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Sayın Kaymakamım, Garnizon komutanım, Belediye Başkanım, Daire Amirlerim, Değerli 
Borçka Halkı, Kıymetli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrencilerim; 

 
Doksan beş yıl önce bu gün Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atan, milletin 

çelikleşmiş iradesinin, mücadele azminin, özgürlük tutkusunun ifadesi ilk milli meclis olan ve 
Kurtuluş Savaşının kazanılmasında büyük rol oynayan, Türkiye  Büyük  Millet  Meclisinin  
açıldığı  gündür  bugün. 

 

 

Bu tarihlerde bu vatanın evlatları, aziz ecdadımız büyük bir bağımsızlık aşkı taşıyarak eşsiz 
bir zafer kazanmış ve bu şekilde diğer dünya devletlerine örnek olmuştur. İşte, böyle büyük 
bir zafer Mustafa Kemal Atatürk tarafından; milletimizin ve aziz vatanımızın geleceği olan 
çocuklara armağan edilmiştir. 

 
Sevgili öğrenciler, 

 

 

Atatürk’ün sizlere olan şu hitabını hiç unutmayın. “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler 
hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk  parıltısısınız! Memleketi asıl  aydınlığa 
boğacak  sizsiniz.  Kendinizin  ne  kadar  mühim,  kıymetli 

olduğunuzu  düşünerek  ona  göre  çalışınız.  Sizlerden  çok şeyler bekliyoruz. 
 

Unutmayın! Bugün bizlerin bulunduğu bu makam ve mevkilerde gelecekte sizler yer 
alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan büyükleriniz sizden araştıran, düşünen, 
üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler. 

Böyle büyük bir zafer, niçin çocuklara armağan edilmiştir? 
 

Çünkü bu günün gençleri, yetişkinleri dünün çocuklarıydı. Yarının gençleri, yetişkinleri 
de bu günün çocuklarıdır. 

 

Niçin?  Çünkü  her  insan  çocuk  olarak  dünyaya gelmiştir ve dünyayı o gözlerle 
tanımıştır. 

 

Bir zamanlar herkes çocuktu. 
 

Malazgirt’te Bizans’ı bozguna uğratarak Türk tarihinin akışını değiştiren ulu hakan 
Alparslan da bir zamanlar çocuktu. 

 

Osmanlı  Devleti’nin  kurucusu  büyük  devlet  adamı 

Osman Gazi de bir zamanlar çocuktu. 

 
Çağ açıp çağ kapayan, hiçbir milletin başarılı olup ele geçiremediği  Konstantin’i  

İstanbul  yapan,  peygamberimiz Hz.  Muhammed’in  övgüsüne  mahzar  olan  genç  padişah 
Fatih Sultan Mehmet de bir zamanlar çocuktu. 

 

Yunus Emre’ler, Mevlana’lar, Hacı Bektaş’lar da bir zamanlar çocuktu. 

Bu vatanın önderi büyük devlet adamı Atatürk de bir zamanlar çocuktu. 

 

Ve alemlerin sultanı, iki cihan serveri Peygamberimiz 

Hz. Muhammed (sav) de bir zamanlar çocuktu. 
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Değerli misafirler… 

Çocuklarımızı; tarihini bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre  atan bireyler 

olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur. 

Bu, Ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza olan en temel görevimizdir. 
 

 

Değerli misafirler… 
 

 

Bizlere bugünleri kazandıran fedakar insanları rahmetle anıyor, Sevginin, kardeşliğin, 
barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle, sizin ve çocuklarımızın bayramını 
en içten dileklerimle kutluyor, saygılar sunuyorum… 

 


