
“Ordu yok! dediler; “Kurulur” dedi. 
“Para yok! dediler; “Bulunur” dedi. 
“Düşman çok! Dediler; “Yenilir!” dedi. 
 
Bu gün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. Yıl 
dönümünde onu anmak, bizlere ve ülkemize kazandırdığı değerleri bir kez daha hatırlamak 
için burada toplanmış bulunuyoruz. 
 
Her insan kuşkusuz ki doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu değişmez gerçek yaşamakta olan her 
kişi tarafından bilindiği halde asırlar boyunca ölümsüzlük insanoğlunun fani dünya hayatında 
ulaşmak istediği en önemli hedeflerden biri olmuştur. Fakat bununla birlikte toplumların 
hayatlarında öyle kimseler vardır ki onlar cismen ve tıbben ölmüş sayılsalar da manen ve 
ruhen hiçbir zaman ölmezler. Bu kimseler bir buluşla, bir aşıyla ya da zaferlerle dünyayı daha 
yaşanılır bir yer yaparak unutulmamanın anahtarını elde etmişlerdir. 
 
İşte Atatürk yukarıda bahsettiğimiz özelliklerinden dolayı yaptıklarıyla sadece ülkemiz ve 
milletimiz adına değil aynı zamanda dünya platformunda belli bir yere gelerek bunu 
başarmış kabiliyetli bir komutan, reformist, zeki bir siyasetçi ve ülke kuran büyük bir devlet 
adamıdır. Herkesin bildiği gibi Atatürk’te var olan bağımsızlık tutkusu ve aşkı Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin kurulmasında başta gelen faktörlerden biri olmuştur. Keza Atatürk, 
“Ya İstiklal ya Ölüm” demek suretiyle Türk milleti ile birlikte büyük bir bağımsızlık savaşına 
girişerek dünyanın önde gelen emperyalist güçlerine karşı dünya tarihindeki en büyük 
zaferin mimarı olmuştur. Diğer taraftan kazanılan zaferden sonra ortaya koyduğu siyasi 
duruşu ile bilhassa “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesine bağlı kalınarak, bundan sonra 
izlenecek yol haritası ve de tüm dünya devletlerinin saadeti, mutluluğu, dünya barışı için 
yapılması gerekenler ile ilgili ortaya koyduğu öngörüleri, tüm dünya devletlerinin ve devlet 
adamlarının istisnasız takdirini ve beğenisini kazanmıştır. 

 
Atatürk, hiçbir zaman ırk, din, etnik köken esasına daya 
nan millet anlayışlarına itibar etmemiştir. O’nun için milletin ayırt edici vasfı, Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet’ de ortak bir tarih ve birlikte yaşama iradesidir. İşte bu yüzden, 
bugün Türkiye, anayasal vatandaşlık zemininde tarih şuuruna ve ortak yaşama iradesine 
sahip güçlü ve demokratik bir ülkedir ki Bu irade artık darbeleri püskürtecek bilince ve güce 
erişmiştir. 
 
Hayatının en son anma kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük insan; "Benden sonra 
beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde ilmin rehberliğini kabul ederlerse, 
manevi mirasçılarım olurlar" demek suretiyle kurduğu cumhuriyete sahip olunmasını ve çok 
çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir. 
Atasının gösterdiği bu ülkü doğrultusunda Türkiye, 2023, 2053 ve 2071 gibi yüz yıllık hedefler 
koyan, bu hedeflerini gerçekleştirmek için azim ve inançla çalışmaya devam eden, 
Yaşadığımız coğrafyanın tüm zorluklarına rağmen kendi iradesini ortaya koyan ve kararlılıkla 
uygulayan Güçlü ve Büyük bir ülke konumuna gelmiştir. 
Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini en iyi şekilde kavrayıp anlamak; bu fikir ve düşünceleri 
gelecek kuşaklara da en iyi bir şekilde intikal ettirmek yaşadığımız sürece bunları elimizden 
geldiğince uygulama sahasına koymak hepimiz için önemli bir vazifedir. 
 
O nedenledir ki her zamankinden daha çok çalışıp vatanımız ve milletimiz için büyük işler 
yapmanın gayreti içinde Liderimize layık olamaya çalışmalı ve bunu hiçbir zaman akılımızdan 
çıkarmamalıyız. 
Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet ve minnet ile anıyor, 
hepinize saygılar sunuyorum... 
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