
Sayın Valim,  
Sayın Millet Vekillerim,  
Sayın Garnizon Komutanım,  
Sayın Belediye Başkanım,  
Aziz Şehitlerimizin Muhterem Yakınları, Kahraman Gazilerimiz, Değerli 

Misafirlerimiz. 
Şehitlerimiz vatanın ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü için canlarını 

vermekten çekinmeyen, bayrağımıza kanlarıyla renk veren, gökleri özgürlük 
şarkılarıyla inleten, tarihimizi ve geleceğimizi ölümsüzleştiren, görünmez 
kanatlarını her an üstümüzde duyduğumuz, adlarını taşlarına, anılarını 
gönlümüze kazıdığımız, bu günleri onlara borçlu olduğumuz Allahın seçilmiş 
sevgili kullarıdır. 

Bugün bu bayrak özgürce dalgalanıyorsa, vatan dediğimiz bu topraklarda 
insan olmanın onuru ile yaşıyorsak, bütün bunları aziz şehitlerimize borçluyuz. 
Bu kahramanlar bu toprakları bağımsız ve bölünmez bir vatan, bu toplumu 
özgür ve parçalanmaz bir millet yapmak için canlarını ortaya koymuş, bu 
değerlere sıkılan kurşunlara iman dolu göğüslerini siper etmişlerdir.  

Kahraman şehitlerimizin saygı değer aileleri; 
Doğduğu günden beri üzerine titrediğiniz, büyük güçlükler ve özveri ile 

büyüttüğünüz, oğlunuzu (evladınızı) kaybetmenin dayanılmaz acısını sizlerle 
paylaşıyoruz; Ama unutmayınız ki o artık Türk milletinin bağrında, vatan 
toprağının hamurundadır. Bizler tarihin ve tarihçilerin her Türk asker doğar, 
asker ölür övgüsüne mazhar olmuş bir milletin evlatlarıyız. Tarih şahittir ki !!! 
Bu millet damarlarındaki asil kan sayesinde daima hür yasamış asla esaret 
zinciri onu bağlayamamıştır. Türk askeri yalnızca vatanın, milletin huzur ve 
refahı uğruna gerektiğinde canını seve seve feda etmekten çekinmeyen bir 
kahramandır. Siz de vatan ve bayrak sevgisiyle yetiştirdiğiniz ve şehitlik 
mertebesine ulaşan evladınızla ne kadar gurur duysanız azdır. 

Aziz Şehitlerimiz;  
Türk silahlı kuvvetlerinin bir ferdi olarak, elin kutsal bayrağımızın 

üzerinde iken, icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve hayatını 
feda eyleyeceğine dair ettiğin yemine sadık kaldın. Ne mutlu sana ki uğruna 
şehit olduğun kutsal topraklarda Agâh efendilerle, Reşat beylerle, Yıldırım 
Kemallerle koyun koyuna yatacaksın. Görev başında can verdiğin vatan 
toprağında, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde sonsuza dek huzur içinde uyu. 
Yokluğun bir üzüntü ise şahadetin en büyük gururdur. Kanının son damlasına 
kadar savunmaya and içtiğin emaneti devralıyoruz. Atamızın izinde sizlerin 
ışığında bizlere bıraktığınız eserleri sonuna kadar yaşatacağımıza yüce Türk 
milletinin mutluluğu, vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı için ölüme 
koşacağımıza söz veriyoruz. Örneğimizi sizden, gücümüzü Türk ulusundan 
alacağız. İnançlı, bilinçli ve kararlıyız. 

İşte bu düstur ile çalışıp bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimize 
layık olmak onların boşa canlarını vermediklerini göstermek onların 
emanetlerine vatan olarak, devlet olarak, halk olarak sahip çıkmak vicdani bir 
sorumluluktan öte bir mecburiyettir. Unutulmamalıdır ki Aziz şehitlerimiz ve 
gazilerimiz olmasaydı. Vatan olmazdı, Özgürlük olmazdı.  

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa 

Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere; yurdumuzun her karışında 

ve dünyanın dört bir köşesinde şehitliklerde, görevini yapmış olmanın haklı 

huzuru içinde yatan kahraman şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum. 



  Özellikle son dönemde teröre karşı verdiğimiz zorlu mücadelede 

yitirdiğimiz kahraman silahlı Kuvvetler ve Emniyet mensubu şehitlerimizi ve 

yine ebediyete intikal eden gazilerimizi; “18 Mart Şehitler Günü”nde bir kez 

daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. 

  Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin çok 

kıymetli aile bireylerine; Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına sağlık 

ve esenlikler diliyorum.    

                                                                                  
DENİZLER DEĞİLDİR MAVİ,  
DENİZLER KIRMIZIDIR KIRMIZI,  
ŞEHİTLİK GURURDUR BİZE,  
BÖYLE YAZSIN MEVLAM YAZIMIZI,  
VERMEKTEN KORKMAYIZ CANIMIZI, MALIMIZI, KANIMIZI,  
ŞEHİTLER YER DEĞİŞİR, ŞEHİTLER ÖLMEZ…  
BU VATAN KUTSALDIR KİMSE BÖLEMEZ. 
TÜRK BAYRAĞI EBEDİYEN YÜKSEKLERDE DALGALANACAK,  
TÜRK VATANI SONSUZA KADAR HÜR VE BAĞIMSIZ KALACAKTIR. 
NE MUTLU VATANI İÇİN ŞEHİT OLANLARA! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!  
RUHUNUZ ŞAD OLSUN…. 
ARZ EDERİM. 
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