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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 92. yılı kutlu olsun
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 92. yılında, Cumhuriyetin kurucusu Büyük
Önder Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum.
Gerek kültürel, sosyal, gerekse siyasal alanda eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik
bir yapının temsilcisi olan Cumhuriyet, Atatürk’ün ilke ve inkilaplarına sahip
çıkıldığı, Cumhuriyetin temeli olan laiklikten taviz verilmediği ve çağdaş uygarlık
yolunda ilerlemeye devam edildiği sürece varlığını korumaya devam edecektir.
Cumhuriyetin kuruluşu vesilesiyle Atatürk’ün gençliğe verdiği mesajlar, gençlere
duyduğu güvenin ve verdiği önemin de bir göstergesidir. Gençliğe duyduğu
güveni, „Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.“
cümleleriyle dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, „Siz, almakta olduğunuz
eğitim ve kültür ile, insanlık meziyetinin, vatan, fikir hürriyetinin en kıymetli
sembolü olacaksınız“ cümleleriyle gençlerden sadece Cumhuriyeti korumalarını
beklemediğini aslında açık ve net bir şekilde dile getirmiştir. Güzel ahlakı, adaleti,
haksızlık ve zulme karşı mücadeleyi, milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak
yüzümüzü sürekli geleceğe dönük tutmayı öngören ilkelerinin korunmasına dikkat
çeken Cumhuriyetin kurucusu, gençlere verdiği önemi ve duyduğu güveni bu ve
buna benzer bir çok cümlelerle tarihe yazmıştır.
Gençlerimiz Cumhuriyetin ve geleceğimizin ışığıdır. Türkiye Cumhuriyetinin genç
ve laik kalması için de genç, çağdaş, ilmen ve fikren gelişmiş yüreklere ihtiyaç
vardır. Bu minvalde, burada yetişen gençlerimizin de değerlerine sahip çıkan,
ama aynı zamanda içinde yaşadığı toplumda katılımcı, eğitimli ve başarılı gençler
olarak dünyamızda yer alması hepimizin ortak dilekleri ve hedefleridir. Onları bu
yolda desteklemek ise hepimizin görevidir.

Ülkemizin üzerine son yıllarda çöken kara bulutların bir an önce dağılmasını, din,
dil, etnik köken, fikir ve siyasi duruşlardan kaynaklanan farklılıkların herkes
tarafından zenginlik olarak algılandığı barış, huzur, birlik ve beraberlik
atmosferinin ülkemize yayılmasını gönülden diliyorum.
Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!
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