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Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 95.yılını bugün hep birlikte kutluyoruz, en 

büyük bayram milletimize kutlu olsun. 

Büyük ATATÜRK’ün en büyük eserim dediği, 
Türk insanının karakterine en uygun yönetim tarzı, 
Fazilet rejimi, çağdaş uygarlık seviyesine çıkma projesi olan Cumhuriyet, anlam 
ve gücünü büyük Türk Milleti’nin müşterek iradesi ve inancı ile gerçekleştirdiği 
şan ve şerefle dolu İstiklal mücadelesinden almaktadır. 
 Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen büyük ATATÜRK, devlet 
idaresinde millet iradesinin egemen olduğunu ifadeyle Cumhuriyetin tüm 
millete ait olduğunu ilan etmiş, 95 yıldır devletimizin bekasına, milletimizin 
egemenliğine yönelen hain saldırılar karşısında, milletimizin gösterdiği duruş, 
büyük önderin bu ifadesinde ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Bugün tüm 
dünya görmektedir ki milletimizin en değerli varlığı olan Cumhuriyet, 
evlatlarının elinde daima yükselecek ve sonsuza kadar yaşayacaktır. 
 Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan politik, stratejik 
ve ekonomik cazibesi nedeniyle, tarih boyunca egemen güçlerin hedefi olmuş, 
yüzlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşayan milletimiz üzerinde 
oynanan oyunlar ve yapılan planlar yine milletimizin yüksek milli azim ve bilinci 
ile bozulmuştur. Tüm hızıyla devam etmesine rağmen bu oyunları boşa çıkartan 
milletimiz, bundan sonra yapılacak planları da bozmaya kararlıdır. 
 Bütün dünya bilmelidir ki, Türk Milletinin hakkını, saygınlığını, şerefini 
tanıtmaya kudreti vardır… Saygınlığının bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına 
yapılacak saldırının bütün varlığına vurulmuş bir darbe olacağını milletin fark 
etmediğini sanmak gaflettir. 
 Türk Milletinin toplumsal düzenini bozmaya yönelen didinmeler 
boğulmaya mahkûmdur.  Türk Milleti kendini ve memleketin yüksek 
menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu ve işbirlikçi hainlerin gizli ve 
kirli emellerini anlamayacak ve onlara hoşgörü gösterecek bir topluluk değildir. 
 Bir milletin başarısı mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluşması 
ile mümkündür. Bu nedenle bilmeliyiz ki elde ettiğimiz tüm başarılar, Milletin 
güç birliği etmesinden ileri gelmiştir. Bu başarıları sürdürmenin yegâne yolu 
hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün unsurlarımızla tek Millet olma şuurundan ve 
yolundan ayrılmadan tek vücut halinde yolumuza devam etmekten 
geçmektedir. 



 Türkiye’nin modern ve medeni dünyadaki yerini geliştirmek için, 
hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden Milletimizi ve 
memleketimizi ilgilendiren her meseleyi, şahsi davamız kadar önemle ve ısrarla 
izlemek ve sonuç almak zorunda olduğumuzu bilmeli ve buna inanmalıyız. 
Dünyanın yaşadığı değişim ve dönüşüm sürecini, ağır bedeller ödemeden Milli 
menfaatlerimiz ve Milli hedeflerimize helal getirmeden yaşayabilmek için güçlü 
bir tarih şuuruna ve gücünü Milletten alan bir vizyona sahip olmak zorundayız. 
Türkiye entelektüel ve bilimsel üretimiyle, dünya devletleri arasında hak ettiği 
yeri almak zorundadır. Buna mecburuz. Çünkü sadece bizim değil, bizimle ilgili 
oyunlara alet olanlar dahil bütün dünya için en hayırlısı bu olacaktır. 
      “Cumhuriyeti biz kurduk, sizler yaşatacaksınız” diyerek, bu büyük emaneti 
Türk Gençliğine armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün, istiklal ve Cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa ile vazifelendirdiği 
istiklal ve Cumhuriyetimizin gerçek sahibi sevgili gençler! 
      Bu ülkenin ve milletimizin geleceği sizlersiniz… Omuzlarınızdaki bu mesuliyet 
yükünün ağırlığını taşımak için kendinizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ana 
hedefiniz olmalıdır. 
       
 Unutmayınız ki 
 
 Milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleriniz benimseyen, koruyan 
ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven; insan haklarına saygılı, ülkesine 
ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı 
şekilde gelişmiş karaktere sahip; ilgi ve kabiliyetlerine uygun bir meslek sahibi 
olarak hayata hazırlanmış; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 
görüşüne sahip; kişilik ve teşebbüse değer veren; yapıcı, yaratıcı ve verimli 
kişiler olarak yetişmiş bir gençlik, milli birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmamızı destekleyip hızlandıracak ve nihayet Türk Milletinin, 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı olma idealine ulaşması bu 
gençliğin eseri olacaktır. 
 Bu duygu ve düşüncelerle nice 29 Ekimlere daha güçlü ve 
Cumhuriyetimizin geleceğine olan inanç ve güvenle erişmek dilek ve 
temennisiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
olmak üzere, Cumhuriyetimizin varlığı ve bekası uğruna canlarını feda eden aziz 
şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm Gazilerimizi rahmet ve şükranla yad 
ediyor, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 


