten yola çıkarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ezberlemek 
değil, anlamak sorumluluğundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 
“Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza 
iyi anlatmalıyız.” Bir bütün içinde, düşüncelerinden eserlerine Mustafa Kemal
Atatürk’ü anladığımız sürece, ona, silah arkadaşlarına ve onların ardında 
kenetlenerek bize istiklalimizi kazandıran aziz milletimize karşı vefa 
borcumuzu, hakkıyla ödemeye başlamış oluruz. Tabii bu borç hiçbir zaman 
kapanacak bir borç değildir. Çünkü onların bize emanet ettiği Cumhuriyet ve 
onu var eden değerler yolunda çalışmak, bu irade ve görevi gelecek nesillere 
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aktarmak bu borcun bir gereğidir. Şüphesiz nesilden nesile aktarılacak bu vefa 
duygusunun sürekliliği, milletimizin canı gönülden kabullenip, gururla 
omuzladığı bir sorumluluk olmuştur ve bundan sonra da öyle olacaktır.  

Atatürk, koşulları çok iyi tahlil ederek ortaya koyduğu isabetli 
düşünceleriyle, çağının ötesinde bir fikir adamı olduğu kadar, düşündüğünü 
zaman kaybetmeden hayata geçiren bir aksiyon adamı olmakla da tarihe 
geçmiştir. Ülkesi ve milleti için fikirden uygulamaya, tam bir adanmışlık ile 
kendini gösteren bu ruh, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün asli mirasıdır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin uyguladığı insan 
merkezli, hak ve adalet temelindeki politikaları, istiklaline ve istikbaline 
yönelen tehditlere ve oyunlara karşı sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla verdiği 
mücadelesi, millet iradesinin tecellisine yönelik icraat ve uygulamaları 
göstermiştir ki, 96’ıncı yılını büyük bir coşkuyla kutladığımız 
Cumhuriyetimizin özünü teşkil eden ruh, ilk günkü kadar canlı ve güçlüdür. 
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17 yıldır savunma sanayisinden ekonomisine, eğitiminden kültür ve 
sanatına üreterek, geliştirerek millileşen ve büyüyen Türkiye, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün izinde sözde değil, gerçekten yürümenin sonucudur. Bizler, 
milletimizle omuz omuza 2023 hedeflerimize ilerlerken, Cumhuriyetin banisi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile paylaştığımız bu ortak ruhu, bizden sonraki 
nesillere emanet edecek, Türkiye Cumhuriyeti’ni, kuruluşundaki ideallerle, 
güçlü ve lider bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz.
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Sözlerime son verirken, vefatının 81. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Kendisine, silah 
arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize borcumuzu, Türkiye’yi dünyanın lider 
ülkelerinden biri yaparak ödemek için aralıksız çalışmaya devam edeceğimizi, 
huzurlarınızda bir kez daha belirtmek istiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu 
Atatürk’ün ismini, milletimizin birliğine karşı bir ayrılık sebebi gibi kullanmak
isteyen odaklara karşı, milletin bağrından çıkmış bu büyük insanın ve tüm 
kadim tarihimizin birlik ve beraberliğimizin en güçlü bağları olduğunu her 
fırsatta ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza, şükranlarımı sunuyorum. 

Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.
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