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Türk Milleti’ni diğer milletler-
den ayıran belirgin vasıfları 
vardır. Bunlardan biri de başka 

milletlerde olmayan “ordu millet” 
kavramı ve niteliğidir.

Özellikle Cengiz Aytmatov’un ve 
Hüseyin Nihal Atsız’ın romanlarında 
tasvir edilen uçsuz bucaksız boz-
kır hayatının çetin şartları, Türkleri 
mücadeleci ve disiplinli bir yapıya 
sahip olmalarını mecbur kılmıştır. 
Hayatın içindeki bu disiplin anlayışı, 
savaşlarda da bütün milletin teşkilat 
yapısını bozmadan bir ordu gibi ha-
rekete geçmesini sağlamıştır.

Askerliğin özel bir meslek sayılma-
dığı Türklerde, ailesini, malını ve ca-
nını korumak isteyen herkes asker 
olarak yetişmek zorunda kalıyordu. 
Halk içinde kadın erkek ayrımı yapıl-
maksızın hemen her Türk, iyi bir as-
ker ve her an savaş hazır durumda 
olurdu. Bu yüzden Türk milleti için 
“ordu – millet” deyimi kullanılmıştır.

“Her Türk asker doğar” ifadesi de, 
milletimizin bu vasfından doğmuştur.

Yahya Kemal’in Süleymaniye şiirinde 
geçen, “Ordu-milletlerin en çok dö-
ğüşen, en sarpı Adamış sevdiği Al-
lah`ına bir böyle yapı.” mısraında da 
ifade edilen bu hususiyet, yüzyıllarca 
nesilden nesile aktarıla gelmiştir.

Ordu millet kavramını, tarihin birçok 
döneminde ortaya koymuş bir mil-
letiz. Son yüzyılda yaşanan savaşlar-
da, Erzurum’un düşman işgalinden 
kurtuluşunda halkın kadın erkek, 
yaşlı genç demeden tabyalarda tarih 
yazması, Kahramanmaraş’ta, Gazi-
antep’te işgalci güçlere karşı veri-
len şanlı mücadeleleri hatırlarsak; 
bahsettiğim kavramın milletimiz ait 
olduğu gerçeğini bir kez daha hatır-
lamış ve hatırlatmış oluruz.

Yıllardır uğraştığımız terör belasına 
karşı, ordumuza olan halk desteği, 
annelerimizin yemekten tutun da as-
kerlerimize yün çoraplar göndermesi, 
halkımızın destek vermesi, camileri 

dolduran vatandaşlarımızın duaları-
nın sağanak sağanak yağması, ordu 
millet kavramının tezahürleridir.

Son olarak 15 Temmuz hain darbe 
girişiminde, milletimizin istikbal ve 
istiklaline sahip çıkma iradesinde 
ortaya koyduğu mücadele ruhu, 
Metehan zamanından gelen bir ru-
hun yansımasıdır.

Şanlı ordumuzun Ülkemizde ve sınır 
ötesinde terör unsurlarına yönelik 
operasyonlarında 80 milyonun ve 
Türk dünyasının kalbi onlarla bera-
ber atmaktadır. Her türlü ihaneti 
ve kuşatmayı bertaraf edecek olan 
iman ve azim, ordu millet ruhunu 
kaybetmeyen ve kaybetmeyecek 
olan Türk Milleti’nin birlik ve bera-
berliğinde yaşamaktadır.

Mazlumların umudu olan Türkiye, 
bu ruh ile ilelebet yaşamaya azmet-
miştir. Dost görünen iç ve dış düş-
manlara rağmen Güçlü ve büyük 
Türkiye ideali bu kararlılıkla gelece-
ğin ufuklarında doğacaktır.
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