
GENÇLİK VE GELECEK 

 

                       Milletimizin geleceği  biz gençlere bağlıdır çünkü bir milletin geleceği o 

toplumda yetişen gençler sayesinde daha aydınlık ve daha mutlu olacaktır. Gençler fedefsiz 

,milli ve manevi değerlerden yoksun olursa o ülke için gelecek pek de parlak olmaz.bu 

yüzden Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’si  Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa 

etmek için gerekli kudretin Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu ifade 

eden ,gençlere ülkemiz ve milletimizin geleceğini kurma konusunda ne kadar güvendiğinin en 

güzel örneğidir.  

 Bizler iyi bir eğitim süzgecinden geçip vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olursak 

milletimizin geleceği de o oranda daha aydınlık ve daha güzel olacaktır. 

                      Ülkemizin kurucusu Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizi, en iyi şekilde, koruyup 

kollayacağına inandığı Türk gençliğine emanet ederek, bizlere olan  güvenini perçinlemiştir. 

Türk gençliğini Ulu Önder’in emanetlerinin koruyucusu  olarak değerlendirmek mümkündür.  

Ayrıca Ulu Önder bu karanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık saçmaya , aramaya 

çalışan bir gençlik gördüğü için de gururludur.  

                    Kurtuluş Savaşımızın ilk günlerinde  Atatürk’ün Samsun’a ayak basışında Türk 

gençliği adeta yeniden doğmuş , onunla birlikte  sorumluluklarının önemini fark etmiştir. Ulu 

önder Atatürk Cumhuriyet kurulduktan sonra da gençliğe verdiği değeri ve önemi hep 

sürdürmüştür. O, Türk gençliğinin en zor durumlarda bile başarılı olacağına inanıyordu. 

Gençliğe Hitabe de Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek için gerekli 

kudretin Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu ifade eden ,gençlere 

ülkemiz ve milletimizin geleceğini kurma konusunda ne kadar güvendiğinin en güzel 

örneğidir.  

                     Atatürk gençliğin her zaman kendine güvenini ve bir gün onlara bırakılacak 

yüksek görevleri gerçekleştirebilecek kudret ve yetenekleri güçlendirmek için yapılması 

gerekenleri iyi bilen ve bulup uygulayan bir kişiydi. Onun, oldukça başarılı olduğu bir alan da 

gençlikte yarattığı duygu ve heyecandır. Türk gençliğinin dış düşmanlara, hatta içerdeki 

gaflet, hıyanet ve delalet içinde olanlara karşı ne kadar uyanık olunması gerektiğini, millî 

birlik ve beraberliğimizin ne derece önemli olduğunu ifade ederken ne kadar haklı ve uzağı 

gören bir devlet adamı olduğunu, bugün ülkemizde yaşanmakta olan olaylar ortaya 

koymaktadır. Bu gün ülkemizde farklı düşünce akımları birçok gencimizi esiri yapma  eylemi 

içindedirler. Ancak Atatürk’ün vurguladığı millî birlik ve ülke geleceğinin huzur içinde 

devamını engelleyecek boyutlarda bölücülüğe dönüşmemesini sağlayacak olanlar Türk 

gençleridir. Nitekim Atatürk gençleri bu sorumluluğu üstlenecek yapıda görmüş ve gençlere 

bugünler kadar yarınları düşünmelerini, yarınları sürekli geliştirmelerini önermiştir. Bu 

görüşlerini şu sözleriyle pekiştirmiştir:  

                 “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız, o gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, gelecek 

umudunun ışıklı çiçekleri onlardır” sözcüklerle ifade etmiştir. Onun gençliğin çalışkanlığına  

ve  kapasitesine inancı ve güveni tamdı. 



Bir ülkenin geleceği genç neslin nasıl yetiştirildiği ile yakından ilgilidir. Spor,sanat bilim vb. 

alanlarda iyi yetişmiş bireyler bir milletin geleceğinin umudu olurlar. Atatürk de gençliğin ve 

geleceğin kıymetini ve önemini çok iyi anlamış bir önderdi. Her fırsatta gençliğe verdiği 

önemi bizlere seslenerek yapmamız gerekenleri hatırlatıcı sözler söylemiştir.  

Bize düşen de gençler olarak yarınlarımızın daha iyi olması için ülkemizin daha çağdaş ve 

daha gelişmiş bir ülke olması için çok çalışmak ve hiç durmadan alın teri dökerek üretmektir. 

Milletimize yakışanı yapmak görevimizdir. Biz gençler geleceğin teminatları olarak 

çalışmazsak milletimiz ileride zor zamanlar yaşayacaktır. Gençler olarak milletimizin umudu 

olmalı ilik ve fen yolunda ilerlemeli ,   değerlerimize kültürümüze ,manevi miraslarımıza 

sahip çıkarak daha güçlü ve daha gelişmiş bir ülke olmak için hiç durmadan çalışmalı ve 

geleceğin temellerini sağlam yapılar üzerine kurmalıyız. 
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