
   

10 KASIM 2011 ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİNDE BAŞBAKAN 

YARDIMCISI SAYIN BÜLENT ARINÇ’IN YAPTIKLARI KONUŞMA 

 

 

 Sayın Cumhurbaşkanım 

 

 Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk‟ü, vefatının 

73‟üncü yıldönümünde bir kere daha minnetle ve şükranla anıyoruz. 

 

 Atatürk‟le birlikte, Kurtuluş Savaşında mücadele veren tüm şehitlerimizi 

ve gazilerimizi de rahmetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygı ile 

eğiliyorum. 

 

 Gazi Mustafa Kemal, kararlı, irade gücü sağlam, devrimci, bağımsızlık 

aşkıyla yaşayan idealist bir liderdi. O bu özellikleri ile yalnızca bir devlet 

kurmamış, dağılmanın eşiğindeki bir milleti kardeşlik duyguları ile yeniden bir 

araya getirmeyi başarmıştır. Gazinin vefatı da bugün aynı duygular ile bizleri bir 

araya getiriyor, aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendiriyor. Bu acı günde 

bizim için tek teselli de budur diye düşünüyorum.    

 

 Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tam 73 yıl önce 

aramızdan ayrılarak ebediyete intikal etti. Aramızdan ayrıldığı günden bugüne 

kadar da hiçbir lider onun yerini dolduramadı. Ancak onun gibi büyük bir devlet 

adamını da yas tutarak anmayacağız. 

 

 O‟nun en büyük eseri şüphesiz bizlere bırakmış olduğu Türkiye 

Cumhuriyeti‟dir. Biz bugün bu cumhuriyetin 88. yaşını idrak ederek Atatürk‟ü 

anıyoruz. Zaten kendisi de “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak 

olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözü ile 

bizlere „yas tutmak‟ yerine Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatma misyonunu 

hedef göstermiştir. 

 

 Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetenler olarak bizler, 10 

Kasım‟ı bu anlayışla idrak ediyor, O‟nun düşüncelerinin ve eserlerini anmaya 

gayret gösteriyoruz. 

 

 Ben, ayrıştırıcı ve bağnaz bir ideolojik bakış açısı yerine objektif bir 

şekilde incelenip, analiz edildiğinde Atatürk‟ün felsefe ve ideallerinin bugün de 

önümüzdeki sorunların çözümünde bize ciddi anlamda çıkış yolu göstereceğine 

inanıyorum. 

 



 Özellikle milletimizin vermiş olduğu destansı İstiklal Mücadelesini iyi 

analiz ettiğimizde, bugün de karşı karşıya olduğumuz, milletimizin birliğine ve 

beraberliğine yönelik ayrılıkçı terörün neyi amaçladığını daha iyi anlayacağız. 

 

 Bununla beraber, o gün de milletimizi bölmeyi, ayrıştırmayı, ülkemizi 

parçalamayı hedefleyen emperyalist güçlere “Milli sınırlar içinde vatan bir 

bütündür parçalanamaz” anlayışı ile karşı koyan İstiklal Ruhu bugün de 

yolumuzu aydınlatacak, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirecektir.  

 

 Bugünkü cumhuriyetimizin temelinde, kan ve barut değil, milletimizin 

tüm fertleri ile birlikte oluşturduğu kardeşlik ruhu vardır. İşgal altında ve tarih 

sahnesinden silinmeye çalışılan bir milletin gönlünde yanan bağımsızlık ateşi 

vardır. 

 

 Bütün bunlardan dolayı Atatürk‟ü ve O‟nun bıraktığı mirası iyi 

anlamamız ve analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü o dönemin tecrübeleri bugün 

yeniden dünya siyasetinde söz sahibi olan ülkemiz için ve bu ülkeyi yöneten 

bizler için yol gösterici olacaktır. 

 

 Atatürk‟ün tecrübelerini, düşüncelerini kuru sloganlar ile değil, bizzat 

bilimsel araştırmalar ile inceleyip faydalanmalıyız. Zaten kendisi de, “Benim 

manevi mirasım ilim ve akıldır” diyerek, gelecek kuşaklara bilimsel düşünceyi 

miras bırakmıştır. 

 

 Sayın Cumhurbaşkanım, 

 

 Atatürk, hiçbir zaman milleti biyolojik bir mesele; ırk ve kan meselesi 

olarak ele almamıştır. O, milleti; tarihi, sosyal ve kültürel bir gerçek olarak ele 

almıştır. 

 

 Atatürk, aynı yurtta yaşayan, ortak tarihi mirası paylaşan, beraber yaşama 

konusunda ortak iradeye sahip olan, ortak amaçları bulunan, aidiyet duygusuyla 

kenetlenmiş insanları millet olarak kabul etmektedir. O, Anadolu insanına 

vatandaşlık bilinci ve özgüven duygusu kazandırmıştır. Farklılıkları 

bütünleştirmiş, her kesimden yurttaşı „vatandaşlık bağı‟ ile aynı ülkü etrafında 

toparlayabilmiştir. 

 

 İşte Cumhuriyetimizi var eden güç de, hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün 

milletin sergilediği dayanışma ruhudur. 

 

 Sayın Cumhurbaşkanım, 

 



 Tabii ki millet olabilmek kadar, millet olarak kalabilmek de son derece 

önemlidir. Bunun en güzel örneklerini geçtiğimiz günlerde meydana gelen 

depremin ardından milletimiz en güzel şekilde göstermektedir. Çanakkale‟de, 

İstiklal Savaşında millet olma yolunda atılan sağlam temeller tam da kan ve 

nefretten beslenenlerin umutlarını bir kez daha boşa çıkartmıştır. 

 

 Yüce milletimiz, depremde zarar gören kardeşleri için 7‟den 77‟ye adeta 

yardım seferberliği kurmuş, İstiklal Savaşında kurulan gönül bağlarının 

sağlamlığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. 

  

 Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, Atatürk‟ün en büyük eseri, bugün 

hepimizin çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğumuz Türkiye 

Cumhuriyeti‟dir. 

 

 Dolayısıyla hepimizin amacı, Türkiye Cumhuriyeti‟ni daha güçlü ve daha 

demokratik, daha kalkınmış, ilerlemiş, „muasır medeniyetler seviyesine‟ 

çıkartmak için olanca gücümüzle çalışmak olmalıdır. 

 

 Ben hem devlet olarak, hem de millet olarak bu emanete layığı ile sahip 

çıktığımızı düşünüyorum. Atatürk, Cumhuriyeti kurmaktan muradının „Türk 

Milleti‟nin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması‟ olduğunu belirtiyor.  

 

Cumhuriyetimiz genç bir cumhuriyettir. Ancak Türkiye bugün, milletiyle, 

parlamentosuyla, ordusuyla, emniyet, sağlık, adalet, eğitim kurumlarıyla 

bölgesinin en güçlü, dünyanın en itibarlı devletlerinden birisi konumundadır. 

Dün büyük zorluklarla kurulan genç Cumhuriyet, bugün demokrasi alanında 

aldığı mesafe, istikrarlı bir şekilde büyüyen ekonomik yapısı, barışçı 

diplomasisi, gerçekleştirdiği kalkınma hamleleri ile dünyanın gıpta ile izlendiği 

büyük bir ülke olmuştur. 

 

Daha da büyüyeceğiz. Kendi sınırları içine kapanan, küçük bir devlet 

olma yerine, Atatürk‟ün ifadeleriyle „muasır medeniyetler seviyesini‟ 

hedefleyen bir anlayışla adımlarımızı daha da ileriye atacağız.  

 

Cumhuriyet, Edirne‟den Kars‟a, Van‟dan İzmir‟e, Hakkari‟den 

Antalya‟ya kadar milletimizin bütün fertlerinin elbirliği ile kurduğu ve bize 

bıraktığı bir emanettir. 

 

Halkımız Mustafa Kemal‟in ve arkadaşlarının bizlere emanet ettiği başta 

cumhuriyet olmak üzere O‟nun ilke ve düşüncelerine her zamankinden daha 

fazla istekle sahip çıkmaktadır.  

 



İşte bu nedenlerden dolayı, 10 Kasım 1938, Atatürk‟ün aramızdan 

ayrılarak ebediyete göç etmesi, Cumhuriyetimiz ve insanımız için bir son 

değildir. 

 

Türkiye Cumhuriyeti, barış içinde, kardeşlik içinde, birlik ve beraberlik 

içinde yoluna ilelebet devam edecektir. 

 

Bu düşüncelerle, vefatının 73‟üncü yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk‟ü ve tüm silah arkadaşlarını, rahmetle anıyor, onların aziz hatıraları 

önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. 

 

 

 

  


