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10 KASIM 2019, Saat: 11.00

SAYIN CUMHURBAŞKANIM ve KIYMETLİ KONUKLAR,

“Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”  diyerek

millî mücadeleyi ve istiklal harbini başlatan; Cumhuriyetimizin bânisi büyük devlet

adamı  Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün  ebediyete  intikalinin  81.  yıl  dönümü

münasebetiyle  düzenlediğimiz Atatürk’ü Anma törenimizi  teşriflerinizden dolayı  en

içten  teşekkürlerimi  arz  ediyorum.  Başta  zatıaliniz  olmak  üzere,  kıymetli  devlet

erkânımızı ve törenimize katılan bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.

Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü büyük bir sevinç ve

gururla idrak ederken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu aziz milletin

istiklali  ve  istikbali  uğruna  canlarını  feda  eden  şehitlerimizi  rahmet,  minnet  ve

şükranla anıyorum. 
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SAYIN CUMHURBAŞKANIM,

100 yıl önce Atatürk’ün liderliğinde “Ya istiklal ya ölüm” şiarıyla yola çıkan bu

aziz millet bugün de “Dünya 5’ten büyüktür ve Türkiye Türkiye’den daha büyüktür”

diyen  zat-ı  alinizin  etrafında  kenetlenerek  Gazi’nin “Bilelim  ki  kazandığımız

muvaffakıyet  milletin  kuvvetlerini  birleştirmesinden  ileri  gelmiştir.  Eğer  aynı

muvaffakıyetleri  ve  zaferleri  ileride  de  kazanmak  istiyorsak,  aynı  esasa

dayanalım ve aynı yolda yürüyelim.” sözlerinin tezahürü olarak sağladığınız milli

birlik  sayesinde  15  Temmuz  ihanet  girişimi  püskürtülerek  güneyimizde  kurulmak

istenen terör devletine karşı gereken cevap verilmiş ve yurtlarından edilen mazlumlar

için yeniden umut ışığı yakılmıştır. 
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SAYIN CUMHURBAŞKANIM,

Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün “Dünyanın  bize  hürmet  göstermesini

istiyorsak, ilk önce bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti; hissî,

fikrî  ve  fiilî  olarak  bütün  davranış  ve  hareketlerimizle  göstermemiz  gerekir.

Bilelim ki Millî benliğini bulmayan milletler, başka milletlerin şikârıdır (avıdır).

Millî varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım.” sözlerini temel düstur kabul

eden  Atatürk Kültür, Dil  ve Tarih Yüksek Kurumu olarak, Anayasamızın 134’üncü

maddesiyle bizlere kendisine verilen ulvi görevi yüksek bir millî hassasiyetle yerine

getirme çabası içerisindeyiz. 

Kendi alanında seçkin bilim adamlarından oluşan bilim kurulları vasıtasıyla milli

ve yerli bir anlayışla sosyal ve beşeri bilimler alanında faaliyetler düzenlemekte, lisans

ve lisansüstü düzeyde burslar vermekteyiz.
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Bünyesindeki kurumlarla kültür ve bilim diplomasisini de temel görevlerinden

biri kabul eden Yüksek Kurumumuz, yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra zatıalinizin

açtığı siyasi güven ve dostluk zemini akademik ve kültürel çalışmalarla süslemek ve

bu dostluk ortamını kalıcı  hâle getirmek maksadıyla,  başta Türk Cumhuriyetleri  ve

Balkanlar  olmak  üzere,  dil  ve  gönül  birliğimiz  olan  coğrafyalarda  etkinlik

düzenleyerek uluslararası alanda kalıcı ve sürdürülebilir bilimsel ve kültürel ilişkinin

kurulmasına katkı sağlamaktayız.



5

Yüksek  himayelerinizle  güzel  Türkçemizin  doğru  ve  millî  bir  hassasiyetle

kullanılması  amacıyla  2017  yılında  ilan  ettiğimiz  “Türk  Dili  Yılı”  faaliyetlerimizi

2017’ye hasretmeden aynı dikkat ve bilinçle sürdürürken Harem-i Şerif, Kudüs, Kıbrıs

ve  Ayasofya  gibi  millî  davalarımıza  hizmet  edecek  faaliyetlere  de  özenle  devam

etmekteyiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığıyla

ilişkilendirildikten sonra Sayın Bakanımızın öncülüğünde Anadolu medeniyetlerinin

izlerini ortaya çıkaracak arkeolojik kazılara daha fazla destek vererek kültür turizmine

de katkı sağlamaktayız. 
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III.  Milli  Kültür  Şûrasında  alınan  karar  doğrultusunda  çocuklarımızın  milli

kimlikle  yetişmeleri  ve  geleneklerini  yaşatmaları  için  yine  Bakanlığımızla  birlikte

“Türk Masalları Külliyatı ve Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler” projesini

başlattık.

Kültür  diplomasisinde  önemli  bir  ihtiyaç  olarak  gördüğümüz  Türk  kültür  ve

medeniyetinin tanınırlığını artırmak amacıyla, Türk Kültür ve Tarihinde İz Bırakmış

100 Şahsiyetin biyografilerinin Arapça, Fransızca, Almanca, Rusça, Farsça ve Çince

Gibi Dillerde yazılması Projesini başlattık.

Gelenekli  sanatlarımızı  ve  musikimizi  tanıtmak  üzere  başlattığımız  Türk  Musıkisi

bestekarlarının külliyatlarını yayınlama projemize zatıdevletlerinin de yakın dostu ve Türk

Müziğinin  yüz  akı  olan  merhum  Cinuçen  Tanrıkorur  Beyefendi’nin  külliyatını  basarak

başladığımızı da büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. 



7

SAYIN CUMHURBAŞKANIM,

Yaptığımız  bütün faaliyetlerde  Atatürk’ün 1936’da TDK ve TTK kuruluşuyla

ilgili  TBMM’de  yaptığı  konuşmasında  işaret  ettiği,  Milli  bir  Akademiye  dönüşme

gayesi ana hedefimizdir. Bu sayede sadece dil ve tarih alanında değil sosyal ve beşeri

bilimlerin  tamamında  milli  ve  yerli  bir  anlayışla  bilgi  ve  insan  kaynağı  üretmeyi

amaçlamaktayız.  Ülkemizin  ihtiyaç  duyduğu  bu  bilgi  ve  insan  kaynağı  üretim

faaliyetlerini  daha  planlı  ve  günün  ihtiyaçlarına  cevap  verecek  şekilde  yürütmek

maksadıyla  yüksek  himayelerinizle  başlattığımız  yerleşke  projemiz  2023’te

tamamlandığında  dünyadaki  örnekleri  gibi  adıyla  ve  işleviyle  milli  bir  akademiye

dönüşme  hayalimizi  zatıalinizin  himayelerinde  gerçekleştireceğimize  inancımız

tamdır.
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SAYIN CUMHURBAŞKANIM ve KIYMETLİ KONUKLAR,

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81.

yıl  dönümü  münasebetiyle  düzenlediğimiz  törenimizi  teşrif  ettiğiniz  için  zatıalinize  ve

kıymetli misafirlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Saygılarımla.


