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Türkiye’nin geçtiği tarihi süreçte
iktidarıyla muhalefetiyle, bilaistisna
her kesimden insanımızla ne
yapmamız gerektiğini, Gazi
Mustafa Kemal’in şu sözü gayet
güzel açıklıyor: “HATTI MÜDAFA
YOKTUR, SATHI MÜDAFA VARDIR.”
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Bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin
sadece kendi çıkarını, kendi
hesabını, kendi kârını düşünme
lüksü yoktur. Hep birlikte
önce, ülkemizin bu cendereden
güçlenerek çıkması, ardından
da hedeflerine ulaşması için
çalışmamız gerekiyor.
Bu mücadeleyi, her bir insanımız

yerde,
kendi bulunduğu mevzide,
her vazifesinde, kendi
sorumluluk alanında
kendi bulunduğu

verecektir.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ KONUŞMASI ANKARA
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Allah’ın izniyle, ülkemizin üstesinden
gelemeyeceği hiçbir meselesi yoktur.
Türkiye’nin asıl gücü ne topudur, ne
tüfeğidir, ne süngüsüdür.
Türkiye’nin asıl gücü, insanımızın birliği,
beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan
cesaretidir.
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Bundan bir asır önce İstiklal
Harbini başlatarak, Anadolu
topraklarına gömülmeye çalışılan
milletimizin önünde yeni bir
ufuk açan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk bu milletin en önemli
değerlerinden biridir. Atatürk’e ve

Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı,
ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde
birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize,
özellikle de 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip
çıkmaktır.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ KONUŞMASI ANKARA
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI

Değerli misafirler,
Hanımefendiler, beyefendiler,
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Bugün Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı,
Cumhuriyetimizin bânisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıldönümü…
Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal’i ve onunla birlikte,
ahirete irtihal etmiş tüm kahramanlarımızı, gazilerimizi
ve şehitlerimizi, rahmetle, şükranla yâd ediyorum.
Bin yıldır bu toprakları vatan yapmak için her alanda
çalışan, mücadele eden, katkı sağlayan herkesi tazimle
anıyorum.
Maziden atiye giden bu yolculukta ülkesine ve milletine
verdiği hizmetlerle adını tarihe altın harflerle yazdıran
tüm güzel insanlar, yüreğimizde hep yaşayacaktır.
Türk tarihini, binlerce yıllık devamlılığı içinde kavramak
yerine, hâlâ bir asra sıkıştırmaya çalışan ideolojik bir
zihniyetle karşı karşıyayız.
Üstelik bunların arasında siyasetçilerin de bulunuyor
olması, gerçekten üzüntü vericidir.
Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya
kalkanlar, bize göre, kendi geçmişlerinden utananlardır.
Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için ondan
önceki tarihimize kin kusanlar da, aynı şekilde “Atatürk
maskesi” takarak, bu millete olan husumetlerini
gizlemeye çalışıyorlar.
Ne Atatürk’ü, ne de Cumhuriyeti bu istismarcı zihniyetin
insafına terk etmedik, etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanlığı forsumuzda sembolleştirdiğimiz 2
bin 200 yılı aşkın devlet tarihimiz, Selçuklu ve Osmanlı
başta olmak üzere, bizim en büyük gurur ve güven
kaynağımızdır.
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Cumhurbaşkanlığı forsumuzda
sembolleştirdiğimiz 2 bin 200 yılı aşkın
devlet tarihimiz, Selçuklu ve Osmanlı başta
olmak üzere, bizim en büyük gurur ve güven
kaynağımızdır.

Bundan bir asır önce İstiklal Harbini başlatarak, Anadolu
topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde
yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu
milletin en önemli değerlerinden biridir.
Her fani gibi Atatürk’ün yaptığı işlerin de eksikleri, fazlaları
olabilir.
Bunlar işin ehli kişiler tarafından konuşulabilir, tartışılabilir.
Ama bu durum, tarihi bir şahsiyet olarak kendisinin
milletimizin gönlündeki yerine asla halel getirmez.
Milli mücadelenin başlangıcının 100’üncü, Gazi’nin
ebediyete irtihalinin 81’inci yıldönümünde hâlâ bu
konuları konuşmamız, üzüntü vericidir.
Atatürk’e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı,
ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize,
beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de 2023
hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır.
Eskiler, “BAL BAL DİYEREK AĞIZ TATLANMAZ” derlerdi.
Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip
çıkılamaz, sürekli Cumhuriyet denilerek Cumhuriyet
güçlendirilemez.
Bu yıl 96’ncı yıldönümüne ulaştığımız Cumhuriyetimize en
büyük katkıyı, şahsımın başında bulunduğu hükümetler
yapmıştır.
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ KONUŞMASI ANKARA
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Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık, sadece
icraatımızla hakkını vermeye çalıştık.
Türkiye’yi, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 3
katı, 5 katı, 10 katı hizmetlere kavuşturarak, bilfiil bunun
uygulamasını ortaya koyduk.
Hayatları boyunca Türkiye’nin büyümesi, kalkınması,
gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin
ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü, koskoca
bir yalandan ibarettir.
Ülkemizde yıllardır en büyük ticaret Atatürk ve Cumhuriyet
ticaretidir.
Bu kavramlar önde perde gibi kullanılarak, arkada
ülkemizin yıllarca demokratik ve ekonomik olarak nasıl
sömürüldüğünü en iyi milletimiz biliyor.
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Biz Cumhuriyete sahip çıkmak ve
Cumhuriyeti bize emanet edenlere layık
olmak için her alanda gece gündüz
çalışıyoruz.
İnşallah, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak,
dünyanın en üst ligine çıkartmakta da
kararlıyız.
Hep söylediğim gibi, Atatürk’ü anlamak da, anmak da böyle olur.
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Bize olan düşmanlığın en önemli sebeplerinden biri, işte bu
kirli ticareti ifşa etmiş ve önüne geçmiş olmamızdır.
Buna rağmen hâlâ aynı kafayla kendi tarihine, kültürüne,
medeniyetine küfretmeyi maharet sananların ortada
dolaşıyor olması, henüz işimizin bitmediğini gösteriyor.
Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin
sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve kültürümüze
husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan
bu mücadelemiz bitmeyecektir.
Değerli arkadaşlar…
Türkiye’nin geçtiği tarihi süreçte iktidarıyla muhalefetiyle,
bilaistisna her kesimden insanımızla ne yapmamız
gerektiğini, Gazi Mustafa Kemal’in şu sözü gayet güzel
açıklıyor:
“HATTI MÜDAFA YOKTUR, SATHI MÜDAFA VARDIR.”
Evet… Bugün ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi
çıkarını, kendi hesabını, kendi kârını düşünme lüksü
yoktur.
Hep birlikte önce, ülkemizin bu cendereden güçlenerek
çıkması, ardından da hedeflerine ulaşması için
çalışmamız gerekiyor.
Bu mücadeleyi, her bir insanımız kendi bulunduğu yerde,
kendi bulunduğu mevzide, her vazifesinde, kendi
sorumluluk alanında verecektir.
Daha açık konuşmak gerekirse, hepimiz de işimizi en iyi
şekilde yapacağız.
Vatan sathının her bir karışında bunu başardığımızda,
Allah’ın izniyle, ülkemizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir
meselesi yoktur.
Her fırsatta tekrar tekrar ifade ediyorum.
Türkiye’nin asıl gücü ne topudur, ne tüfeğidir, ne
süngüsüdür.
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Biz hep birlikte tek yumruk olup
düşmanlarımızın tepesine indiğimizde,
siyasi, ekonomik ve askeri olarak istedikleri
kadar güçlü olsun, kimsenin karşımızda
dayanabilmesi mümkün değildir.

Türkiye’nin asıl gücü, insanımızın birliği, beraberliği,
kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir.
Biz hep birlikte tek yumruk olup düşmanlarımızın tepesine
indiğimizde, siyasi, ekonomik ve askeri olarak istedikleri
kadar güçlü olsun, kimsenin karşımızda dayanabilmesi
mümkün değildir.
Sadece son birkaç yılda, bu gerçeği hep beraber defalarca
yaşadık.
Milletimizi kendi içinde bölmek, kendi içinde çatıştırmak,
bir birine kırdırmak için her yolu denediler.
Hamdolsun, başaramadılar.
Milli iradeyi alt etmek, demokrasimizi yıkmak, bizi
darbecilerin ve cuntacıların zulmü altına sokmak için
ellerindeki gizli-açık tüm araçları seferber ettiler.
Allah’a şükür, bunda da muvaffak olamadılar.
Terör örgütlerini kullanarak, ülkemizi kana ve ateşe boğmak
istediler. Rabbime binlerce şükürler olsun, bunda da
istedikleri neticeye ulaşamadılar.
Ülkemizin yumuşak karnı olarak gördükleri ekonomimizi
hedef alarak, kur-faiz-enflasyon tuzağıyla bizi yeniden
eski günlere döndürmeye çalıştılar.
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ANKARA
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Kısa sürede bu sinsi oyunu da bozduk ve gereken tedbirleri
alarak ekonomiyi yeniden rayına oturttuk.
Türkiye’yi yurt dışında yazdıkları senaryoya göre
etiketleyerek dışlamaya, izole etmeye, hatta fırsat
bulurlarsa müdahaleye yeltendiler.
Bu tür girişimlere de eyvallah etmedik, dik duruşumuzla
hepsine meydan okuduk.
Bununla da kalmadık.
Ülkemize yönelik terör tehditlerini doğrudan kaynağında
kurutmak için kimsenin beklemediği harekâtlar
gerçekleştirdik ve başarıya ulaştırdık.
Şu ana kadar üç ayrı harekâtla, Suriye’de ülkemize
yönelik terör tehdidinin yoğun olduğu toplam 8 bin 100
kilometrekarenin üzerinde alanı güvenli hale getirdik.
Sadece bununla kalmadık, güvenli hale getirdiğimiz
bölgelere ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşlerini de
sağlayacak zemini oluşturduk.
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ KONUŞMASI ANKARA
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Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz
içindeki son devletimiz olan Türkiye
Cumhuriyetine ve onun kurucusuna
sahip çıkmak, elbette hepimizin
görevidir. Ancak, bunu yaparken,
geçmişe, özellikle de Osmanlı’ya
haksızlık etmemek gerekiyor.
İşte sathı müdafaa böyle yapılır.
Bulduğu her fırsatta ülkesini dışarıya şikâyet eden, kendi
tarihine husumet besleyen, kendi medeniyetine nefretle
bakan hastalıklı bir anlayışla, böylesi çetin bir mücadele
yürütülemez.
Öyle ki, bu zihniyet sahiplerinin mücadelemize destek
vermesinden vazgeçtik, sadece “gölge etmeyin başka
ihsan istemez” noktasına geldik.
Milletimiz tüm bu yaşananları görüyor, kimin nerede
durduğunu gayet iyi biliyor.
Milletimizin takdirinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da, herkesi hak ettiği yerde tutma yönünde
gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum.
Değerli misafirler…
Binlerce yıllık tarihi sürekliliğimiz içindeki son devletimiz
olan Türkiye Cumhuriyetine ve onun kurucusuna sahip
çıkmak, elbette hepimizin görevidir.
Ancak, bunu yaparken, geçmişe, özellikle de Osmanlı’ya
haksızlık etmemek gerekiyor.
Söğüt’te dikilen Osmanlı çınarı, 600 yıl boyunca, 3 kıta 7
iklimde şanla, şerefle, adaletle, başarıyla yaşamıştır.
Cumhuriyetimizi, Osmanlı’dan kurtarabildiğimiz miras
üzerinde kurduk.
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Tarihimiz, bizim yörüngemizdir. Yörüngeden
çıkan bir gök cismi nasıl sonsuz karanlık
içinde kaybolmaya ve muhtemelen yok
olmaya mahkûmsa, toplumlar da öyledir.
Türk milletini kendi tarih yörüngesinden
çıkartmak için geçmişiyle bağını kopartmaya
çalışanların amacı da budur.

Bu mirasa, sadece topraklarımız değil, kurumlarımız da,
geleneklerimiz de dâhildir.
Gazi Mustafa Kemal, Samsun’a bir Osmanlı subayı olarak
çıkmış, Ankara’daki Meclis’i yine Osmanlı adına faaliyete
geçirmiştir.
Cumhuriyetin inşası da, Osmanlıdan devralınan mevcut
idari sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Bu hakikatler apaçık ortadayken, sürekli olarak Osmanlıya
hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek,
ya cehalettir, ya gaflettir, ya da art niyettir.
Tarihimiz, bizim yörüngemizdir.
Yörüngeden çıkan bir gök cismi nasıl sonsuz karanlık içinde
kaybolmaya ve muhtemelen yok olmaya mahkûmsa,
toplumlar da öyledir.
Türk milletini kendi tarih yörüngesinden çıkartmak için
geçmişiyle bağını kopartmaya çalışanların amacı da
budur.
Milletler ve devletler mezarlığı olan tarih, bunun sayısız
örnekleriyle doludur.
Allaha şükür, bugüne kadar milletimizi kadim tarih
yörüngesinden çıkartmaya kimse muvaffak olamadı.
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ KONUŞMASI ANKARA
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Bugün, Afrika’nın derinliklerinden
Balkanların uçlarına kadar Osmanlı
coğrafyasının neresine giderseniz gidin
derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız,
ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras
var demektir.

Kimi dönemlerde kısmen de olsa zayıflıklar ortaya
çıktı, ama milletimiz güçlü irfanıyla her seferinde işi
düzeltmeyi başardı.
Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler.
Neymiş efendim?
Osmanlıda okuma-yazma oranı çok düşükmüş.
Neymiş efendim?
Osmanlının kendi silah sanayii yokmuş.
Neymiş efendim?
Osmanlı, yönetimi altındaki halklara zulmedermiş.
Hepsi de yalandır, iftiradır.
Her ülke ve toplum gibi, elbette Osmanlının da eksikleri
vardır.
Bunların tespitini yapmak ve yerli yerine koymak
tarihçilerin ve uzmanların işidir.
Bize düşen görev, ecdadımızın güçlü yönlerini kendi
geleceğimizi aydınlatan bir ışık haline getirmektir.
Bugün, Afrika’nın derinliklerinden Balkanların uçlarına
kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin
derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya
sahiplenilecek bir miras var demektir.
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Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız etti. Neymiş?
“Osmanlıda okuma-yazma oranı çok düşükmüş.
Osmanlının kendi silah sanayii yokmuş. Osmanlı, yönetimi
altındaki halklara zulmedermiş.” Hepsi de yalandır,
iftiradır.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ KONUŞMASI ANKARA
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Tarihçiler, geçtiğimiz asrın başında Osmanlı
toplumunda okuma-yazma bilenlerin oranının
nüfusun yarısından fazla olduğunu belirtiyor.
Bu, aynı dönemde bölgemizdeki Rusya,
İspanya, İtalya başta olmak üzere pek çok
ülkeyle karşılaştırıldığında, gerçekten çok
yüksek bir oranı ifade ediyor.
Türkiye düşmanlığı için malzeme üretenlerin geçmişleri
soykırımla, sömürüyle, zulümle, haksızlıkla bezeli olduğu
halde, kendilerini tam tersi hikâyelerle pazarlamaya
çalışıyorlar.
Bizim ise, varolan hakikatleri söylememize, anlatmamıza,
nesilden nesile aktarmamıza dahi tahammül edemiyorlar.
Onlar ne derse desin biz kim olduğumuzu biliyoruz; kim
olduğumuzu evlatlarımıza ve tüm dünyaya anlatmaya
devam edeceğiz.
Değerli misafirler…
Şimdi sizlere, bu hususta birkaç örnek vermek istiyorum.
Kemal Karpat başta olmak üzere, liyakatlerine kimsenin
itiraz edemeyeceği tarihçiler, geçtiğimiz asrın başında
Osmanlı toplumunda okuma-yazma bilenlerin oranının
nüfusun yarısından fazla olduğunu belirtiyor.
Bu, aynı dönemde bölgemizdeki Rusya, İspanya, İtalya
başta olmak üzere pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında,
gerçekten çok yüksek bir oranı ifade ediyor.
Balkan Savaşlarıyla başlayan, Birinci Dünya Savaşı ve
İstiklal Harbiyle devam eden süreçte, maalesef bu okuryazar nüfusumuzun büyük bir kısmını kaybettik.
Özellikle erkek nüfusun önemli bir kısmı şehit oldu, toplam
nüfusumuzun bir kısmı da sınırlarımız dışında kaldı.
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Her şeye rağmen biz, ecdadın mirasından
aldığımız ilhamla, 17 yılda ülkemiz savunma
sanayiinin dışa bağımlılığını neredeyse tam
tersine çevirdik. Savunma sanayiinde yerli
üretim oranını yüzde 20’den aldık, yüzde 70’ler
düzeyine getirdik.
Bir de buna Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirdiğimiz harf
devrimiyle adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde,
elbette ülkemiz okuma-yazma oranının çok düşük olduğu
bir dönem yaşadı.
Ama bunun suçunu Osmanlıya yüklemek, tam anlamıyla bir
bühtandır.
Nitekim zaman içinde Türkiye, yüzde 100’lük bir okuryazarlık seviyesine ulaşmıştır.
Osmanlının silah sanayii olmadığı iddiası da koskoca bir
yalandır.
Coğrafyamızdaki 600 yıllık hükümranlığı döneminde
neredeyse savaşsız tek bir gün geçirmeyen Osmanlının,
silah sanayii olmadığını iddia etmek kadar saçma bir iddia
olamaz.
Burada, asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta
olmak üzere silah sanayii ihracatı yapan bir ülkeden söz
ediyoruz.
Osmanlının, İstanbul’un Fethi başta olmak üzere, tüm
önemli savaşlarını, silah sanayiindeki yenilikçiliğine ve
üstünlüğüne bağlı olduğunu anlamak için, ilköğretim
düzeyinde bir tarih bilgisi dahi yeterlidir.
Sorun, Osmanlının 18’nci yüzyıldan sonra bu alandaki
öncülüğünü ve üstünlüğünü korumayı başaramamış
olmasıdır.
Dikkat ediniz, hiç olmamasından değil, üstünlüğün
kaybedilmesinden söz ediyoruz.
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ KONUŞMASI ANKARA
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Bu durum, ister istemez, daha iyi silahların dışarıdan
alınmasını gerektirmiştir.
Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen Osmanlı son döneminde bu
konuda çok önemli hamleler yapmıştır.
İkinci Abdülhamit Han’ın İstanbul’da kurduğu modern
barut, fişek, top fabrikaları, Cumhuriyete miras olarak
kalmıştır.
Cumhuriyet döneminde Kırıkkale başta olmak üzere,
Anadolu içlerine yayılan silah sanayiinin gerisinde işte
böyle bir birikim vardır.
Tek Parti yönetimi şayet, Nuri Demirağ’ın Kayseri’de
kurduğu uçak fabrikası, Nuri Killigil’in İstanbul’da
kurduğu silah fabrikası gibi girişimlere sahip çıkmış
olsaydı, bugün Türkiye savunma sanayiinde bambaşka bir
yerde olurdu.
Her şeye rağmen biz, ecdadın bu mirasından aldığımız
ilhamla, 17 yılda ülkemiz savunma sanayiinin dışa
bağımlılığını neredeyse tam tersine çevirdik.
Savunma sanayiinde yerli üretim oranını yüzde 20’den
aldık, yüzde 70’ler düzeyinde bir yere getirdik.
Türkiye, 2002 yılında toplam bütçesi 5,5 milyar dolar olan
sadece 62 savunma sanayii projesine sahipti.
Bugün Türkiye, toplam bütçesi 60 milyar doları bulan ve
yakında 75 milyar dolara ulaşacak olan 700 projeyle dünya
çapında bir oyuncu haline geldi.
HİSAR füze sistemiyle, bu alanda kritik eşiği geçtik ve SİPER
adını verdiğimiz uzun menzilli hava savunma sistemini
geliştirmek için hazır hale geldik.
Kendi üretimimiz olan dördüncü korvetimizi geçtiğimiz
aylarda hizmete aldık, beşincisinin inşasına başladık.
İnşası süren ANADOLU çıkarma gemimiz, kendi alanında
dünyadaki sayılı eserlerden biri olacak.
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İnşallah 2023 yılında kendi milli savaş uçağımızı göklerde
görerek, bu alandaki kritik eşiği de geride bırakmış
olacağız.
Helikopterler konusunda, ATAK’tan sonra çok maksatlı
kullanımlar için GÖKBEY’i üretiyoruz.
Ayrıca, ağır sınıf taarruz helikopteri için de çalışmalara
başladık.
Silahlı ve silahsız insansız hava araçlarındaki kabiliyetimizi
ve gücümüzü herkese kabul ettirdik.
BAYRAKTAR ve ANKA’dan sonra şimdi de AKINCI ile bu
alandaki üstünlüğümüzü daha da pekiştiriyoruz.
Savunma sanayii projelerinde en çok zorluğu motorda
yaşamıştık.
Yerli uçağımız dâhil, her alanda ihtiyacımız olacak motoru
üretecek projemiz hızla ilerliyor.
Sakarya’daki tank palet fabrikasında yapılan işletme hakkı
devri sözleşmesini diline dolayanlar, bırakınız diğer
meseleleri, daha bu konunun dahi ne anlama geldiğinden
habersizdir.
Dikkat ederseniz, bu işin gece gündüz istismarını yapanlar,
satış nedir, işletme devri nedir, daha önce bu fabrika
nasıl ve hangi şartlarda çalışıyordu, şimdi ne yapacak gibi
soruların hiçbiriyle ilgilenmiyor.
Çünkü öyle bir dertleri yok.
Tıpkı Atatürk istismarı, tıpkı Cumhuriyet istismarı gibi, bu
konuda da kendilerine bir istismar yolu bulmuşlar, gözleri
kapalı bir şekilde oradan devam ediyorlar.
Hâlbuki şöyle bir etraflarına baksalar hakikatleri görecekler.
Tabii, şayet göz kamaştırıcı ise hakikatle yüzleşmek
bazılarının işine gelmiyor.
10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ KONUŞMASI ANKARA
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Ülkemize yönelik terör tehditlerini doğrudan
kaynağında kurutmak için kimsenin
beklemediği harekâtlar gerçekleştirdik ve
başarıya ulaştırdık.
Şu ana kadar üç ayrı harekâtla, Suriye’de
ülkemize yönelik terör tehdidinin yoğun
olduğu toplam 8 bin 100 kilometrekarenin
üzerinde alanı güvenli hale getirdik.
Sadece bununla kalmadık, güvenli hale
getirdiğimiz bölgelere ülkemizdeki Suriyelilerin
geri dönüşlerini de sağlayacak zemini
oluşturduk.
İşte sathı müdafaa böyle yapılır.
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Onlar, deve kuşu misali, kafalarını kuma gömüp her yeri
karanlık sanıyor diye, Türkiye öyle olmuyor.
Biz Cumhuriyete sahip çıkmak ve Cumhuriyeti bize emanet
edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz
çalışıyoruz.
İnşallah, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, dünyanın
en üst ligine çıkartmakta da kararlıyız.
Hep söylediğim gibi, Atatürk’ü anlamak da, anmak da böyle
olur.
Bu duygularla, vefatının 81’inci yıldönümünde Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla yâd ediyorum.
Bin yıldır bir gül bahçesine düşercesine toprağa düşen tüm
şehitlerimiz ile kahraman gazilerimize Allah’tan rahmet
diliyorum.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu
düzenledikleri bu anma toplantısı için tebrik ediyorum.
Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Sağlıcakla kalın.

Recep Tayyip Erdoğan
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİ KONUŞMASI ANKARA
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Biz Cumhuriyete sahip
çıkmak ve Cumhuriyeti
bize emanet edenlere
layık olmak için her
alanda gece gündüz çalışıyoruz.
İnşallah, ülkemizi 2023 hedeflerine
ulaştırarak, dünyanın en üst ligine
çıkartmakta da kararlıyız.
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Vefatının 81’inci
yıldönümünde Gazi
Mustafa Kemal
Atatürk’ü bir kez daha
saygıyla yâd ediyorum.

Bin yıldır bir gül bahçesine
düşercesine toprağa düşen
tüm şehitlerimiz ile kahraman
gazilerimize Allah’tan rahmet
diliyorum.
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