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Sayın CumhurbaĢkanım,  

Çok değerli katılımcılar, 

Hanımefendiler, beyefendiler… 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; aramızdan ayrılıĢının 73’üncü sene-i 
devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnet ve 
Ģükranla yad ediyorum. 

Mustafa Kemal Atatürk’le birlikte, KurtuluĢ savaĢının tüm 
kahramanlarına, cumhuriyetimizin kuruluĢunda emeği geçen tüm 
Ģahsiyetlere, bu vatan için canını feda eden Ģehitlerimize ve gazilerimize 
Ģükranlarımızı ifade ediyorum. 

Gazi Mustafa Kemal’in baĢkumandanlığında KurtuluĢ SavaĢı’nı zaferle 
nihayete erdiren bu millet, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurmuĢ; o Cumhuriyeti, yine Gazi’nin ifadeleriyle, “muasır medeniyetler 
seviyesine çıkarmak” için yoğun bir gayretin içinde olmuĢtur. 

88 yıl boyunca yaĢanan tüm badirelere, tüm engelleme ve yavaĢlatma 
çabalarına, tüm müdahale ve kesintilere rağmen, Cumhuriyetimiz, 
dimdik, gururla, onurla ayaktadır ve geleceğe her zamankinden daha 
büyük bir ümitle yürümektedir. 

Hemen her köĢesi büyük sıkıntılar, büyük mağduriyetler yaĢayan 
Türkiye, bugün bölgesinde yıldızı parlayan, örnek gösterilen bir konuma 
yükselmiĢ, dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi olmuĢtur. 

1923 yılında sadece 50 milyon dolar olan ihracat, 2010 yılında, 2 bin 280 
kat artıĢla 114 milyar dolara ulaĢmıĢ; son 12 ay itibariyle de 133 milyar 
dolarla tarihi bir rekor daha kırmıĢtır. 

Kara yolu, demir yolu son derece yetersiz olan; kendi gemileri, kendi 
uçakları olmayan bir ülkeden, bugün her köĢesi demir ağlarla, hızlı 
demiryolu hatlarıyla, duble yollarla, hava ve deniz hatlarıyla örülmüĢ, 
modern, muasır bir ülke inĢa edilmiĢtir. 

Topunu, tüfeğini, mermisini ithal etmek durumunda olan ve savunmada 
büyük zorluklar yaĢayan bir ülke, bugün artık savunma sanayinde 
dünyayla rekabet edebilir konuma yükselmiĢtir. 



KurtuluĢ SavaĢı’nda kağnıyla mermi taĢıyan, cepheye mermi taĢırken 
soğukta bebeğini kaybeden Halime ÇavuĢ’tan, onun gibi binlerce 
kahramandan aldığımız güçle, bugün artık kendi tankımız ALTAY’ı, kendi 
savaĢ gemilerimiz MĠLGEM’i, kendi insansız hava aracımız ANKA’yı, 
kendi helikopterimiz ATAK’ı ve kendi uydumuz GÖKTÜRK’ü imal 
ediyoruz.    

GeliĢmiĢ ekonomilerin ciddi Ģekilde sarsıntılar geçirdiği küresel ekonomik 
kriz ortamında, Türkiye, güçlü ve dayanıklı ekonomisiyle farklılığını 
ortaya koyarak, dünyada gıptayla izlenen bir ülke olmayı baĢarmıĢtır. 

Son dönemde gerçekleĢtirdiğimiz büyük reform ve yatırımlarla Türkiye, 
eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaĢtırmadan enerjiye, sanayiden 
dıĢ ticarete, aileden kültüre, sanata, bilim ve spora kadar her alanda 
bölgesinin ve dünyanın farklı bir ülkesi olduğunu ispat etmiĢtir. 

Ġçerde milli birlik ve beraberlik tam bir hassasiyetle geliĢtirilirken, 
demokrasinin standartları yükseltilirken, dıĢarıda da Türkiye, barıĢın, 
adaletin, refah ve istikrarın kararlı savunuculuğunu yapmaktadır. 

ġunu gönül rahatlığı içinde söylemek isterim: Türkiye’nin bugün ulaĢtığı 
seviye, hiç ama hiç kuĢkusuz, baĢta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, 
Cumhuriyetimizin kurucularının arzu ettikleri, tahayyül ettikleri, 
hedefledikleri bir seviyedir. 

Gazi Mustafa Kemal, 1921 yılında, bu ülkenin müstakbel idarecilerine Ģu 
tarihi sözlerle istikamet çizmiĢti: 

MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR… HADĠMLĠK VARDIR…  

HER NE SURETLE OLURSA OLSUN, MĠLLETE HĠZMET EDENLER, 
MĠLLETTEN BÜYÜK MÜKÂFATLAR ĠNTĠZAR EDĠYORLARSA, 
KATĠYYEN DOĞRU BĠR HAREKETTE BULUNMUġ OLMAZLAR. 
HĠZMET EDENLER, VAZĠFELERĠNĠ ĠFA ETMĠġ OLMAKTAN BAġKA 
BĠR ġEY YAPMAMIġLARDIR… 

Evet… Hükümet olarak gayemiz, emelimiz ve idealimiz, millete hizmetkâr 
olmaktan öte bir Ģey değildir. 

Bizim için en büyük mükâfat, milletimizin muhabbetine mazhar 
olabilmektir. 

Çanakkale’de, Kafkas Cephelerinde, Kut’ül Amare’de ve KurtuluĢ 
SavaĢı’nda canını feda eden Mehmetçikler, hiç tereddütsüz, böyle bir 
ülkenin tesisi için ve varlığını yüceltebilmek için Ģehadet Ģerbetini 
içmiĢlerdir. 



ġehitlerimize ve gazilerimize mahcup olmamak, en büyük arzumuzdur. 
Onların emanetini muhafaza etmek, o emaneti çok daha yükseklere 
taĢımak için gayretle çalıĢmayı sürdüreceğimizden hiç kimsenin Ģüphesi 
olmamalıdır. 

 

Sayın CumhurbaĢkanım, 

Çok değerli katılımcılar… 

Vefatının 73’üncü yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, 1929 yılında el yazısıyla kaleme aldığı Ģu satırları 
sizlerle özellikle paylaĢmak istiyorum… 

Bu satırlar, esasen, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi ruh ve esaslar üzerine 
kurulduğunu, nasıl bir millet tarif ve tasavvuruyla inĢa edildiğini ortaya 
koyan satırlardır… 

Diyor ki Gazi… 

ZENGĠN BĠR HATIRAT MĠRASINA SAHĠP BULUNAN; BERABER 
YAġAMAK HUSUSUNDA MÜġTEREK ARZU VE MUVAFFAKATTE 
SAMĠMĠ OLAN; SAHĠP OLUNAN MĠRASIN MUHAFAZASINA BERABER 
DEVAM HUSUSUNDA ĠRADELERĠ MÜġTEREK OLAN ĠNSANLARIN 
BĠRLEġTĠRĠLMESĠNDEN VÜCUDA GELEN CEMĠYETE MĠLLET NAMI 
VERĠLĠR. 

Mustafa Kemal, satırlarına Ģöyle devam ediyor: 

MAZĠDEN, MÜġTEREK ZAFER VE YEĠS MĠRASI, ĠSTĠKBALDE 
TAHAKKUK ETTĠRĠLECEK AYNI PROGRAM, BERABER SEVĠNMĠġ 
OLMAK, BERABER AYNI ÜMĠTLERĠ BESLEMĠġ OLMAK… BUNLAR, 
ELBETTE BUGÜNÜN MEDENĠ ZĠHNĠYETĠNDE DĠĞER HER TÜRLÜ 
ġARTLARIN ÜZERĠNDE MANA VE ġUMUL ALIR… 

Evet… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de, çok net bir biçimde ortaya 
koyduğu gibi, MĠLLET, aynı ırkın, aynı kabilenin, aynı kavmin mensupları 
değil, geçmiĢleri ve gelecekleri müĢterek olan, sevinçleri, hüzünleri ve 
ümitleri ortak olan, yek vücud olarak kader birliği eden bir cemiyettir. 

KurtuluĢ SavaĢı’nın nasıl kazanıldığını, Gazi Ģu satırlarla kaydetmiĢti: 

MĠLLET, TOPYEKÜN MANEVĠ BĠR ġAHIS HALĠNDE VE TEK BĠR KĠTLE 
OLARAK TECELLĠ ETTĠ. BĠRLĠĞĠNĠ VE BERABERLĠĞĠNĠ MUHAFAZA 
EDEREK, ONA DÜġMAN OLANLARI BERTARAF EYLEDĠ. 



Atatürk’ün bu millet tanımı ve tasavvuru, ilk Meclis’te çok somut olarak 
tezahür etmiĢtir. 

Türkiye Cumhuriyeti, iĢte, bu MĠLLET tanımından yola çıkılarak, çok 
renklilik, birlik, kardeĢlik ve dayanıĢma temelleri üzerinde yükselmiĢti. 

1940’lardan sonra ortaya çıkan asimilasyon, red ve inkar politikaları, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluĢ felsefesine olduğu kadar, Atatürk’ün 
millet tarifine de bütünüyle aykırıdır. 

Vefatının 73’üncü sene-i devriyesinde, Gazi Mustafa Kemal’in altını 
çizdiği istikametten ilham alarak, Ģu hususları tekrar etmekte fayda 
görüyorum: 

Bu ülkenin her bir ferdi birinci sınıf vatandaĢtır. 

74 milyonun fertleri arasında herhangi bir ayrımcılığı, eĢitsizliği ve 
adaletsizliği asla kabul etmeyiz, buna müsamaha da göstermeyiz. 

Devletin tüm imkânları ve tüm kurumları karĢısında herkesin eĢit 
mesafede durmasını sağlamak, adalet anlayıĢımızın sarsılmaz bir 
gereğidir. 

ĠĢte yeni Anayasa’nın, böyle bir ruh ve anlayıĢla yazılması, bireyi, 
vatandaĢı, özgürlükleri öne çıkarması, ülkenin birlik ve bütünlüğünü daha 
da pekiĢtirmesi en büyük arzumuzdur. 

Terörün bertaraf edilmesi ve Türkiye üzerine kirli hesapları olan 
çevrelerin oyunlarının bozulması da ancak bu Ģekilde mümkün olacaktır. 

Bu millet, tarihi boyunca yaptığı gibi, muhabbetle, uhuvvetle, samimiyet 
içinde birbiriyle kucaklaĢtığı sürece, terör ve onu maĢa olarak kullanan 
çevreler, bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacaktır. 

Atatürk’ün, NUTUK adlı eserinde kaydettiği Ģu ifadeler bu noktada son 
derece anlamlıdır: 

BĠRLĠK VE EMELDE KARARLI VE ISRAR EDEN MĠLLET, MAĞRUR VE 
MÜTECAVĠZ HER DÜġMANI, ENĠNDE SONUNDA GURUR VE 
TECAVÜZÜNDE PĠġMAN EDEBĠLĠR. 

Evet… Millet olarak, 74 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢları olarak, 
birlikte, beraberlikte, kardeĢlikte ısrarcı olmaya devam edeceğiz. 



Özgürlüklerden, temel haklardan, ileri demokratik standartlardan asla 
taviz vermeden, nifak ve fesada asla fırsat tanımadan, Türkiye’yi 
büyütmeyi, yüceltmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Hiç kimsenin kuĢkusu olmasın… Cumhuriyet, emin ellerdedir…  

Gazi Mustafa Kemal’in, diğer gazilerimiz ve Ģehitlerimizin hatırasına 
gölge düĢürmeden, onlardan aldığımız kutsal emaneti yücelterek 
yolumuzda ilerleyeceğiz.  

Bu düĢüncelerle, vefatının 73’üncü yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve tüm silah arkadaĢlarını, tüm Ģehitlerimizi, gazilerimizi tekrar 
Ģükranla ve rahmetle anıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

 

 

 
 


