Büyükada İmam Hatip Ortaokulu
2016-2017 Öğretim Yılı ve 15 Temmuz Şehitlerini Anma Haftası Açılış Konuşması

Muhterem Veliler ;
Değerli Öğretmenlerim ;
Sevgili Öğrenciler ;
Bugün yepyeni bir Türkiye'de umut dolu bir eğitim öğretim yılına merhaba diyoruz.
Nöbetlerle geçirdiğimiz zorlu bir tatil sürecinden sonra milletçe hak ettiğimiz onurlu , aydınlık
bir sabaha ulaştık kutlu olsun.
15 Temmuz 2016 gecesi batılı emperyalist ülkelerle yerli işbirlikçileri tarafından ülkemizin
seçilmiş Cumhurbaşkanımız hedef gösterilerek , hükümetimize , Türkiye Büyük Millet
Meclisine , yani bütün milletimize saldırıda bulunulmuş, milletimiz bin yıldır her gerektiğinde
yaptığı gibi , Malazgirt' de , Haçlı Seferlerinde , Çanakkale'de , Kut'ül Amare 'de , Sakarya'da
Dumlupınar'da , olduğu gibi , zulmün mermilerine , bombalarına göğsünü siper ederek , bu
hayasızca akını durdurmuştur.
Dinimizi , vatanımızı, namusumuzu , bizi biz yapan bütün değerlerimizi yok etmek için çıkarılan
yangını, bütün hesapları bir tarafa koyarak , kanımızla söndürdük.. Yüzlerce şehidimiz binlerce
yaralımız , 80 milyon gazimiz var.
Gençler ! 15 Temmuz gecesi bütün eğitim hayatımızın en önemli dersini milletçe aldık. O gün
öğrendiklerimizi asla unutmayınız çünkü artık bütün dersler yeniden ve bambaşka bir anlam
kazanmıştır.
15 Temmuz !.. İşte size bugüne kadar anlattığımız İslam Tarihi ve Milli Mücadele tarihimizin
yaşanmış bir özeti.
Bir Ömer Halis DEMİR 'in 1000 vatan haininden üstün olduğunu öğrendiğimiz gün tüm
matematik ezberlerimiz birden eskidi.
Ezberlediğimiz formülleri unutmadan yepyeni bir formül bulmak gerekiyor sanki.
Türkçe derslerinde ezberlenen İstiklal Marşını birden kavradık , sözlükteki her sözcük yeniden
anlamlandı.
Okul Öğrenci Meclisi neden var? Özgür irade , Milli İrade ne demek mis ? Anladık…
Bir elinde yüreği , bir elinde bayrak , kurşunlara karşı " Allahuekber! " diyerek yürüyen
gençtir " dindar gençlik"...
Dosta değil , düşmana karşı ; " dininin , dilinin , beyninin, ilminin , ırzının, evinin, kininin ,
öcünün davacısı bir gençlik.." Bunu da sadece içimizdeki cahiller değil tüm dünya öğrendi.
İşte şimdi onurla tadını çıkarabileceğiniz bir zafer size.
İşte şimdi şehitlerimizin kanı ile bedeli ödenmiş " Bağımsız Türkiye!"
İşte şimdi dosta güven düşmana korku veren bir gençlik!
"Ebedi yurdumuz üstünde inleyen ezanların selaların ülkesi Büyük Türkiye ; yeryüzündeki tüm
mazlumların ümidi olmuş , zincirlerini kırmış , tüm dünya halklarına kurtuluş müjdesi
vermektedir.
Biz maarif ordusunun neferleri olarak, Allah'ın izni ile Rasulullah (sav) dan beri ashabın , ehli
beytin , ve onlardan sonra onların izlerinden giden sadatların , sadıkların , şehitlerin yolunu
asla terk etmeyeceğiz!
Gerek kalemle , gerek kılıçla , sırat-ı mustakim yolunda , birlik ve
beraberlik icinde yürüyeceğiz.
Allah (cc) yar ve yardımcımız olsun.
20/09/2016
Fatih KILIÇ
Okul Müdürü
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http://cdn1.eba.gov.tr/mvcc/60767ded9cad483bc4024b975e15a00b10e7f81ed6001/vid_org.mp4
Okullarda 15 Temmuz Şehitleri Anma programında kullanılabilecek video linki.

