
Sayın  konuklar,  öğretmen  arkadaşlarım  ve  sevgili 
öğrencilerim, 

 

Bu gün on Kasım Atamızın aramızdan ayrılışının 72. Yılı.  

Bu  gün  bu  büyük  insanı  her  günkünden  daha  çok 
özlüyor daha çok arıyor ve daha çok anıyoruz.  

Onu özlüyoruz 

Onu anıyoruz 

Onu arıyoruz 

Çünkü zor ve sıkıntılı günler yaşıyoruz.  

Onun dün bizlere, bugün sizlere emanet ettiklerine dört 
elle  sahip  çıkıp  onun  gösterdiği  yolda  hiç  sapmadan 
yürüseydik,  uygarlığı  onun  gibi  içimize  sindirebilseydik 
inanıyorum ki bugünkü sıkıntıları milletçe yaşamazdık. 

Sevgili  gençler  siz  Türkiye’siniz  sizler  Türkiye’nin 
geleceğisiniz. 

Sizler  ne  kadar  çalışkan  olursanız  Türkiye  o  kadar 
üretken bir ülke olacaktır.  

Sizler ne kadar vatansever ve cesur olursanız Türkiye o 
kadar kendine güvenen bir ülke olacaktır.  



Sizler ne kadar kültürlü ve bilgili olursanız Türkiye uygar 
ülkelerin en başında olacaktır.  

Sizler  Atatürk’ün  devrimlerine  düşüncelerine  ne  kadar 
sahip çıkarsanız Türkiye o nispette kazanacaktır.  

Sizler ne kadar laiklik ilkesine sahip çıkarsanız gelecekte 
eşleriniz çocuklarınız uygarlığın nimetlerinden o derece 
istifa edeceklerdir.  

Sizler  yarının  Türkiye’sini  yönlendirecek  konuma 
geldiğinizde  yüreğinizden  Atatürk  sevgisini  eksik 
etmeyin.  Aklınızdan  onun  düşüncelerini  çıkarmayın 
çünkü o sizi başarıya ve refaha götürecektir.  

Sevgili  gençler  safsata  ve  hurafenin  bilimin  önüne 
geçtiği her toplumda uygarlığın eski adı ile medeniyetin 
izlerine rastlamak mümkün değildir.  

Oysa  bilimin  ve  ilimin  egemen  olduğu  toplumlar 
uygarlığın nimetlerinden en fazla pay alan toplumlardır. 
Neden mi? 

Çünkü başarı inançla değil bilimle elde edilir.  

Çalışmadan  ve  emek  vermeden  elde  edilen  gelirin 
devamlılığı  sonsuz  değildir.  İlimi  kendilerine  rehber 
edinmemiş  çalışmayan  üretmeyen  ülkeler  bu  gün 



değilse  bile  yarın  bir  ülkenin  boyunduruğu  altına 
girmeye mahkûmdur.  

Oysa  çalışarak,  üreterek  elde  edilen  gelir  hem  çalışanı 
hem  toplumu  yücelttiği  gibi  siz  sahip  olduğunuz 
toplumu bir başka ülkenin boyunduruğundan korur.  

İşte  Atatürk  hayatta  en  hakki  mürşit  ilimdir  derken 
bunu vurgulamıştır.  

 Yüce Atatürk halkına Türk öğün çalış güven diyor.  

Çalış diyor.                 

Çalış ki verimli olabilesin,  

Çalış ki üretebilesin, 

Çalış ki başaralı olabilesin . 

Türklüğü  ile övünen çalışkanlığı  ile üretken olan başarı 
ile  toplumunu  yücelten  bir  millettin  kendisine 
güvenmesi gayet normal ve doğal olur.  

Sevgili  gençler  istemesek  de  bugün  bazı  sıkıntıları 
milletçe yaşıyoruz.  

Ne  var  ki  Türkiye  1919‐1922  yıllarında  bu  sıkıntıları 
fazlası  ile  yaşadı  ancak  eşi  olmayan  bir  önderin 
liderliğinde  ve  inanılmaz mucizeler  yaratarak  iç  ve  dış 



düşmanlara  karşı  olağan  üstü  bir  zafer  kazanarak 
sıkıntılar aşıldı.  

37  yaşında  1,68  boyunda  gencecik  bir  general  olan 
ismet  paşa  sivil  elbisesiyle  gittiği  Lozan’da  Türkiye’nin 
bağımsızlık  belgesi  olan  Lozan  antlaşmasını 
imzaladığında  tüm  dünya  bu  gerçeği  şaşkınlıkla 
izliyordu.  

Bu  başarının  arkasından  Atatürk  ve  arkadaşları  bir 
başka başarıya da imza atıyorlardı. Neydi bu Türkiye’yi 
uygar ülkeler seviyesine çıkaracak devrimlerdi 

Şüphesiz  Atatürk  ve  kadrosunun  bu  devrimleri 
gerçekleştirmesi  için önlerinde aşılması gereken dağlar 
gibi sorunları vardı. Neydi bu sorunlar?  

Harpten  yeni  çıkmış,  parası  pulu  olmayan,  devlet 
dairelerinde  çalıştıracak  elemanı  olmayan  fakir,  harap 
bir ülke savaşmaktan bıkmış yoksul yorgun bir halk alt 
yapısı ulaşımı ve hiçbir sosyal tesisi olmayan ülke…  

Savaşın  getirdiği  acıların  izleri  henüz  silinmeden  genç 
Türk  devletinin  temellerini  oluşturacak  devrimler  hızla 
başladı  ve  15  yıl  gibi  inanılmaz  bir  zaman  içerisinde 
gerçekleşenlere  yapılanlara  inanmak  istemeyenler 
inananlardan çok daha fazlaydı.  



Mustafa Kemal Paşa hem kurtuluş savaşı sırasında hem 
de devrimleri yaparken mucizeler yaratmıştır. Neydi bu 
mucizeler?  

Mustafa Kemal Paşa 18 Kasım 1918 de Alman Mareşali 
Liman Won  Sandresten  yıldırım orduları  komutanlığını 
alırken  Alman  mareşalin  sorduğu  sorulara  verdiği 
cevapları gerçekleştirmek mucize değil de nedir.  

Mustafa Kemal 18 Aralık 1918 de Adana’da bir ermeni 
evinden  devşirme  Alman  karargâhında  Alman 
mareşalinden  görevi  teslim  alıp  kapıdan  çıkardan 
Alman  Mareşal  Mustafa  Kemal’e  şöyle  der  “paşam 
görüyorum  ki  bir  takım  konular  hakkında  çok 
kararlısınız  ancak  bu  kararlılığınızı  gerçekleştirebilmek 
için ordunuzun olması gerek oysa ordunuz yok”  

Mustafa Kemal  cevap verir  kurulur Marşal  tebessümle 
devam  eder  diyelim  ki  kurdunuz  paranız  yok Mustafa 
Kemal anında cevap verir bulunur.  

Mareşal  alaycı  ses  tonuyla  üsteler  diyelim  ki  orduyu 
kurdunuz, parayı buldunuz ama düşman çok.  

Mustafa  Kemal  alev  alev  yanan  gözlerini  mareşalin 
madalya  ile dolu üniforma üstünde gezdirdikten  sonra 
cevap verir. 

Yenilir. 



Evet, Mustafa Kemal Paşa dediğini yapar orduyu kurar 
parayı bulur ve düşmanı yener.  

İşte bu mucize değil de nedir? 

1919 yılında Karaköy’den Kadıköy’e geçmek  İngilizlerin 
vizesini  ve  müsaadesine  bağlıyken  köhne  bir  vapurla 
Samsuna çıkmak başka bir mucize değil midir?  

Yavuz  Sultan  Selim  29  Ağustos  1516  yılında  Mısır’a 
yaptığı  sefer  sırasında  halife  unvanını  da  alarak 
İstanbul’a dönmüştür.  

O  tarihten  sonrada  Osmanlı  toplumu  hem  padişahın 
hem  de  halifenin  kulu  olmuştur.  Asil  çalışkan  ve  zeki 
Türk  toplumunu kul olmaktan kurtarıp ülkesinin bireyi 
haline  getirmek  mucizenin  ta  kendisi  değil  midir? 
Yıllarca  sağdan  sola  yazmış  bir  toplumun  3  ayda  Latin 
alfabesine alıştırmak mucize değil midir? Laiklik ilkesini 
getirip din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak. 

Türk anasının yüzünden peçeyi kaldırıp kafasından kara 
çarşafı çıkartıp medeni kıyafeti getirmek.  

Okkanın yerine kiloyu,  

Arşının yerine metreyi,  

Cumanın yerine pazarı. 



Ya bugünün medeni ülkeleri olan Fransa ve İsviçre 1950 
yıllarda  kadınlara  seçme  ve  seçilme  hakkını  verirken 
Mustafa  Kemal’in  1934’te  bir  kanunla  kadınlara  bu 
hakkı vermesine ne dersiniz?  

Sevgili  öğrencilerim  yüce  Atatürk  9  Haziran  1936’da 
Eskişehir  tayyare  alayını  ziyareti  sırasında  vermiş 
olduğu söyevden bir paragraf okuyacağım. 

Bu  söylevdeki  paragraf  bu  büyük  insanın  nedenli  ileri 
görüşlü olduğunun bir kanıtıdır.  

Atatürk bu söylevinde şöyle diyor. 

Geleceğin  en  tehlikeli  silahı  da  aracıda  hiç  kuşkunuz 
olmasın ki uçaklardır. 

Bir gün insanoğlu uçaksızda göklerde yürüyecek 

Gezegenlere  gidecek  belki  de  aydan  bize  mesajlar 
yollayacaktır.  

Bu mucizenin gerçekleşmesi  için 2000 yılını beklemeye 
gerek kalmayacaktır.  

Gelişen teknoloji bize şimdiden bunu müjdeliyor. 

Bize, Türklüğe düşen görev  ise batıdan geri kalmamayı 
temindir.  



Sevgili  öğrenciler  bilmiyorum  bundan  yaklaşık  yetmiş 
küsur yıl önce söylenen bu sözlere ilave edilecek bir şey 
var mıdır? 

Yine büyük Atatürk 5 Şubat 1933’te Bursa nutkunda der 
ki;  

Türk  genci  devrimlerin  ve  Cumhuriyetin  sahibi  ve 
bekçisidir.  Bunların  gereğine,  doğruluğuna  herkes  den 
çok  inanmıştır.  Yönetim  biçimini  ve  devrimleri 
benimsemiştir.  Bunları  güçsüz  düşürecek  en  küçük  ya 
da  en  büyük  bir  kıpırtı  ve  davranış  duydu  mu?  “Bu 
ülkenin  polisi  vardır,  jandarması  vardır,  ordusu  vardır, 
adalet örgütü vardır” demeyecektir. “Elle, taşla sopa ve 
silahla  nesi  varsa  onunla  kendi  yapıtını  koruyacaktır. 
İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği budur 
der”.  

Bizde ona bu günün gençleri olarak, Atam sen rahat uyu 
biz  Darüşşafakalılar  ne  senden  ne  de  eserinden 
vazgeçeriz.  

Seni unuttuk sanma.  

Zaman alışmayı öğretir ama unutmayı asla…  

Sevgilerimle.   


