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Baþkomutanlýk Meydan Savaþý'nýn ikinci yýldönümü dolayýsiyle:

Efendiler!
Genelkurmay
Baþkaný Fevzi Paþa verdiði kýymetli açýklamalarla burada hazýr olanlara
Afyonkarahisar-Dumlupýnar Meydan Savaþý'nýn ve kesin sonuç veren 30
Aðustos Savaþý'nýn oluþ þekli hakkýnda bir fikri özetlemiþlerdir. Beþ
gün aralýksýz geceli gündüzlü süren en büyük Meydan Savaþý"nýn gerçek
içeriði bugün verilen açýklamalardan fazla, yarýn tarihin hakemleri
tarafýndan, araþtýrmacýlarýn inceleme araþtýrma ve kararlarý okunduðu
zaman daha açýk, daha belirgin bir þekilde anlaþýlacaktýr. Beni
milletim, Türk milleti, güvenine lâyýk görerek bu hareketlerin baþýnda
bulundurdu. Bu görev ve iþimin mutlu anýsýný duygulanarak sevinçle ve
gururla saklýyorum. Görevlerini milletin vicdanýndan gelen gerçek
ihtiyacýna, yalnýz onun yüksek fikrine uygun olarak yapmýþ olanlara özel
bir vicdan rahatlýðý ile bugün önünüzde bulunurken duyduðum mutluluðu
ifade edemem.

Efendiler, týpký bugün gibi otuz sekiz yýlý Aðustosu'nun otuzuncu
günü saat ikide, þimdi hep beraber bulunduðumuz bu noktaya gelmiþtim. Bu
üzerinde bulunduðumuz sýrtlarda kahraman on birinci tümenimiz þu
karþýki tepelerde savaþa zorunlu kýlýnan düþmanýn ana kuvvetine taarruz
için yayýlarak ilerlemekte bulunuyordu. Þu gördüðümüz Çal Köyü alevler
ve dumanlar içinde yanýyordu. Beni buraya kadar getiren itici gücün ne
olduðunu anlatmak için hatýrladýðým bir iki noktayý burada tekrar
edeceðim:
29/30 Aðustos gecesi sabaha karþý Batý Cephesi hareketleri þubesi Müdürü
Tevfik Bey, alýþýldýðý gibi o saate kadar çeþitli karar merkezlerinden
ve her taraftan gelen raporlara göre harita üzerinden belirlediði ve
gösterdiði genel durumu cephe komutaný Ýsmet Paþa'ya göstermiþ ve o da
hemen Paþa'ya göster emriyle Tevfik Bey'i yanýma göndermiþti.
Karahisar'da Belediye dairesinde bana ayrýlan odada yatmaktaydým. Beni
uyandýran Tevfik Bey'in gösterdiði haritaya baktým, hemen yataktan
fýrladým. Arkadaþlar, haritada gördüðüm þey þuydu ki, ordularýmýz
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düþmanýn önemli kuvvetini kuzeyden, güneyden, batýdan kuþatmaya uygun
bir durum almýþ bulunuyorlardý. Þu halde düþündüðümüz ve en büyük
sonuçlarý saðlayacaðýný beklediðimiz durumlar ortaya çýkýyordu. Hemen
Fevzi ve Ýsmet Paþalarý çaðýrýnýz, dedim; üçümüz toplandýk. Durumu bir
daha düþündük ve kesinlikle karar verdik ki, Türk'ün gerçek kurtuluþ
güneþi 30 Aðustos sabahý ufuktan bütün parlaklýðýyla doðacaktýr. Bu
karara göre ordulara yeni emir yazýldý. (saat 6.30 öncesi) Fakat durum o
kadar önemli, o kadar hýz ve þiddet istiyordu ki, bu yazýlý emirlerle
yetinmek önlemi uygun olmazdý. Onun için Fevzi Paþa'dan, Altýntaþ ve
güneyinden hareket eden ikinci ordumuzun ve bunun daha batýsýnda bulunan
atlý kolordumuzun yanýna giderek düþüncemize göre hareketleri
düzenlemesini kendilerinden rica ettim.

Dördüncü kolordusu ile amaçladýðýmýz düþmanýn büyük kýsmýný güneyden
izleyen birinci ordu merkezine de kendim gidecektim. Ýsmet Paþa'nýn
merkezde kalýp genel durumu yönetmesini uygun gördüm. Fevzi Paþanýn
kuzeye hareket ederken ben de otomobil ile tren yolunu izleyerek batýya
hareket ettim. Akçaþar'da birinci ordu merkezine saat 9'dan önce
varmýþtým. Ordu komutanýna bir taraftan cephenin yazýlý emri emanet
edilirken, ben de kendisine sözlü olarak durumu anlattým ve dördüncü
kolordunun bütün tümenleriyle birlikte þiddetle, iþte bu köyün, Çal
Köyü'nün batýsýndaki düþmanýn büyük kýsmýný kuþatacak þekilde savaþa
zorlamasýný emrettim. Ve ekledim ki, düþman ordusu mutlaka yok
edilecektir. Ordu komutaný benim yanýmda telefonla Kolordu Komutaný
Kemâlettin Sami Paþa'yý buldu. Benim oraya geldiðimi ve emrimin ne
olduðunu bildirdi. Bir süre bu merkezde kaldým. Sürekli olarak gelen
çeþitli rütbedeki esir subaylarla görüþtüm. Bunlardan biri kurmay subay
idi. Zavallý, verdiði bilgiler ýþýðýnda istemeyerek baþkomutan görevini
alan General Trikopis'in ve Ýkinci Kolordu Komutaný General Digenis'in
de bizim çevirmek istediðimiz çemberin içinde bulunduðunu söylemiþ oldu.
Hemen yanýmda bulunan ordu komutanýna: Kemâlettin Paþayý bulunuz,
kendisine Trikopis'le beraber bütün düþman generallerini mutlaka esir
etmesini söyleyiniz dedim. Bu emir hemen telefonla bildirildi. Zavallý
esir subay benim bu emrimi iþitir iþitmez sunduðum çayý içemeyerek büyük
bir baygýnlýk geçirdi. Daha fazla bu ordu merkezinde kalamazdým. Savaþ
durumunu gözümle görmek benim için karþý konulmaz bir ihtiyaç oldu. Ordu
komutanýný da yanýma alarak Dördüncü Kolordu Komutanýnýn bulunduðu þu
yöndeki bir tepeye geldik. (Arpalýk civarýnda).

Çal Köyü batýsýnda ve kuzeyinde patlayan toplarýn gürültülerini
iþitiyordum. Oradan durumu dürbün ile gözlemeye uðraþmak bana sýkýntýlý
geldi. Daha ileriye, ateþ yerine gitmek için kesin bir zorunluluk ve
ihtiyaç duyuyordum ve bu noktayý, þimdi üzerinde bulunduðumuz bu tepeyi
gösterdim. Oraya gitmek gereklidir ve buyurun gidelim dedim.
Otomobillere atladýk bu tepeye gelen yola girdik. Ara sýra yolumuzun
soluna düþman mermileri düþüyordu. Dördüncü Kolordu'nun tümenleri
doðudan batýya yolumuzu katederek hýzlý adýmlarla ilerliyorlardý. Biraz
önce dediðim gibi saat ikide þuraya çýkmýþ bulunuyorduk. Düþman
kuvvetlerini gündüz gözüyle tamamen kuþatmak ve düþmanýn inatla
savunduðu savaþ alanlarýna, süngü saldýrýlarýyla girerek kesin bir sonuç
almak gerekliydi. Bunun için bütün ordunun büyük özveriyle ilerlemesini
ve bütün bataryalarýmýzýn, hatta gizliliðe bakmaksýzýn, ateþ alanlarýna
girip düþman alanlarýný sarsmasýný istiyordum. Yanýmdaki komutanlar bu
görüþümü anlar anlamaz hemen ve en sinirli bir þekilde harekete
geçtiler. Yazýk ki þimdi ismini hatýrlayamadýðým, yanýmda bulunan bir
atlý subayýna birkaç kelime not ettirerek düþman alanlarýný kuzeyden
saran ikinci orduya gönderdim. Ve sözlü olarak burada benden
iþittiklerini onlara da söylemesini emrettim. Bu subay görevini yapmýþ
ve birkaç saat sonra tekrar yanýma gelerek bilgi de vermiþti. On birinci
tümenin kahraman komutaný Derviþ Bey, kendi ileriye atýlarak bütün
kuvvetiyle düþman alanýna ilerliyordu. Kolordu Komutaný Kemâlettin Paþa,
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güneyden ve batýdan düþmana saldýrdýðý diðer tümenlerine yeniden
þiddetli ve hýzlý hareketler için emirlerini ulaþtýrýyordu. Ýkinci
Ordunun on altýncý ve altmýþ beþinci tümenleri düþmanla gerçek savaþa
giriþiyorlar, diðer tümenleri de kuþatma çemberini daraltýyorlardý.
Bunlarý görüyordum. Atlý kolumuzun daha batýdan düþmanýn arkasýný kesmek
üzere bulunduðunu bana haber getiren atlý subay söylemiþti.

Arkadaþlar!
Saat ilerledikçe gözlerimin önünde geliþen manzara
þu idi: Düþman baþkomutanýnýn þu karþýki tepede son gücüyle çýrpýndýðýný
görüyor gibiydim. Bütün düþman alanlarýnda büyük bir heyecan ve telaþ
vardý. Artýk toplarýnýn, tüfeklerinin ve mitralyözlerinin ateþlerinde
sanki öldürücü kabiliyet kalmamýþtý. Bu ovadan, kuzeyden ve güneyden
birbirini izleyen vurucu hatlarýmýzýn, batýþa yaklaþan güneþin son
ýþýklarýyla parlayan süngüleri her an daha ileride görülüyordu. Düþman
alanlarýný saran bir çember üzerinde yer almýþ olan bataryalarýmýzýn
aralýksýz ve amansýz ateþleri düþman alanlarýný, içinde durulmaz bir
cehennem haline getiriyordu. Güneþ batýya yaklaþtýkça ateþli, kanlý ve
ölümlü bir kýyametin kopmak üzere olduðu bütün ruhlarda duyuluyordu. Bir
zaman sonra dünyada büyük bir yýkým olacaktý. Ve beklediðimiz kurtuluþ
güneþinin doðabilmesi için bu yýkým gerekliydi. Karanlýklar içinde bu
yýkým gerçekleþmeli idi. Gerçekten gökyüzünün karardýðý bir dakikada
Türk süngüleri düþman dolu o sýrtlara saldýrdýlar. Artýk karþýmda bir
ordu, bir kuvvet kalmamýþtý. Tam olarak yok olmuþ periþan bir arta kalan
kitle bulunuyordu. Kendilerinin dediði gibi çok korkan ve titreyen,
þekilsiz bir kitle, tuhaf bir karmaþa halinde kaçmak için açýklýk
arýyordu. Artýk gecenin koyulaþan aðýrlýðý, sonucu gözle görmek için
güneþin tekrar doðudan doðmasýný beklemeyi zorunlu kýlýyordu.

Efendiler, ertesi gün tekrar bu savaþ alanýný dolaþtýðým zaman,
ordumuzun kazandýðý zaferin yüceliði ve buna karþýlýk düþman ordusunun
düþürüldüðü felâketin büyüklüðü beni çok duygulandýrdý. Karþý sýrtlarýn
gerilerindeki bütün vadiler, bütün dereler, bütün kapalý kalmýþ yerler
býrakýlmýþ toplarla, otomobillerle ve bitmez tükenmez donatým ve malzeme
ile ve bütün bu býrakýlan þeylerin aralarýnda yýðýnlar oluþturan
ölülerle ve toplanýp merkezlerimize gönderilmekte olan sürü sürü esir
gruplarýyla, gerçekten bir kýyamet yerini andýrýyordu. Bu dar ateþ ve
saldýrý çemberinden bugün için kurtulabilenler birkaç bin kiþilik arta
kalanlardan oluþmaktaydý. Fakat onlarda daha büyük Türk çemberi içinden
çýkmaða baþarýlý olamayarak baþlarýnda baþkomutanlarý bulunduðu halde
beyaz bayrak çekmeðe zorunlu olmuþlardýr.

Efendiler,
Aðustosun otuz birinci günü yaklaþýk öðle vaktiydi ki, yine bu Çal
Köyünde, yýkýk bir evin avlusu içinde Ýsmet Paþa ve Fevzi Paþa ile
buluþtuk. Kýrýk kaðný arabalarýnýn döþeme ve oklarýna iliþerek bundan
sonraki durumu düþündük. Kazandýðýmýz meydan savaþýnýn bütün seferi sona
erdirebilecek bir kararlýlýk ve önemde olduðunda birleþtik. Þimdi Bursa
yönünde çekilen düþman kuvvetlerini yok etmekle birlikte, bütün orduyla
dinlenmeden Ýzmir'e yürüyecektik.

Efendiler, bugünden sonra Ýzmir'de "Akdeniz"i, Mudanya'da
"Marmara"yý görmek için 8-9 günlük bir zaman yeterli gelmiþtir. Fakat
hatýrlatmalýyým ki bugüne, bu üzerinde bulunduðumuz tepeye, bu yanýk Çal
Köyü'ne gelebilmek için yalnýz Sakarya'dan baþlayarak harcadýðýmýz
zaman tam bir yýldýr. Fakat bu belirlediðimiz zaferi hazýrlayabilmek
http://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 21 May, 2018, 20:48

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

için bir yýlý çok bulmazsýnýz sanýrým. Çünkü efendiler, savaþ ve
özellikle meydan savaþý yalnýz karþý karþýya gelen iki ordunun
çarpýþmasý deðildir; Milletlerin çarpýþmasýdýr. Meydan savaþý
milletlerin tüm varlýklarýyla, ilim ve fen sahasýndaki dereceleriyle,
ahlâklarýyla, kültürleriyle, kýsaca bütün maddî ve manevî güç ve iyi
huylarýyla ve her türlü araçlarla çarpýþtýðý bir sýnav sahasýdýr. Bu
sahada, çarpýþan milletlerin gerçek kuvvet ve kýymetleri ölçülür. Sonuç
yalnýz beden gücünün deðil, bütün kuvvetlerin, özellikle ahlâkî ve
kültürel kuvvetin yükselmesini gerçekleþme derecesine vardýrýr. Bu
nedenle meydan savaþýnda yenilen taraf milletçe ve memleketçe, bütün
maddî ve manevî varlýðý ile yenilmiþ sayýlýr. Böyle bir sonun ne kadar
korkunç olabileceðini tahmin edersiniz. Yok olup gitmek, yalnýz savaþ
sahasýnda bulunan orduya ait kalmaz. Asýl ordunun ait olduðu millet,
korkunç sonlara uðrar. Tarih, baþlarýndaki hükümdarlarýn, hýrslý
politikacýlarýn birtakým hayalî isteklerle, aracý yerine düþen iþgalci
ordularýn, iþgalci milletlerin uðradýðý bu þekil korkunç sonlarla
doludur.

Efendiler, Türk vatanýný almak düþüncesini, Türk'ü esir etmek
hayalini genel, ortak bir düþünce haline koymaða çalýþanlarýn da hak
ettikleri sondan kurtulamamýþ olduklarýný gözlerimizle gördük.
Efendiler, kendilerine bir milletin geleceði emanet edilen adamlar,
milletin kuvvet ve gücünü yalnýz ve ancak yine milletin gerçek ve kabul
edilir yararlar elde etmesi yolunda kullanmakla sorumlu olduklarýný bir
an hatýrlarýndan çýkarmamalýdýrlar. Bu adamlar düþünmelidirler ki, bir
memleketi ele geçirip iþgal etmek, o memleketlerin sahiplerine hükmetmek
için yeterli deðildir. Bir milletin ruhu baský altýna alýnmadýkça, bir
milletin kararlýlýðý ve iradesi kýrýlmadýkça, o millete hükmetmenin
imkâný yoktur. Halbuki yüzyýllarýn çocuðu olan bu millî ruh, kalýcý ve
sürekli bir millî iradeye hiçbir kuvvet karþý koyamaz.

Hükmedilmek istenmeyen bir milleti, esaret altýnda tutmayý baþaracak
kadar kuvvetli zorbalar artýk bu dünya yüzünde kalmamýþtýr. Türk
milleti son çarpýþmalarýyla, özellikle burada kazandýðý zaferle,
kazandýðý kararlýlýk ve irade ile herkesçe bilinen bu gerçekleri bir
defa daha tarihin sinesine çelik kalemle kazýmýþ bulunuyor.

Efendiler, Afyonkarahisar-Dumlupýnar Meydan Savaþý ve onun son
safhasý olan bu 30 Aðustos Savaþý, Türk tarihinin en önemli dönüm
noktasýný oluþturur. Millî tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle
doludur. Fakat Türk milletinin burada kazandýðý zafer kadar kesin
sonuçlu yalnýz bizim tarihimize deðil, dünya tarihine yeni bir yön
vermekte kesin etkili bir meydan savaþý hatýrlamýyorum.
Hiç þüphe etmemelidir ki, yeni Türk devletinin, genç Türk
Cumhuriyeti'nin temeli burada saðlamlaþtýrýlmýþ oldu. Sonsuz hayatý
burada taçlandýrýldý. Bu sahada akan Türk kanlarý, bu gökyüzünde uçan
þehit ruhlarý devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz koruyucularýdýr. Burada
gerçeklerini söylediðimiz "Þehit Asker" âbidesi iþte o ruhlarý, o
ruhlarla beraber gazi arkadaþlarýný, özverili ve kahraman Türk milletini
temsil edecektir. Bu âbide Türk vatanýna göz dikeceklere Türk'ün 30
Aðustos günündeki ateþini, süngüsünü, saldýrýsýný, gücü ve iradesindeki
þiddeti hatýrlatacaktýr.

Efendiler, bu büyük zaferin çeþitli unsurlarý üstünde en önemlisi ve
büyüðü, Türk milletinin kayýtsýz þartsýz egemenliðini eline almýþ
olmasýdýr. Bu olayýn tarihimizde ve bütün dünyada ne büyük, ne verimli
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bir inkýlâp olduðunu anlatmaya gerek görmem. Milletimizin uzun
yüzyýllardan beri hanlar, hakanlar, sultanlar, halifeler elinde, onlarýn
yönetim ve baskýsý altýnda ne kadar ezildiðini, onlarýn hýrslarýný
saðlama yolunda ne kadar büyük felâketlere ve zararlara uðradýðýný
düþünürsek, milletimizin egemenliðini eline almýþ olmasý olayýnýn, bütün
büyüklüðü ve önemi gözleriniz önünde canlanýr. Gerçi büyük zaferin
ertesi gününe kadar Ýstanbul'da halife ve sultan adý altýnda bir þahýs
ve onun iþgâl ettiði hilâfet ve saltanat ünvaný ile bir makam vardý.
Fakat bu zaferden sonra millet o makamlarý ve o makam sahiplerini hak
ettikleri sona ulaþtýrdý.

Efendiler, millî egemenlik öyle bir ýþýktýr ki, onun karþýsýnda
zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti
üzerine kurulmuþ olan kurumlar, her tarafta yýkýlmaya mahkûmdurlar.
Avrupa'nýn ortasýndan, ta doðunun diðer ucundaki binlerce senelik
memleketlere bakacak olursak, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun hak ettiði sonu
daha güzel anlayabiliriz.

Arkadaþlar, saraylarýnýn içinde Türk'ten baþka unsurlara dayanarak,
düþmanlarla birleþerek Anadolu'nun, Türklüðün karþýsýnda yürüyen çürümüþ
gölge adamlarýnýn Türk vatanýndan sürülmeleri, düþmanlarýn denize
dökülmesinden daha kurtarýcý bir harekettir. Türk milletinin atalarýnýn
kutlu emâneti olan bu topraklarda tam anlamýyla efendi olarak yaþamasý;
ancak o lüzumsuz ve manasýz olmaktan baþka, varlýklarý tam zarar ve
felâket olan makamlarýn yok edilmesiyle mümkün olabilirdi.

Efendiler, onlar yüzünden Türk vatanýnýn ve Türk milletinin
geçirdiði acýlarý, üzüntüleri hissetmemiþ bir ferdimiz yoktur. Bu kadar
üzüntüler ve kötülükler geçirdikten sonra elbette Türk öðrenmiþtir ki,
vataný yeniden yapmak ve orada mutlu ve hür yaþayabilmek için mutlaka
egemenliðine sahip kalmak ve Cumhuriyet bayraðý altýnda bütün
çocuklarýný toplu ve dikkatli bulundurmak gereklidir.
Efendiler, yüzyýllardan beri inleyen, fakat baskýcýlarýn, aldatanlarýn,
bilgisizlerin oluþturduklarý engellerle yürek parçalayan sesini milletin
kulaðýna duyuramayan zavallý vatan bugün diyor ki; can kulaðýnýzý,
baðrýnda en derin üzüntüler duymuþ annenizin samimî sözlerine sürekli
açýk bulundurunuz. Efendiler, Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da hükmedici
olma güç ve kabiliyetini göstermiþ olan atalarýmýz, zamanýnda bu sesi
duymaktan geri çevrilmemiþ olsalardý; Türk topluluðunun, Türk idealinin,
Türk çýkarlarýnýn korunmuþ ve çoðaltýlmýþ olacaðý anavataný bugünkü
parçalanmýþ þeklinde mi miras alýrdýk.

Efendiler, artýk vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor.
Ýlim ve hüner, yüksek medeniyet, hür düþünce ve hür zihniyet istiyor.
Þeref, namus, istiklâl, gerçek varlýk... Vatan bu isteklerini tamamen ve
hýzla yerine getirmek için kurallý ve gerçek bir þekilde çalýþmayý
emreder.

Efendiler! Yüzyýllardan beri Türkiye'yi yönetenler çok þeyler
düþünmüþlerdir; fakat yalnýz bir þeyi düþünmemiþlerdir: Türkiye'yi. Bu
düþüncesizlik yüzünden Türk vatanýnýn, Türk milletinin uðradýðý
zararlarý ancak bir þekilde giderebiliriz: O da artýk Türkiye'de
Türkiye'den baþka bir þey düþünmemek. Ancak bu düþünceyle hareket ederek
her türlü kurtuluþ ve mutluluk hedeflerine ulaþabiliriz.
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Efendiler! Bizim milletimiz vatan için, özgürlüðü ve egemenliði için
özverili bir halktýr; bunu ispat etti. Milletimiz yaptýðý inkýlâplarýn
kararlý savunucusudur da. Benliðinde bu iyi huylar yerleþmiþ bir milleti
yürümekte olduðu doðru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alýkoyamaz.

Efendiler! Milletimiz egemenliðini eline aldýðý gün, bilmeyen
kalmamýþtýr, en karanlýk kötülüklerin, en derin uçurumu kenarýnda
bulunuyordu. Maddî kuvveti yýprattýrýlmýþ, savunma araçlarý elinden
alýnmýþ, mânevî dünyasý, kutsal saydýklarý saldýrýya uðramýþ üzücü bir
durumda bulunuyordu. Bütün bunlara raðmen varlýðýný ve istiklâlini
kurtarmaða karar verdi. Bu kararýnda baþarý saðlayabilmek için bütün
milletin kendine bir hedef ve hareket seçmesi gerekiyordu. Bütün
milletin, o hedef üzerinde mutlaka baþarý saðlamayý amaç kabul etmesi
gerekiyordu. Millet bütün varlýðýyla bütün özverililiðiyle, bütün inancý
ile o hedefe beraber yürümeli ve mutlaka baþarýlý olmalýydý. Efendiler,
o hedef burasýydý. Amaç olan baþarý, burada kazanýlan zafer idi.

Efendiler! Milletimiz bundan sonraki iþinde de baþarýlý olabilmek
için, millî hedefini bütün açýklýk ve kesinlikle, bütün vatandaþlarýn
gözünde ve yüreðinde bütün parlaklýðý ile belirlemiþ bulunuyor.
Ýsterseniz benim burada hedef dediðim þeyi, siz milletin ideali olarak
adlandýrýnýz. Fakat bu ünvaný verirken dikkat ediniz ki, hayal olan bir
anlama kendimizi kaptýrmayalým.

Efendiler! Milletimizin hedefi, milletimizin ideali; bütün dünyada
tam anlamý ile çaðdaþ bir sosyal toplum olmaktýr. Bilirsiniz ki, dünyada
her toplumun varlýðý, kýymeti, özgürlük ve kurtuluþ hakký, sahip olduðu
öze uygun yapacaðý çaðdaþ eserlerle mümkün olur. Uygar eser oluþturmak
yeteneðinden yoksun olan milletler, hürriyet ve kurtuluþlarýndan
ayrýlmaya mahkûmdurlar. Ýnsanlýk tarihi baþtan baþa bu söylediklerimi
doðrulamaktadýr. Uygarlýk yolunda yürümek ve baþarýlý olmak, hayatýn
þartýdýr. Bu yol üzerinde bekleyenler veyahut bu yol üzerinde ileri
deðil geriye bakmak bilgisizliði ve dikkatsizliðinde bulunanlar,
uygarlýðýn coþan seli altýnda boðulmaya mahkûmdurlar.

Efendiler! Çaðdaþlýk yolunda baþarý yenilenmeye baðlýdýr. Sosyal
hayatta, iktisadî hayatta ilim ve fen alanýnda baþarýlý olmak için tek
olgunlaþma ve yükselme yolu budur. Hayat ve dirliðe hükmeden emirlerin,
zaman ile deðiþme, olgunlaþma ve yenilenmesi zorunludur. Uygarlýðýn
buluþlarý, fennin harikalarý, dünyayý þekilden þekile geçirttiði bir
dönemde, yüzyýllýk eskimiþ düþüncelerle, geçmiþe tapýnmakla varlýðýný
korumak mümkün deðildir. Uygarlýktan söz ederken þunu da kesinlikle
söylemeliyim ki, uygarlýðýn temeli, yükselmenin ve kuvvetin temeli, aile
hayatýndadýr. Bu hayatta kötülük, mutlaka sosyal, iktisadî, siyasal
güçsüzlüðü gerektirir. Aileyi oluþturan kadýn ve erkek unsurlarýn doðal
haklarýna sahip olmalarý, aile görevlerini idareye yeterli bulunmalarý
gereklerdendir.
Efendiler! Milletimiz burada belirlediðimiz büyük zaferden daha önemli
bir görev peþindedir. O zaferin anlaþýlmasý milletimizin iktisat
alanýndaki baþarýlarýyla mümkün olacaktýr. Bilirsiniz ki, ekonomik
açýdan zayýf bir yapý fakirlikten kurtulamaz, kuvvetli bir uygarlýða,
refah ve mutluluða kavuþamaz, sosyal ve siyasal felâketlerden yakasýný
kurtaramaz. Memleketin yönetimindeki baþarý da, ekonomisinde edinilen
bilgiler derecesiyle uygun olur. Hiçbir medenî devlet yoktur ki, ordu ve
donanmasýndan önce iktisadýný düþünmüþ olmasýn. Memleket ve istiklâl
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savunmasý için varlýðý gerekli olan bütün kuvvetler ve araçlar
ekonominin geniþleme ve açýlmasýyla mükemmel olabilir.

Milletimizin özünde bulunan kuvvetli karakter, sarsýlmaz irade,
ateþli milliyetçilik, iktisadî baþarýdan kaynaklanacak verimlerle de hak
ettiði derecede desteklenmek zorundadýr. Yüzyýlýn içindeki mücadelede
milletimizi baþarýlý kýlacak bir ekonomik hayat saðlanmasýný amaç edinen
genel öðretim ve eðitim sistemlerimiz, her gün daha çok geliþecek ve
elbette baþarýlý olacaktýr.

Efendiler! Artýk bugün hayat ve insanlýk gerekleri bütün
gerçekliðiyle ortaya çýkmýþtýr. Bunlara karþý olan söylentiler ahlâk ve
inanca uymaz. Gerçek ortaya çýkýnca yalan ortadan kalkar. Boþ sözler,
uydurmalar kafalardan çýkmalýdýr. Her türlü yükselme ve olgunlaþma
yeteneði olan milletimizin, sosyal ve fikrî inkýlâp adýmlarýný kýsaltmak
isteyen engeller derhal yok edilmelidir.
Efendiler! Son sözlerimi özellikle memleketimizin gençliðine yöneltmek istiyorum:

Gençler!
Cesaretimizi destekleyen ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta
olduðunuz eðitim ve anlayýþ ile, insanlýk yüksek karakterinin, vatan
sevgisinin, düþünce hürriyetinin en kýymetli örneði olacaksýnýz.

Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.

Arkadaþlar, bu gazilik ve þehitlik diyarýný terk ederken "Þehit Asker"i hep beraber saygýyla selâmlayalým
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