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ISPARTA VALİSİ MEMDUH OĞUZ’A AÇIK MEKTUP (2) 

 

 “Cumhuriyet, Mehter Takımı ile değil,   

 "Kuvay-I Milliye" ile Atatürk Orduları ile Anılır ve Kutlanır.” 

 

Sayın Vali;  

 

Isparta’da Cumhuriyet Bayramı çelenk töreninde, ABD’nin proje görevlisi siyasal İktidarın, 

Atatürk’ü,  Cumhuriyet’in kazanımlarını yıkma, milli bayramları ve Cumhuriyet’i yasaklama, 

”itibarsızlaşma” girişimine katkı ve destekleriniz nedeniyle sizi kınıyoruz.  

Tüm Türkiye’de ve ilimizde 89 yıllık bir geleneğe dayanan Cumhuriyet kutlaması, tören ve 

şenliğini Isparta’da “çağdışı” bir gösteriye dönüştürdünüz. Türk ulusunun yazdığı bir destan olan, 

kan gözyaşı dökülerek kazanılan Cumhuriyet’in, halk tarafından kutlanmasını yasaklamak, bu 

yasağa karşın tören alanına ellerinde karanfilleri, bayrakları ve Atatürk posterleri ile gelenleri  

“ötelemek”  hangi inancın, hangi düşüncenin ürünüdür, Sayın Vali? 

Sayın Vali; mehter, Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın hükümdarlık alametlerinden biridir. Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti'ni; tarih içinde gerileyen, yozlaşan, çöken ve sonunda emperyalizme teslim 

olan Osmanlı Hanedanı'nı, emperyalist orduları ve "Kuvay-ı İnzibatiye" adı verilen padişahçı ihanet 

ordularını yenerek kurmuştur. Cumhuriyet’in ilânından sonra da saltanat alâmeti sayılan mehteri 

Millî Savunma Bakanlığı lâğvetmiştir. 

Sayın Vali;  Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan değerleri ve ulusumuzun büyük utkularını, 

Cumhuriyetimizi Saltanat alâmeti olan “Mehter Takımı” eşliğinde kutlama girişiminiz Çanakkale’de, 

Anafartalar’da, İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te, 

Gelibolu’da, Şırnak’ta, Tunceli’de, ülkemizin ve ulusumuzun bağımsızlığı, varlığı birliği için  “vatan” 

uğruna “şehit” düşenlere, yapılan büyük bir saygısızlıktır. 

Sayın Vali; AB ve ABD’nin desteğiyle, Cumhuriyet’e karşı  “Yeni Osmanlı” safsatasının 

mimarları  “padişahlık” sevdasındadırlar. Siz onların bu sevdasına katkı sağlayarak, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin değil, Padişahlık sevdalılarının yanında saf tuttunuz. Yeni Osmanlıcılık, Anadolu 

coğrafyasındaki etnik ve sınıfsal kimliklerin “din” eksenli ayrışması ve çözülmesinin adıdır ve 

Emperyalist bir dayatmadır. Bakın, Emperyalizmin kurnaz mimarları Graham Fuller ve Paul Henze; 

“Atatürkçülük ölmüştür. Ulus devletler dönemi bitmiştir. Türkiye, Osmanlı gibi çok kültürlü, çok 

dinli ve çok ırklı bir yapıyı benimsemelidir. Bunun için en iyi yol Ilımlı İslam’dır. Etnik kimlikler 
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kendilerini ifade edebilmelidir” demekteler. “Padişahlık sevdalıları” Fuller ve Henze’nin 

talimatlarını yerine getirme görevini yapıyorlar. Ya siz Sayın Vali, siz hangi görevi yerine 

getiriyorsunuz? 

Sayın Vali; işte bu nedenlerle, mehter davulu ile Kurtuluş Savaşı anılmaz. Mehter marşı ile 

Cumhuriyet kutlanmaz.  Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ancak "Kuvva-yı Milliye" ile Atatürk 

orduları ile anılır ve kutlanır. 

Sayın Vali; size ve sizin gibi düşünenlere hatırlatırız ki, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi bu 

toplumun yüreğine, belleğine kanun veya kararlarla konulmadığı gibi, kanun ve kararlarla, 

yasaklarla da kimse silemez. Kimse bu gücü kendinde bulamaz. Cumhuriyet yıkıcıları ne yaparlarsa 

yapsın amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Soylu Türk ulusu Cumhuriyet yıkıcılarına 

boyun eğmeyecektir. 

Sayın Vali;  basın açıklamamızda da belirttiğimiz gibi, “Cumhuriyetçi, Milliyetçi, vatansever 

güçler 89 yıl önce Birinci Meclis önünde toplanan Anadolu halkının ve düzenli ordunun tarihsel 

bilincini bir kez daha paylaşacaktır. 29 Ekim'de yükselen bu seferberlik bilinci; günü geldiğinde 

ABD'nin proje görevlisi Cumhuriyet yıkıcılarına, saltanatını ilan edenlere, İngiliz zırhlısıyla ülkeden 

kaçan Vahdettin'in kaderini yaşatacaktır.” 

 

Saygılarımızla. 28.10.2012 

                                                                                                                                          

Mahmut  ÖZYÜREK 

                                     Atatürkçü Düşünce Derneği 

Isparta Şubesi Başkanı   


