
 

 

VALİMİZ MUSTAFA TUTULMAZ’IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONUŞMA METNİ 

 

Sayın… 

Sevgili gençler, 

Atatürk’ün eseri, bir büyük devrim ve türk milletine eşsiz bir armağan olan cumhuriyetin 

ilanının 94. Yılında bayram olarak birlikte kutlamanın mutluluğu, coşku ve heyecanı 

içerisindeyiz. 

Bundan 95 yıl önce aziz milletimiz, gazi mustafa kemal atatürk önderliğinde şuhut ilçemizden 

başlattığı şanlı yürüyüş ile işgalci düşman kuvvetlerine karşı taarruz harekatına geçmiş,  dört 

bir yanı işgal edilmiş anadolu toprakları düşmandan temizlenmiştir. Aziz milletimiz, yaşadığı 

zorluklara ve her türlü imkânsızlıklara karşın tarihte eşine az rastlanır bir mücadele ortaya 

koyarak büyük bir zafer elde etmiştir.  

Bu zafer sayesinde aziz milletimiz, 1071 yılında sultan alp arslan’ın malazgirt ovasında 

verdiği muhteşem mücadele sonrasında türklere yurt olan anadolu’nun ilelebet türk yurdu 

olarak kalacağını tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu zafer sonrasında gazi mustafa kemal 

atatürk önderliğinde milletimiz, kendi iradesi doğrultusunda yönetimde söz sahibi olmasını 

sağlayan cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet, türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca 

gerçekleştirdiği en büyük atılım, en muhteşem zirvedir. 

Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden 

cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın da göstergesi olmuştur. 

Gazi mustafa kemal atatürk’ün 29 ekim 1923 tarihinde “türk milletinin karakterine ve 

adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir” diyerek ilan ettiği cumhuriyet,  

topyekûn mücadeleyle bağımsızlığımızı taçlandıran bizlere bırakılmış en büyük mirastır. 

 

 



Sevgili gençler,  

Sizler, gazi mustafa kemal atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlersiniz. Türkiye 

cumhuriyetinin ve devletimizin teminatı sizlersiniz. Bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğu 

içerisinde ülkemizi müreffeh bir geleceğe taşıyacaksınız. Unutmayınız ki, geleceğimize sizler 

yön vereceksiniz. Aklın ve bilimin ışığında hareket eden, yüreği imanla dolu, vatan, millet, 

bayrak sevdasıyla yanıp tutuşan siz gençlerimiz sayesinde ülkemiz sayın 

cumhurbaşkanımızın tespit ettiği önce 2023, daha sonra da 2053 ve 2071 hedeflerine bir bir 

ulaşacaktır. Sizin sayenizde türkiye cumhuriyeti muasır medeniyetler içerisinde hak ettiği 

yere ulaşacak ve dünya’da söz sahibi ülkeler arasına girecektir. Bu konuda siz sevgili gençlere 

olan inancım tamdır.  

Bu duygu ve düşüncelerle;  cumhuriyetimizin kurucusu gazi mustafa kemal atatürk’ü, 

kahraman silah arkadaşlarını ve bu kutsal toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini 

feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın 

cumhuriyet bayramını en içten duygularla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 


