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ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. Yıldönümünde Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle anıldı.

KKTC’de 10 Kasım Törenleri ve Büyükelçimiz Ali Murat
Başçeri’nin nezaket ziyaretleri (s.1)
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birinci Dünya Savaşı’nın sona
erişinin 100’üncü yıldönümü vesilesiyle Fransız Le Figaro
gazetesine yazdığı makale (s.2)
10 Kasım Atatürk’ü Anma Programında Büyükelçiliğimiz
adına yapılan konuşma (s.3)

“Büyükelçi Ali Murat Başçeri,
göreve gelmesiyle birlikte üst
düzey nezaket ziyaretlerinde
bulundu”

Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da
protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı
eşliğinde gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.

B

üyükelçi Ali Murat Başçeri, 1 Kasım’da güven mektubunu sunmasıyla birlikte, KKTC Makamlarına üst düzey
nezaket ziyaretlerinde bulundu. Büyükelçi Başçeri bu çerçevede Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal
Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan,
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut
Şahali, Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’i ziyaret etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Büyükelçi Ali Murat
Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım tarafından Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla sona erdi. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin
Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, devlet ve Büyükelçilik mensupları da
törene katılanlar arasındaydı. Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde anma programı
gerçekleştirildi. Törende, Büyükelçiliğimiz adına Müsteşar
Yasemin İpek Öztürk bir konuşma yaptı. (Fotoğraflar:TAK)
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“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın
sona erişinin 100’üncü yıldönümü vesilesiyle Fransız Le Figaro
gazetesi için bir makale kaleme aldı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bölgemizde yeni Sykes-Picot
paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek veya DEAŞ, PKK ve
FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin
güvenliğinin gereğidir." dedi.

programda ülkemi bir şehit torunu olarak temsil etmekten ayrıca gurur duyuyorum. Onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları, çocuklarımızın özgür ve
bağımsız bir ülkede yaşamasını mümkün kılmıştır. Bu itibarla yüce hatıraları,
Türk milletine ilham vermeye devam
etmektedir." ifadelerini kullandı.
"Hatalar İkinci Dünya Savaşı'nın koşullarını oluşturdu"

B

irinci Dünya Savaşı'na katılan ülkelerin liderlerinin 11 Kasım 1918'de
dört yılı aşkın bir süre devam eden ve
dünyanın her yerinden yaklaşık 40 milyon insanın ölümüne sebep olan çatışmalara son verme kararı aldığını anımsatan Erdoğan, bu hafta sonu Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un
ev sahipliğinde düzenlenen bir dizi etkinlik vesilesiyle bu büyük olaydan çıkarılması gereken derslerin hatırlanacağını, savaşın günümüz dünyasına
etkilerinin masaya yatırılacağını ve
gelecekte benzer olayların yaşanmaması için insanlığın atması gereken
adımlar hakkında fikir alışverişinde
bulunulacağını kaydetti.
Erdoğan, "Kuşkusuz, kimilerinin 'tüm
savaşlara son verecek savaş' olarak
adlandırdığı Birinci Dünya Savaşı, ülkemiz için bir ölüm-kalım meselesi olmuştur. Bu anlamda o dönemin en modern
ve güçlü ordularını Çanakkale'den
Kut'ül Amare'ye kadar birçok coğrafyada dize getiren, tarihimizin en kritik
dönemlerinden birinde canlarını ortaya
koyarak Türkiye'nin mevcut topraklarını
bize vatan olarak hediye eden, aralarında Sarıkamış Harekatı sırasında şehit
olan dedem Mustafa oğlu Kemal'in de
bulunduğu, ecdadımızı saygıyla anıyorum. Bu anlamda Paris'te düzenlenen

Birinci Dünya Savaşı'nın
gerek Avrupa'ya gerek dünyanın diğer bölgelerine getirdiği acıları, sıkıntıları ve
yıkımı hatırlamak ve tarihten
gereken dersleri almanın bir
zorunluluk olduğunu belirten
Erdoğan, "100 yıl önce sona
eren kanlı savaş, insanlığa
sömürgeciliğin, yayılmacılığın ve saldırganlığın sonuçlarını en açık biçimde göstermiştir. Aynı zamanda bu olayın sonrasında düzen kurma noktasında yapılan hatalar, maalesef İkinci Dünya Savaşı'nın koşullarını oluşturarak tarihte
eşi benzeri görülmemiş acıların yaşanmasına sebep olmuştur." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona
ermesinin 100'üncü yıl dönümünde
yaşanan çatışmaların tamamen tarihe
karıştığını söylemenin mümkün olmadığına işaret ederek, sözlerini şu şekilde
sürdürdü:
"Son yıllarda Türkiye'nin güney komşuları Irak ve Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar, artan terör tehdidi ve derinleşen istikrarsızlık ile Filistin'de on yıllardır şahit olduğumuz sistematik mülksüzleştirme ve yurtsuzlaştırma çabaları,
bu durumun en somut göstergeleri arasındadır. Birinci Dünya Savaşı, dönemin büyük güçleri tarafından masa başında cetvelle çizilen sınırlar uyarınca
birtakım sorunlu siyasi yapıların oluşumunu beraberinde getirmiştir. Dahası
bu siyasi yapıların hükmettikleri toplumlarla güçlü bağlar kuramaması Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin 20'nci
yüzyıl boyunca otoriter rejimler, askeri
darbeler ve azınlık yönetimleriyle anılması sonucunu doğurmuştur."
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Söz konusu dışlayıcı yapıları yıllarca
destekleyenlerin Arap Baharı olarak
adlandırılan demokratik halk hareketlerinin engellenmesi için seferber olduklarının altını çizen Erdoğan, "Amaçlarına
ulaşmak için askeri darbeler dahil her
türlü anti-demokratik yönteme başvurmuşlardır. Bu aktörler, karşı devrimci
faaliyetlerini bugün de kararlılıkla sürdürmekte; küresel barış ve istikrarı kendi çıkarları uğruna tehlikeye atmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, Türkiye'de ve eski Osmanlı
topraklarında bulunan şehitlikler gezildiğinde Saraybosnalı, Afrikalı, Bağdatlı,
İstanbullu ve Filistinli gençlerin yan
yana yattıklarına şahit olunduğunu belirterek, Birinci Dünya Savaşı'nın hatıralarının, Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve
Yahudi toplumlarının evlatlarının çağdaş Türkiye toplumuna bıraktıkları ortak
bir miras olduğunu kaydetti.
"Yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz ediyoruz"
Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin her
döneminde komşularının toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini ve onların
barış ve istikrarını destekleyici adımlar
attığını
ifaden
eden
Erdoğan,
"Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına itiraz etmek
veya DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör
örgütleriyle mücadele etmek, tam olarak komşularımıza gösterdiğimiz bu
saygının ve aralarında bulunduğumuz
Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir." vurgusunda bulundu.
"Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılması
gereken en önemli ders, kalıcı barışı
tesis etmenin ne kadar zor olduğudur"
diyen Erdoğan, "Bu itibarla Türkiye
olarak Avrupa tarihinin en önemli barış
projesi olan Avrupa Birliği'ne tam üyelik
hedefimize yönelik çalışmalarımızı sürdürecek; aynı zamanda Ortadoğu coğrafyasında kitleleri temsil eden, demokratik ve özgürlükçü yönetimleri desteklemek suretiyle barış ve istikrara katkı
sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini
kullandı.
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
http://iletisim.gov.tr/turkce/haberler/cumhurbaskani-erdogan
-terorle-mucadele-avrupa-milletlerinin-guvenligininge/130363,
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“10 Kasım Atatürk’ü Anma Programında Büyükelçiliğimiz adına
yapılan konuşma”

Sayın Meclis Başkanı,
Değerli konuklar,

B

üyük Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin
80. yılında, günümüze ışık tutan, Kıbrıs
Türk’ünün de sömürge yönetiminin baskı ve engellemelerine karşın kendi iradesiyle benimseyerek, var olma mücadelesinde güç aldığı bazı evrensel fikirleriyle anmak istiyorum.
Dayandığı yegâne güç olan milletinden
aldığı kudretle, bir varoluş ve kurtuluş
mücadelesinden zaferle çıkan Atatürk'ün en büyük ideallerinden biri modern bir ülke yaratmanın yanı sıra, milletler arasında dostluk ve barışın hakim
olduğu evrensel bir medeniyet meydana getirmekti.
Atatürk’ün bu idealini kavramış bir Alman tarihçi “o, kendi milleti ve insanlık
âlemi için beslediği muhabbetle, bir
dâhinin neler yarattığına dair, cihana
görülmedik, işitilmedik bir sahne seyrettirmektedir.” diyor. Bu sahneyi görmezden gelenler, küresel barışın tesisi ve
savunucusu olarak tasarlanan Birleşmiş
Milletler örgütü kurulana değin bir dünya savaşının daha acılarını yaşamak
zorunda kaldılar.

ettiği Romanya Dışişleri Bakanı’na,
“Milletleri sevk ve idare eden adamlar,
tabii evvelâ kendi milletinin mevcudiyet
ve saadetinin mimarı olmak isterler.
Fakat aynı zamanda bütün milletler için
aynı şeyi istemek lazımdır. Bütün dünya
hadiseleri bize bunu açıktan açığa isabet eder. En uzakta zannettiğimiz bir
hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. Bunun için beşeriyetin
hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir
uzvu addetmek icap eder. Bir vücudun
parmağının ucundaki acıdan bütün organlar müteessir olur.” diyor.
Atatürk, yine aynı kabulünde “Dünyanın
filan yerinde bir rahatsızlık varsa bana
ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık
varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi
onunla alakadar olmalıyız. Hadise ne
kadar uzak olursa olsun bu esastan
şaşmamak lâzımdır. İşte bu düşünüş,
insanları, milletleri ve hükûmetleri bencillikten korur. Bencillik şahsi olsun, milli
olsun daima fena telakki edilmelidir.”
diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış
politikasının da esaslarını ortaya koyuyor.

Yüce Atatürk’ün bıraktığı en kıymetli
emanet olan Cumhuriyetimizin 95. yılında, “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesi
ve az önce bir kısmını saydığım fikirleri
ışığında, tüm dünyada aktif bir şekilde
Atatürk, 1937 yılında Ankara’da kabul barışın, istikrarın ve refahın tesisi için
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insan odaklı bir dış politika yürütüyoruz.
Bu çerçevede, başlarına gelen çeşitli
yıkımlardan kaçarak ülkemize sığınan,
3.5 milyonu aşkını Suriyeli olmak üzere,
4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Suriye, Irak, Yemen, Ukrayna, Libya gibi çatışmaların devam ettiği, insani
krizlerin yaşandığı bölgeler dahil, tüm
ihtilaflı alanlarda barışçıl çözüm için
gayret gösteriyor; terörizm, aşırıcılık ve
yabancı düşmanlığı ile mücadele ediyoruz.
Atatürk’ün ortaya koyduğu temel ilkeler
çerçevesinde, girişimci ve insani dış
politikamızla, onun yaratmak istediği
evrensel medeniyete ve dünya barışına
katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
Bir kez daha Büyük Önder Atatürk’ün
aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor,
vatan uğrunda mücadele eden tüm
kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla
anıyorum.

Büyükelçilik Müsteşarı
Yasemin İpek Öztürk

