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Mehmet Akif ERSOY

GENÇLİĞE HİTABE

“Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,

ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin

ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin,

en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden,

mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların

olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa

mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde

bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini

düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir

mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali

görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş,

bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve

memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.Bütün bu

şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,

memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve

dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu

iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi

emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u-zaruret içinde

harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde

dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda,

mevcuttur!”

Mustafa Kemal Atatürk

20 Ekim 1927
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Gold / Silver / Eloksal renk
seçenekleri ile Atatürk Köşesi örneği
Spot Lambalı veya lambasız
üretim ile okul , kurum vb alanlarda
içerik değiştirilerek kullanılabilir.
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Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor.

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor...
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‘Ne Mutlu Türküm Diyene.’
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bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve

memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.Bütün bu şerâitten daha elîm ve
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Gold / Silver / Eloksal renk
seçenekleri ile Atatürk Köşesi örneği
Spot Lambalı veya lambasız
üretim ile okul , kurum vb alanlarda
içerik değiştirilerek kullanılabilir.
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İrfan AYDOĞAN
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Gold / Silver / Eloksal renk
seçenekleri ile şehitler köşesi
çalışması örneği.
İçerik ve ebatlar isteğe değitirilip
üretilebilir
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Gold / Silver / Eloksal renk
seçenekleri ile şehitler & gaziler
köşesi çalışması örneği.
İçerik ve ebatlar isteğe değitirilip
üretilebilir
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