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* “ Ulusumuzun güçlü, mutlu ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için  
Devletin tümüyle Ulusal bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin,  

iç kuruluşlarımıza tamamen uygun ve dayalı olması lazımdır.”  
* Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki,  

belli amaçlara erişebilmek için maddî ve manevî  
ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak  

ve aynı doğrultuya yöneltmek gerekir.  
Yakın yıllarda milletimiz, böyle bir toplanma ve  

birleşme hareketinin önemli sonuçlarını kavramıştır.  
Memleketin ve devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek  

tehlikelere karşı korunması için, bütün milliyetçi ve  
cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması gerekir.  

Aynı cinsten olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir. 
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

 
Cumhuriyet en büyük bayramımız ve varlık nedenimizdir. 
Dolayısıyla O’nun -Cumhuriyetimizin- kurulduğu gün en büyük bayramımızdır.. 
Büyük coşkularla kutlamak en doğal hakkımız ve ödevimizdir. 

Bu bilinçle davranan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz. 

Ne yazık ki bu Cumhuriyet bayramında da AKP yok! 
AKP açıkça Cumhuriyet düşmanı gibi davranıyor. 
 
Kasım 2016 sonuna dek tüm toplantı ve gösterileri yasaklayan Ankara Valiliği kararı,  
Ekim ortasında geldi. En yakında 2 önemli gün vardı; 29 Ekim ve 10 Kasım. Rastlantı mı? 
Yurtseverlerin güçlü çıkışları ve kesin sivil itaatsizlik kararlılığı geri adım getirdi. 
Bu 2 gün, yasak kapsamı dışına istemeyerek de olsa, zoraki alındı. 
Bir devlet düşünülebilir mi ki, Cumhuriyetinin 93. kuruluş yıldönümünü terör korkusu ve baskısıyla 
-ya da daha ürküncü bahanesiyle- yasaklamaya kalksın!? 
Bu aslında Devletin kendisini yadsıması ve teröre teslim olması demek değil midir?? 

Ancak AKP yapacağını gene yaptı; TBMM’den bir Atatürk fotoğrafının daha indirildiğini ve  
ilgili Yönetmelikte değişiklik yapılarak Garnizon Komutanlarının il ve ilçelerde anma törenlerinde 
protokolden çıkarıldığını üzülerek öğreniyoruz basından. Milletin ordusunun il -ilçelerdeki temsilcisi 
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en üst düzeydeki komutanlar anma törenlerinden nasıl ve neden dışlanmak istenir?  
Sağduyulu bir gerekçe bulmak olanaksız! 

Ne söylenebilir ki bu tür toplumsal birlik ve dayanışmayı baltalayan girişimleri kendisine 
yakıştıranlara? Korku mu, intikam mı, kin-nefret mi, ilkellik mi, korkunç cehalet ve ufuksuzluk mu, 
nankörlük mü, çoooook derin aşağılık kompleksi mi ?? Hangisi, hangisi? Yoksa hepsi mi! 
Yeryüzünde hangi ülke var ki, kurtuluş ve kuruluş zaferlerinin yıldönümlerini ordusuyla, 
komutanlarıyla kutlamasın ve Ordusunu - komutanlarını onurlandırmasın?? 
Hele hele Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşu Ordusu öncülüğünde gerçekleştirilmiş ise.. 
Ülkemizin asli kurucusu Türk Ordusu ise! 
Ordu - Millet işbirliği ve güçbirliği vazgeçilmez bir stratejik zorunluluk değil mi? 
 
Sahi sizin Yenikapı ruhunuz ne oldu??  
Bir “sosyal psikolojik derdest operasyonu” idi değil mi?  
Boyası - foyası çabuk döküldü ve İktidar, aslına rücu etti.. AKP’nin Millete vefası işte bu denli! 
Bir kez daha üstelik diyelim; bu saygın ve mazlum halk Ordusu, OHAL kararnameleriyle yerden yere  
vurulurken ama tüm yaralanmalarına karşın aslanlar gibi ülkemizi savunmasını sürdürürken!  
Yurt içinde ve dışında.. Her gün şehitler - gaziler verirken.. Kolu kanadı kırılmaya çalışılıyor,  
yaralı biçimde, binlerce insangücünü, pek çok teknik donanımını, istihbaratını, emir- komuta 
zincirini, sağlık sistemini… büyük ölçüde yitirmiş iken..  
 
Cumhuriyetin Ordu’suna vefa bu mudur?? 
AKP iktidarını çok tehlikeli biçimde yönlendiren ve bu tür akıl ve bilimdışı, ülkemizin çıkarlarına, 
geleneklerine, töresine… uygun olmayan girişimlere iten-zorlayan “çelik çekirdek” duracak gibi 
gözükmüyor, zaptedilemiyor?! Bu saptama kritik önemdedir! 
 

 Hazin olarak görülen o ki, Türkiye’de Halk Cumhuriyeti yıkılarak 2023’e varmadan  
bir Anadolu Federe İslam Cumhuriyeti Başkanlığı ısrar ve inatla kurulmak isteniyor, dayatılıyor. 

 Açıkça söylemek zorundayız ki bu ancak İÇ SAVAŞ ile olanaklı! 
 Çoook kanlı ve AKP-RTE’nin kesin olarak yitireceği uzun ve kanlı bir iç savaş… 

Cumhuriyetimizin 93. yılını içimiz coşku dolu kutlayacak ve geleceğe güçlendirerek taşıma kurguları 
yapacak iken, bu denli vahim içerikte bir saptama yapmak zorunda kalmak bizi kahrediyor.  
Üstelik küresel konjonktürde son derece yarışmacı, acımasız bir paylaşım savaşı yaşanmakta iken  
Türkiye’yi bu fay hattına sürükleyenler utanmalı, yerin dibine girmeliler; zerre kadar kaldı ise,  
-var idi ise- vicdanlarının sesini dinlemek için geç kalmak üzereler.. 
 
Başbakan Yıldırım ve 12. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden R.T. Erdoğan’ın,  
kamuoyunu olumlu, halkı birleştiren iletiler vermek ve Yürütme işlevini ülkeyi çatışmaya-
bölünmeye değil dayanışmaya-birliğe götüren doğrultuda yönlendirmeleri zorunludur.  
(TBMM Başkanı İ. Kahraman tam olarak umutsuz vakadır, O’ndan bu bağlamda birşeyler beklemek 
boşunadır..) 
 
Yineleyelim                            : 
  
Türkiye’de her tür kuşatma ve arkadan vurmaya karşın Cumhuriyetimiz 93 yılını tamamlamıştır.  
4-5 kuşak Cumhuriyet insanı yetişmiştir ve çağdaş değerlerle donatılmışlardır.  
Tarihin çarkını geriye çevirmek ve Türkiye’de suları tersine akıtmak olanaklı değildir.  
Herkes aklını başına almalı ve laik -demokratik - sosyal - hukuk devletine sahip çıkmalıdır.  
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Anayasa’nın ilk 3 maddesi asla tartışma konusu yapılamaz! Ülke ve ulusun çelik çekirdeği söz 
konusu 3 maddedir. O temel çağdaş maddelerde uzlaşmalı ve halkı asla ayrıştırmamalıyız. 
 
Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu Büyük Önder Gazi Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün de 
şaşmaz biçimde öngördüğü üzere; 
 

 “Bilhassa kimsesizlerin kimsesi”  olarak “ilelebet payidar kalacaktır..” 
 Gerek Bursa Söylevi’ndeki, gerek 
 Büyük SÖYLEV’in sonundaki GENÇLİĞE SESLENİŞ‘in gereği, 

her koşul ve durumda mutlaka, ne pahasına olursa olsun, yerine getirilecektir. 
 
YURTTA BARIŞ – DÜNYADA BARIŞ özlem ve ilkesiyle; 
 
– TÜRK ULUSU’nun - TÜRKİYE DEVLETİ’nin TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN  
93. YILDÖNÜMÜNÜ  
– UMUT, KIVANÇ, COŞKU ve SARSILMAZ BİR KARARLILIK ve 
– SINIRSIZ BİR ÖZGÜVENLE KUTLUYORUZ. 
 
BU DURUŞUMUZU DOSTA - DÜŞMANA VARGÜCÜMÜZLE HAYKIRARAK DUYURUYORUZ.. 

YAŞASIN CUMHURİYET! 
YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ! 
YAŞASIN ATATÜRK CUMHURİYETİ! 

 “Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti  
sonsuza dek yaşayacaktır ve Türk Ulusu, güvenlik ve mutluluğunu temel alacak  
ilkelerle, uygarlık yolunda tereddütsüz yürümeye devam edecektir.“ M.K. ATATÜRK 

 
Sevgi ve saygı ile. 
28 Ekim 2016, Ankara 


