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ÖNSÖZ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Cumhuriyetimizin
80. yıldönümü münasebetiyle Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yurt genelinde
ilköğretim öğrencileri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet konulu
resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlemiştir.
Bu yarışma, geleceğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımıza millî
egemenlik ve cumhuriyet değerlerini kavratmayı, sevdirmeyi, onları bu değerler
üzerinde düşündürmeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyetimize, millî egemenliğe, Atatürk
İlke ve İnkılâplarına sahip çıkan, koruyan ve kollayan, demokrasimizi geliştiren
gençler, millî şuura, İnsanî değerlere ve vatan sevgisine sahip gençlerdir. Ülkemizin
geleceği, çocuklarımızın bayrak, vatan sevgisi, manevî değerler ve millî egemenlik
şuuruyla yetiştirilmiş olmalarına bağlıdır. Böylece kendilerine teslim edilen değerlere
sahip çıkacaklar, istiklâlimizi muhafaza ve müdafaa edeceklerdir.
Yarışmaya katılan geleceğin mimarı, fikir, bilim ve devlet adamı olan bugünün
öğrencileri, bu sayede sanatçı kişiliklerini ortaya koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi,
millî egemenlik, Cumhuriyet ve demokrasinin erdemi konusunda hissettiklerini
ve düşündüklerini

resim,

şiir ve kompozison

dallarında sergilemek

imkânı

bulmuşlardır. Gerek bu yarışmada kazandıkları ödüller, gerekse eserlerin bu kitapta yer
alması onları sanat ve düşünce alanlarında gelecekte birçok başarılar elde etmeye,
eserler vermeye teşvik edecektir.
Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Nevzat PAKDİL
TBMM Başkanvekili
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı
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38

Hayrunnisa AYHAN Ağın Abdullah Lütfı İlköğretim

Okulu 7/A - ELAZIĞ

39

Aybüke ŞAHİN

Güneş

Özel Otlukbeli İlköğretim

Okulu 8/A - ERZİNCAN

40

Gülşah AVCI Feyza Osman Gazi İlköğretim

Okulu 6/C - ERZURUM

41

Gamze ÖZGÜR

Eser

Atatürk İlköğretim

Okulu 8/J - ESKİŞEHİR

Gamze Çetin Yoksul Mahmut-Fehime Ersoy İlköğretim

Okulu 8/C - GAZİANTEP

mmm
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44

Elif ÇALIŞKAN

Gümüş Kürtün Uluköy P. İlköğretim

Okulu 7/B - GÜMÜŞHANE

45

Evşin ATAK FGH1İ

Merkez Yatılı İlköğretim

Bölge Okulu - HAKKÂRİ

46

Ezgi ÖZDEMİR Lalem

Ticaret veSanayi Odası İlköğretim

Okulu 7/B - HATAY

47

Fatma TURGUT/famer Turan İlköğretim

Okulu 8/B - İSPARTA

E lif ERM İŞ S evgi M ersin Üç O cak İlköğretim O kulu 8/G - İÇEL

48

Lara PALAZYAN Resim Özel Aramyan Uncuyarı Ermeni İlköğretim Okulu 8. sınıf- İSTANBUL
49

51

Gamze ÇINAR Gonca Gazi Kars İlköğretim

Okulu 7/A - KARS

52

Orhan YILDIZOĞLU

Kale

Yıldırım

Beyazıt İlköğretim

Okulu 6/A - KASTAMONU

53

Havva HASHALICI Vatan 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim

Okulu 7/C - KAYSERİ

54

Büşra ÇİLDAŞ Melis

İstiklal İlköğretim

Okulu 8/A - KIRKLARELİ

55

TÜRKİYE İKİNCİSİ Seçkin KOLUKIRIK Güneş Cacabey İlköğretim Okulu 7/A - KIRŞEHİR

4 .
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Süm eyra EK İZ E kiz Tersane İlköğretim O kulu 8/A - KOCAELİ
56

57

Fırat ALPAY Eser Özel Seymen İlköğretim

Okulu 1/B - KOCAELİ

58

Sevim

DEMİREL Bayram

Karma İlköğretim

Okulu 7/A - KONYA

59

Ahmet DEMİREL İnci - KÜTAHYA

60

Ünal DOĞAN

Kartal Abdulkadir Eriş İlköğretim

Okulu - MALATYA

61

Ayşenur TEKER Akrep Özel Gündüzalp İlköğretim

Okulu 5/A - MANİSA

Serhat YANAR Çocuk Gazipaşa İlköğretim Okulu 3/B - M ARDİN
63

64

Büşra ÇOBAN Biişbüş Kenan Evren Eğitim K. Vakfı Özel Mannaris İlköğretim Okulu 3/A-MUĞLA

65

Nurullah AY Güneş 75. Yıl Tekel Taşoluk Y. İlköğretim

Bölge Okulu 8/A - MUŞ

66

Ayşegül ATASEVEN

Renk Lütfı Pamukçu İlköğretim

Okulu 8/B - NEVŞEHİR

67

68

Fatma YILDIZ Balon İstiklal İlköğretim

Okulu 7/A - RİZE

Melike KOCAMAN Melek Üzeyir Garih Dostluk İlköğretim Okulu 9/B - SAKARYA
69

E lif Sümeyye KÖ SE M illi Özel Feza İlköğretim Okulu 7/A - SAMSUN
70

71

Sinan GÜRBÜZ Cumhuriyet Kazım

Karabekir İlköğretim

Okulu - SİİRT

Mine G Ü M Ü Ş D eniz İnkılap İlköğretim Okulu 7/B - SİNOP
72

73

Bahadır ÖZDEMİR Deınir Cumhuriyet İlköğretim

Okulu 8/B - SİVAS

74

Serap GÜNEY

Güney Kamil Korkmaz Zafer İlköğretim

Okulu 8/B -TEKİRDAĞ

75

Sibel TAŞOVA

Gizem

Fatih Sultan Mehmet İlköğretim

Okulu 7/A - TOKAT

76

MANSİYON

Betül SANCAK

Doğuş

Cudibey İlköğretim

Okulu 7/D - TRABZON

77

Çilem BEKTAŞOGLU

Çilek Pülümür Yatılı İlköğretim

Bölge Okulu

6/A - TUNCELİ

78

Kübra CIVIR ABCD

Merkez İlköğretim

Okulu 7/F - ŞANLIURFA

79

Şerife AKAT Bulut Gazi Mustafa Kemal İlköğretim

Okulu 4/A - UŞAK

80

Vedat KIYAT Hayat 30 Ağustos İlköğretim

Okulu 7/B - VAN

81

Esma TAŞBİLEK. Bahçe K. Mehmet Tahir İlköğretim

Okulu 7/A - YOZGAT

82

M. Buğra GÜNDOĞDU

Mutluluk Özel Ufuk Koleji 3/A - ZONGULDAK

Esma T E K D A L Lalem Özel Sema İlköğretim Okulu 7/B - AKSARAY

83

84

Salih AK.BULUT Savaş Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim

Okulu 8/B - BAYBURT

85

*0*

Erman DEMİRDİREK

Özgün Anafartalar İlköğretim

Okulu 8/E -KARAMAN

86

Özge MEYDAN

Barış 75. Yıl İlköğretim

Okulu 6/A -KIRIKKALE

87

Sultan ÖNER Raman GAP İlköğretim

Okulu 6/E -BATMAN
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Şükriye Y OK Yibo Merkez Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu - ŞIRNAK
88

89

MANSİYON

Tuğba İLHAN

Yonca

İstiklal İlköğretim

Okulu 7/A - BARTIN

90

Merve YAŞASIN

Çocuk Gazi Abdurrahman İlköğretim

Okulu 5/B - YALOVA

91

Caner ŞAHİN ABCD

Yenişehir Atatürk İlköğretim

Okulu 8/D - KARABÜK

92

Hakan COŞKUN

Gülce Süleyman Demirel İlköğretim

Okulu 7/C - KİLİS

Volkan Ç A Ğ L A R B arış Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 8/A - O SM A N İY E
93

ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLARI
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B İ R İ MC İ
H İS S E T
Zamanın bir yerinde,
Bir soy, bir boy yeşermiş.
Adına; "Türk" denmiş.
Türk gibi Türk... Yürekli, mağrur ve cesur.
Minik bir fidan iken, koca bir orman olmuş,
Geçmiş her engeli, dünyaya hükümdar olmuş.
Gün gelmiş hastalanmış,
Yıkılmış bir dağ gibi koca çınar,
Heyy.! Koca çınar nasıl böyle olmuş?
Hâlâ gözlerim dolar dedem anlattığında.
Çocuk halim anlamaz,
Yüreğim, yatağa sığdırmaz yatağa
O koca devi.
Oğul hey oğul!
Yanmasın yiireciğin.
Gün gelip dirilecek koca çınar.
Zora göğüs gerecek, ulu bir Türk gelecek.
Biliyorum, inanıyorum.
Günler geldi, geçti.
Bir civan geldi dünyaya.
Engin bakışlı yürekli bir Türk:
Benim atam Atatürk...
O gün yeniden dirildi koca çınar.
Uzattı kollarını dağ bayır, yer gök demeden.
Şaşırdı bütün dünya, şaşırdı insanlık.
Adına CUMHURİYET dendi bu koca çınarın.
Şimdi yüreğim rahat, aydınlık yarınlarım.
Ve aklımda hep o son nasihat.
"Bedenim yok olsa da,
Gönlümde yanan ışık, ebedi yaşayacak.
Cumhuriyet güneşi sonsuza dek yaşayacak....
GÖKÇE
G ökçe ÇELİK

Hopa Yavuz Selim İlköğretim Okulu 7/A
ARTVİN
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İKİNCİ

SÖNMEYECEK BU GÜNEŞ
Bir güneş doğmuş öncesine....
Açılmış gözümüzün karası,
Açılmış dilimizdeki mühür.
Silinmiş ayaklarımızın pası,
Artık bedenimiz hür.
Kalkmışız ayağa, başımız arşa değercesine...
Önce bir adım atmışız, güneşe giden yolda
Ne garip, hemen varmışız yanına.
Meğer, birkaç adım değil on binler bu uğurda
Feda etmiş yüreğini, almış kefenini sırtına....
Bize emanet olmuş bu güneş bugün bilinircesine...
Uğruna ne canlar verilen bu güneş,
Bugüne kadar sönmedi, sönmeyecek.
Milyonlar verilse olmaz eş,
Kalbimizdeki yeri değişmeyecek.
Söz veriyoruz Atam sana.
Tek yürek, tek nefes, tek ses.
Tasan olmasın gelecekten yana,
Bugüne kadar sönmeyen güneş,
Bugünden sonra asla sönmez....

HAZAN
H avva SE V İN Ç

Gazi İlköğretim Okulu 8/B
KÜTAHYA
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ÜCÜNCÜ
C U M H U R İY ET

İçimde dolu dizgin koşan,
Yağız atların nal izleri,
Alnımda ayın ışığı,
Saçlarım ülkem rüzgârlarında dalgalı,
Düşlerim özgür.
Ben Cumhuriyet çocuğuyum!
İyi ki Atatürk Türkiyesinde doğmuşum.
Çanakkale’den, Sakarya’ya,
İçimden çaylar akar,
Kâh karla, kâh sakin, kâh coşkun,
Düşüncelerimde anıt, şehit mezarları,
Özgürlük için vurulmuş,
Özgürlük için yorulmuşum.
Ben Cumhuriyet çocuğuyum!
İyi ki Atatürk Türkiyesinde doğmuşum.
Ne kafamda karanlık,
Ne düşlerim esir.
Başımda ay yıldız.
Saçlarım ülkem rüzgârlarında dalgalı.
Ben Cumhuriyet çocuğuyum!
İyi ki Atatürk Türkiyesinde doğmuşum.

ŞAFAK
Yasemin C E N G İZ

Bağlar İlköğretim Okulu 7/B
İSPARTA
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M A N S İY O N

TÜRKİYE'M
Türkiye'm dev bir gemi;
Rotası cumhuriyet,
Pusulası Atatürk,
Rüzgarı, gençliğin nefesi.
Türkiye'm yemyeşil bir ağaç:
Kökü cumhuriyet
Gövdesi Atatürk.
Meyvesi, laiklik.
Türkiye'm uçsuz bucaksız bir okyanus;
Suyu cumhuriyet,
Tuzu milletimin alın teri,
Maviliği, Atamın gözleri.
Türkiye'm atlas bir bayrak;
Kumaşı cumhuriyet,
Rengi şehitlerimin kanı
Gönderi, kenetlenmiş Türk Halkı!

SİM
A kın YÜCELER

Nallıhan Nasuhpaşa İlköğretim Okulu 7/A
ANKARA

100

MANSİYON

B AY RA MI M BENİM
Ben ulussam eğer;
Ben karar vermeliyim yaşam biçimime,
Özlem çekmeden özgürlüğe, eşitliğe.
Bilimde, teknikte ülke idaresinde,
Var olmalıyım seçmede, seçilmede.
Ben ulussam eğer;
Tam yaşamalıyım demokrasiyi,
Kör kalmadan görmeliyim gerçeği,
Bilmeliyim yozlaşmış kafalara dur demeyi,
Çağdaşlığın zirvesine taşımalıyım bu ülkeyi.
Ben ulussam eğer;
Duymalıyım sesini her an cumhuriyetin
Kıymetini bilmeliyim bu bulunmaz değerin
Sevincim 23 Nisanlar, bayramım benim,
Çalışırsam, benim de ulus meclisinde hazır yerim.
Ben ulussam eğer;
Bir değil, bin Kurtuluş Savaşı veririm,
Düşmana, haine, bölücüye dar ederim.
Cumhuriyet, aydınlık geleceğimdir benim,
Bilirim ki eşi yoktur bu idarenin.
Ben ulussam eğer;
Sonsuz minnetle anarım Mustafa Kemal’i
“Egemenlik Ulusundur” diyen o devi.
İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Ulusumun, geleceğimin yıkılmaz kalesi...

BAHAR
İdil C AN

Atatürk İlköğretim Okulu 8. Sınıf
İSTANBUL
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M A N S İY O N

OTURDUĞUM SIRAMIN SIRRI
İlkokula başladığımda,
Sen iki tablonun arasında,
Masmavi gözlerinle.
Hep bizi izliyordun sanki...
Sanki yüzün değişiyordu.
Yaptıklarımıza karşılık.
Bazen gülüyor, seviniyor,
Bazen kızıyor, üzülüyordun;
Sanki canlıydın resimde...
Sanki sınıftaydın hep.
Başında Türk Bayrağı,
İki tarafta tablo vardı,
O iki tabloyu okuyamazdım.
Ama şimdi okuyabiliyoaım.
Ve seni tanıyorum Atam...
Sağında İstiklâl Marşı,
Solunda bize hitaben.
Başındaki Türk Bayrağının,
İçindeki kırmızıyı,
Şimdi anlıyorum Atam,
O Türk Bayrağı,
Senin en büyük devriminin,
Cumhuriyetin eseridir...
PEMBE
Dilcin ŞİM ŞE K

Gülkent İlköğretim Okulu 8/A
YALOVA
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YENİ VATANI KURARKEN
Tarihimizde neler yaşandı neler,
Ülkeyi savunan, zorlayan harpler.
Geride babasız çocuklar,
Gözü yaşlı anneler.
Gözlerinde ne vardı anaların,
Sitem mi, haykırış mı, yakarış mı?
Hayır! Hiçbiri değildi bunların...
Sadece evlatlarını kaybetmiş olmanın verdiği acı.
Onlar sitem etmiyorlardı,
Çünkü biliyorlardı,
Evlatları bu şanlı kahramanlığın birer parçası.
Sonuçta kazanıldı hakedilen zafer!
Herşey yeniden başlıyor.
Yüreklerde yeni bir heyecan,
Yorgun gözlerde bir umut ışığı,
Ve TBMM açılıyor.
Asıl şimdi duyuluyor yeni vatanın haykırışı.
Millet bir bütündü artık.
Yürekler aynı şey için atıyordu.
Cumhuriyetti bunca insanı tek yürek yapan,
Bu insanlar ailelerini kaybeden,
Bağımsızlık için şehit veren.
Şimdi ise acılarını gömüp,
Gözyaşlarını dindiren.
Kanlarla sulanmış, daha kurumamış toprağına
Sahip çıkan, emanet bilen...
Ve Atatürk ile başladı inkılaplar.
Belki de en önemlisiydi yeni alfabe.
Kara tahta başında;
İlk cümle, ilk hece...
Halk artık öğreniyordu okumayı yazmayı,
Aydınlık Türkiye’nin yeni sesi olmayı.
Şimdi tek birşey istiyorlardı:
Türk adını herkese duyurmayı.
103

Bugün herkes rahat evinde.
Ama unutulmadı, unutulmayacak şehitler!
Hatırlanıyor zor harpler,
Söyleniyor gönülden zaferin marşı.
Kahraman gazimizden bir anı;
Şöyle anlatıyor savaşı:
Hepsinin acısı farklıydı aslında.
Kimi vurulmuş, kimi ölmüş.
Kimi tutsak olmuştu düşmanın elinde.
Ama aynıydı hep arkada kalan anaların gözyaşları,
Aynıydı evladı için yanıp tutuşan yüreklerin acısı.
Ama onlar anaydı.
Hepsinin aynı ağızdan söyledikleri bir söz vardı.
VATAN SAĞOLSUN!
SİMGE
Burcu ESK İLE R

İsmet İnönü İlköğretim Okulu 8/F
ADANA
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T Ü R K İY E C U M H U R İY E T İ

Türk oğlu Türk’üz bu vatanda ebediyen
Ürkmeyiz ¿irkmeyeceğiz katiyen.
Rengi al, ay yıldızlı bayrağımız var.
Kanla, kemikle kutsallaşmış toprağımız var.
İnançlıyız, gururluyuz, alnımız açık,
Yarınlar bizimdir artık, yolumuz açık.
Elinde silah, Mehmetçik nöbet tutar,
Cin gibi gözleriyle pusuya yatar.
Umudumuz, herşeyimiz gençlerde.
Millet, özgürlük, vatan sevgisi hep gönüllerde.
Haydi uyanın! Artık gidiyoruz aydınlığa.
Umudunuzu kaybetmeyin yoksa düşeriz karanlığa.
Rahat uyusun şehitlerimiz, atalarımız
İnmeyecek gökten yere bayrağımız.
Yorulmak, yılmak yakışmaz bize
Elbette tarih şaşacak azmimize
Türk’üm, Türk’üz, Türk kalacağız
İlimle, insanlıkla, dünyaya sesimizi duyuracağız.
Ç İÇ E K
Burçin KAHYA

Mithatpaşa İlköğretim Okulu 7/A
AFYON
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ATATÜRK VE C U M H U R İY E T

Atatürk’ün armağanıdır Cumhuriyet
Ona sahip çık çünkü sana emanet,
Bozguna uğratma toprağını düşmanı def et,
Aklına ve kanına işlemiş hürriyet.
Şensin bu cumhuriyeti kurtaracak,
Emelin sadece bu olacak.
Sevgilerin en büyüğü ile yaşayacak,
Atatürk’ü anma yolu budur ancak.
Atatürk’ün ışığı ile aydınlanmış evler,
Bütün dünya seni gözler,
Minik eller gelecek ister,
Yeni nesil seni izler.
Haydi durma çalış!
Her zaman ileriye doğru bakış,
Hep beraber anmışız, hep seni anmışız,
Şensin bizim başkanımız.
ECE
M elek ÇİNİK

Cengiz Topel İlköğretim Okulu 5/D
AĞRI
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C U M H U R İY ET

Nasıl kurdular cumhuriyeti
Aş yok, ekmek yok, silah yok
Elde yok, avuçta yok
Ama öyle bir yürek var ki
Dünyada hiç kimsede
Eşi yok, benzeri yok
Yeniden yüzleşebilir miyim
O acılarla?
Hisseder miyim
O zamanki acıları?
Damarlardaki şerefli kanı
Fedakâr Türk kadınları
Sırtındaki çocukları
Gözlerimde canlanıyor hergiin
O insanlar gibi
Ben de savaşabilir miydim
Ben de o kadar fedakâr olabilir miydim?
“Evet, evet” diyorum,
Çünkü damarlarımdaki asil kanı
Ben de hissediyorum.
DİLEK
D uygu A L T IN O Ğ LU

Hürriyet İlköğretim Okulu 8/A
AMASYA

107

M A N S İY O N

T Ü R K İ Y E ’M
Türkiye'm dev bir gemi;
Rotası cumhuriyet,
Pusulası Atatürk,
Rüzgarı, gençliğin nefesi.
Türkiye'm yemyeşil bir ağaç:
Kökü cumhuriyet
Gövdesi Atatürk.
Meyvesi, laiklik.
Türkiye'm uçsuz bucaksız bir okyanus;
Suyu cumhuriyet,
Tuzu milletimin alın teri,
Maviliği, Atamın gözleri.
Türkiye'm atlas bir bayrak;
Kumaşı cumhuriyet,
Rengi şehitlerimin kanı
Gönderi, kenetlenmiş Türk Halkı!

SİM
Akın YÜCELER

Nallıhan Nasuhpaşa İlköğretim Okulu 7/A
ANKARA
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C U M H U R İY ET

Bir güneş doğdu yaslı Anadolu’mda
Şimal yıldızı gibi parladı
Umut oldu milletimin bağrında
Dağılmış ulusumu toparladı...
Erzurum, Amasya, Sivas dedi
Kurtuluşu her sözüne ekledi
Anayı, bacıyı asker belledi
Yemin oldu milletimin ağzında...
Masmavi gözleri umut saçıyordu
Düşman, çizmesinin sesinden kaçıyordu
Aslan Mehmetçik sel olup akıyordu
Umut oldu milletimin bağrında...
Düşmanı kovdu, temizledi vatanı
Anlattı herkese, gönlünde yatanı
Halk yönetmeliydi kendini, buydu şanı
Taç oldu ulusumun başında...
Ekim yirmi sekiz akşamı sancıları duyuldu
Yirmi dokuz sabahı davullar vuruldu
Bir çocuk doğdu adı Cumhuriyet konuldu
Oğul kız oldu, anaların bağrında...
Cumhuriyeti kuran bizim atamız
Hem anamız hem de babamız
İzinden yürümezsek kavuşmaz yakamız
Anlam bulur vekilimiz andında!
UMUT
Ayça TOSU N

Mustafa Adıyaman İlköğretim Okulu 7/B
ANTALYA
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TÜRKİYE BİRİNCİSİ
HİSSET
Zamanın bir yerinde,
Bir soy, bir boy yeşermiş.
Adına; "Türk" denmiş.
Türk gibi Türk... Yürekli, mağrur ve cesur.
Minik bir fidan iken, koca bir orman olmuş,
Geçmiş her engeli, dünyaya hükümdar olmuş.
Gün gelmiş hastalanmış,
Yıkılmış bir dağ gibi koca çınar,
Heyy.! Koca çınar nasıl böyle olmuş?
Hâlâ gözlerim dolar dedem anlattığında.
Çocuk halim anlamaz,
Yüreğim, yatağa sığdırmaz yatağa
O koca devi.
Oğul hey oğul!
Yanmasın yüreciğin,
Gün gelip dirilecek koca çınar.
Zora göğüs gerecek, ulu bir Türk gelecek.
Biliyorum, inanıyorum.
Günler geldi, geçti.
Bir civan geldi dünyaya.
Engin bakışlı yürekli bir Türk:
Benim atam Atatürk...
O gün yeniden dirildi koca çınar.
Uzattı kollarını dağ bayır, yer gök demeden.
Şaşırdı bütün dünya, şaşırdı insanlık.
Adına CUMHURİYET dendi bu koca çınarın.
Şimdi yüreğim rahat, aydınlık yarınlarım.
Ve aklımda hep o son nasihat.
"Bedenim yok olsa da,
Gönlümde yanan ışık, ebedi yaşayacak.
Cumhuriyet güneşi sonsuza dek yaşayacak....
GÖKÇE
G ökçe Ç E LİK

Hopa Yavuz Selim İlköğretim Okulu 7/A
ARTVİN
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EGEMEN MİLLETİM
Ezelden çıktı milletim, korkmadan bu tarihi yola
Endişeli çılgınlar bile zincir vuramadı ona
Mustafa Kemal ile ulaştık en zor gün ilk hedefe
Köle olmazdı, anlattı bunu bütün dünyaya
Yorgun, yılgın, hasta dediler, milletimi hor gördüler
Vatanımda bölük bölük dağılma beklediler
On altı Devlet kuran milletimizin onuru
Türkiye Cumhuriyeti’ni şaşkınlıkla izlediler.
İlk gururlu adım Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir
Dünyaya milletin yanıtı işte bu Cumhuriyet’tir.
Biz ezelden gelip yakaladık, ebediyete giderken
Bilsin herkes “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
YUDUM
Işıl M elisa TURG AY

M. Esat Bozkurt İlköğretim Okulu 8/B
AYDIN
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HEP BERABER
Bir zamanlar yurdumda karanlık günler vardı.
Yurdumu aydınlatan güneş Samsun'dan doğdu.
Dolaştı yorulmadan yurdumu adım adım.
Amasya, Sivas ve de Erzurum.
Ülkenin her yerinden yıldızlar birer birer,
Bin bir zorluk içinde Ankara'ya geldiler.
O muhteşem güneşin etrafında birleşip,
Vatanı kurtarmaya beraber ant içtiler.
Egemenlik kayıtsız milletindir dediler.
Bu millet esir olmaz dediler.
Egemenlik, hürriyet, cumhuriyet uğruna,
Nice nice yiğitler canlar verdiler.
İnönü, Dumlupınar, Sakarya'da biz varız.
Gerekirse düşmanı kanımızla boğarız.
Medeniyet yolunda ayrılmadan izinden,
Genç, ihtiyar, kadın, kız, uygarlığa koşarız.
Kurduğun cumhuriyeti bizler yaşatacağız

ÇİÇEK
H icran AL

Bigadiç 75. Yıl Eti Holding
İlköğretim Okulu 7/A
BALIKESİR
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ASIL KAN
Binlerce yıldan beri değişmeyen ismim Türk,
Esaret bana gelmez tercihim özgürlük,
Demirdağ’lar bile tutamadı beni içinde,
Meydan okudum tarihimde Çin Şeddi’ne.
Dağlar aştım, çöller aştım geldim Anadolu’ya,
Bu da yetmedi hükmettim dünyaya,
Sonra bir ara zayıfladım,
Sandılar ki ben hastalandım.
Gelip dört bir yanımı sardılar,
Esaret altına alacaklarını sandılar,
Damarlarımda dolaşan asil kandan haberleri yoktu,
Bu kanda esarete boyun eğmek yoktu.
Kara bulutları hep beraber attık üstümüzden,
Özgürlük fışkırdı herbirimizin göğsünden,
Kimsenin yurdunda gözümüz yoktu,
Ama açık görmeliydik karşımızdaki ufku.
Şehitlerimizden miras kalan egemenlik,
Biz doğmadan önce onlara söz verdik,
Bu asil milletin bağrından çıktı Mustafa Kemal Atatürk,
Biz ondan ne harikalar öğrendik.
Cumhuriyeti kurdu bize etti armağan,
Düşmanların hepsi yaşadı büyük hezeyan,
Kurduğu meclise baş yazı yaptı,
Yaptığı dünyada büyük bir inkılâptı...
SEVGİ
M erve E R E N

Cengiz Topel İlköğretim Okulu 8/B
BİLECİK
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C U M H U R İY ET

Bizler canla başla doğrulduk
Bükülmüş dizler, eğilmiş başlar
Benzedik artık susuz bir çöle
O güzel özgürlüğümüz nerede?
Gökte ışıldayan güzel güneşi
Sizler için koparıp indirdik
Ellerimizdeki meşaleleri
Sizler için yakıp yakıp savurduk.
Bir zafer güneşi gibi
Yurdun üstüne kurduk
Onu kaybetmek azabını
Göğsümüzün önüne kale yaparak durduk.
Ona şeref, şan ve bütün minneti
Zincirlerden kurtulan bir milleti
Göğsünü kabartan bir volkan gibi
Tek bir ses gibi sardı milleti.
Ateşlendi tüm yürekler
Artık kaçılmaz zafer zamanı
Önde giden Ulu Önder ATATÜRK
Armağan etti bize en değerli
Cumhuriyeti.
GÜNEŞ
Seher' SA L G IN

Şehit Öğretmen Ergin Komut
İlköğretim Okulu 8/A
BİTLİS
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ATAM! GÖZÜN ARKADA KALMASIN!
Atamın en büyük eseri,
Durmak yok, koş hep ileri.
Kalbine yazdım ilkelerini,
Koruyalım hep birlikte cumhuriyeti.
Nasıl geldik bu günlere bir düşün,
Cumhuriyet, özgürlüktür ulusum sen öğün.
Yurdumun her köşesinde vardır düğün,
Birlikte kutlamalar yapalım bugün.
Binbir güçlük çekerek verdik elele,
Sakarya, Dumlupınar ve Çanakkale...
Başarıdan başarıya koştuk milletçe,
Kavuştuk biz cumhuriyete.
Dünya’ya gücümüzü biz kanıtladık,
Ege’den düşmanı denize attık,
Başarılamaz denileni başardık,
Halkı bataklıktan cumhuriyetle kurtardık.
Artık görev şenindir çalışmalısın,
Cumhuriyete sahip çıkmalısın.
Büyüklerin gibi başarmalısın,
Atam! Gözün arkada kalmasın!
ALÂRA
B üşra Ö ZTÜ RK

Sakarya İlköğretim Okulu 7/B
BOLU
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ADI C U M H U R İY E T

Kılıçlar girdi kına, kalemler çıktı kından,
Müjdeler bekliyordu bu ikinci akından.
Eski yön değişti, yeni yön Lozan'dı,
Ankara’nın gür sesi tâ oraya uzandı.
Meydan boğazlaşması başladı aynı hızla.
Süngünün yaptığını yapıyorduk ağızla.
Dün kalem tutan el, bugün kılıç tutan eldi,
Kalemini İzmir’de kılıçla yontup da geldi.
Kuruldu yeryüzünde büyük bir vatan,
Ne şeyhülislâm, ne saray, ne halife, ne sultan.
Ne çocuklar okulda Arapça heceliyor,
Ne kızların yüzünü peçeler geceliyor.
Dağılmış kafalarını bürüyen kara duman,
Şimdi yok muskadan, üfürükten iyilik uman.
Yeni bir soy türüyor içi sağlam, dışı dinç,
Gözlerinde parlıyor özlerindeki bu sevinç.
Bu çocuklar bilmiyorlar peçe nedir, nedir fes?
Temiz devrin havası aldıkları her nefes.
Hepsinin yüreğinde alevden bir kanat var,
İçlerinde bir sevgi dillerinde bir ad var.
Bu sevginin uğruna canlarımız diyettir,
Hep ayağa kalkınız adı Cumhuriyettir.
VATAN
A yfer K ILC I

Sakarya İlköğretim Okulu 7/B
BURDUR
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C U M H U R İY ET

Geçmişten geleceğe gelen en yüce değer,
Bin yıllık zamandan sonsuza akıp gider.
Şehit kanıyla doğdun, emeğimle geliştin,
Varlığımın temeli yüce Cumhuriyetim.
Şanlı tarihimizden süzülüp gelen,
Bu gün yaşanan en güzel ansın.
Ulusum, yurdum kadar güzelsin,
Önderim Atatürk'ten en güzel armağansın.
Atam kurdu; devrimlerle yüceltti,
"En büyük eserini" bize emanet etti.
Uygarlıklar üstüne taşımak görevimiz,
Yurdum seninle, seninle güvendeyiz.
PAŞA
İlgi D E M IR K E SE N

Balibey İlköğretim Okulu 4/B
BURSA
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C U M H U R İY ET VE E G EM EN L İK

Çileli yurdumun çileli insanlarının
Yaşlıydı gözleri, yaralıydı yürekleri.
Bitmez tükenmezdi gönül yorgunlukları,
Hepsi de yürekten sevdalı.
Vatan için bir aydınlıktı sadece aradıkları.
Günler ayları aylar yılları kovalarken.
Çoğaldı ıstırapları.
Dörtbir yandan yurdu sararken düşman,
Amaçları bizi canevimizden vurmaktı.
Çaresizlik çığlıkları yükselirken ufuklara,
Bir ışık, bir mucizeydi doğan.
Mustafa Kemal güneşi
Isıtırken yurdu,
Özgürlük ateşi yanıyordu hiç sönmeyen.
Arkasından amansız bir mücadele başladı,
Kazanıldı Kurtuluş Savaşı.
Önemliydi vatan, önemliydi insan.
Hakça bir düzen için,
Cumhuriyet yönetimiydi şart olan.
Özgürlük, barış, kardeşlik,
Ve insanca yaşamdı arzulanan.
Yaratıldı Cumhuriyet,
Sunuldu Atatürk’ün ellerinde.
Bugün mutluluk şarkıları söylüyorsak
Hep bir ağızdan.
Egemenlik ulusunsa
Kayıtsız şartsız.
Cumhuriyet’tir sebebi.
Bizlere düşen görevse.
Korumaktır sonsuza dek emaneti.
Savunmaktır vatanımızı ölümler pahasına.
Cumhuriyet, insanlık var oldukça,
Sen baş tacım ol ve hep yaşa!

VATAN
A zize SEVİL

Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 7/A
ÇANAKKALE
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KARANLIKTAN AYDINLIĞA
Karanlıklar çökmüştü üzerimize,
Gökyüzü siyah, çiçekler siyah, umutlar siyahtı.
Dönmüştü yazlar kışa, gündüzler geceye,
Yürekler aydınlığı aramaktaydı.
Vatan ağlıyordu.
Bir umut, bir mucize bekliyordu.
Kaybedilen her karış toprakla,
Milyonlarca acı, milyonlarca hasret doğuyordu.
Umutların en yitik, en yok olduğu bir anda,
Siyahlar ardında parlayan bir adam.
Masmavi gözlerle, altın sarısı saçlarla,
Güneş olup doğdu karanlıklar ardında.
Sonra karanlıklar aydınlık.
Geceler gündüz,
Çiçekler yine kırmızı, yine pembe,
Yürekler yine umut içinde
Cumhuriyetti bunun diğer adı.
Yüreklerde bir hürriyet sevdası,
Sevinç haberleri sarmıştı her yanı.
Bütün bu güzellikleri Atatürk yarattı.
Kurduğun Cumhuriyet seni ölümsüzleştirdi.
Ülkeye kurulmuş paha biçilmez bir abideydi.
Artık yüreklerde kaygıları silen bir sevgi.
Daima parlayacak üzerimizde kurduğun Cumhuriyet güneşi.
EZGİ
E zgi GÜR

İsmet İnönü İlköğretim Okulu 7/D
ÇANKIRI
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C U M H U R İY E T ŞEH İD İ VE G EN C İ

Ben bir şehidim!
Özgürlük uğruna canını serenlerdenim.
Kolay olmadı bilirim; o al bayrağın dalgalanışı.
Sadece şenle al bayrağım.
Yalnız şenle rahat eder bu yürekler.
Ben bir şehidim!
“Bu vatan yaşasın, bu vatan varsın bensiz yaşasın” diyenlerdenim.
Bilirim, egemenlik yaşar milletimde,
Görürüm buram buram her yerde,
Her türküde: Egemenlik
Görürüm, yaşıyor bensiz Cumhuriyet.
Yalnız seninle Cumhuriyet, yalnız seninle!
Rahat tüter ocaklar,
Uyur kefensiz şehitler seninle rahat.
Bir canım vardı gitti uğruna.
Bin canım olsun! Varsın yine gitsin yoluna...
Ben bir Türk genciyim;
Cumhuriyet uğruna dökülen kanları görmesemde,
özgürlüğün bedelini bilirim
Bilirim; özgürlüğün yakıştığını Anadolu’ma.
Bilirim o olmadıkça, yaşam boşa.
Bilmesini isterim ki şehidimin, ulu önderimi
Ben bir Türk genciyim!
Egemenliğin aydın koruyucusu,
Egemenliğin hakimi;
Ben var oldukça; Yaşar Mustafa Kemal ülküsü, yaşar özgürlük,
Ben varsam :
Her yerde buram buram özgürlük, özgürlük...
UNUTULMAZ
Ö zge K IN IK

Bahçelievler İlköğretim Okulu 8/B
ÇORUM
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BEN, BİZ , C U M H U R İ Y E T

Cumhuriyet deyince özgürlük gelir aklıma!
Önemli olan bağımsızlıktır insan için cihanda.
Her bir birey dilediğini yapsa bu yurtta,
Yaşamanın tadı bir başka olur bir başka...
Cumhuriyet deyince bağımsızlık gelir aklıma!
Bu vatan, bu topraklar hep bizim uğrumuza,
Zamanında feda edilmiş olsa da
Biz kazanmışız bunları savaşa savaşa...
Cumhuriyet deyince huzurlu yaşam gelir aklıma!
Kavgasız, dövüşsüz yaşasak hep insanlarla
Gönlümüz huzur, refah dolu olsa
Hiçbir zaman sevgi, saygı aramızda eksik olmasa...
Cumhuriyet deyince düzenli bir vatan gelir aklıma!
Tüm ülkelere örnek olacak davranışlarıyla
İmrenecek bütün insanlık bizim vatanımıza;
Diyecekler “ Biz de bu kadar uygar olabilir miyiz acaba?”
Cumhuriyet deyince devrimler gelir aklıma!
İnkılâplar cumhuriyetle ışık saçar yurduma
Bu yenilikler bizim ülkemizin yararına;
Tüm insanların hayatına vurdu damga.
Cumhuriyet deyince tüm güzellikler gelir aklıma!
Bilmem neden içim kıpır kıpır olur bir anda.
Bütün insanların mutlu olduğuna şahit olmak yaşamda
Her şeye bedeldir benim katımda!...

GONCA
Fatm a M A C U N

Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8/A
DENİZLİ
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A T A M IN E S E R İ

Cumhuriyet sen çok yaşa.
Atamın armağanısın.
Canım kadar sevdiğimsin.
Sana uzanan eller kırılsın.
Demokrasiyi sen getirdin.
Özgürlüğü şenle tattık.
Bayrağımızı emanet ettin.
Esareti çöpe attık.
Atam senin izindeyiz.
Emanetinin bekçisiyiz.
Sırtımız yere gelmez bizim.
Destan oldu tarihimiz.
Cumhuriyet lâikliktir.
Cumhuriyet önderliktir.
Türkiyeme ışık oldu.
Atamın emanetidir.
Hepimiz onu koruyacağız.
Bayrağımıza sahip çıkacağız.
Cumhuriyet var oldukça.
Biz de var olacağız.

ATAM
Ceren K O Ç LA R D A N

Vali Kurt İsmailpaşa İlköğretim Okulu 6/A
DİYARBAKIR
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C U M H U R İ Y E T B İR T Ü R K Ü D Ü R

Bir yaşamak şeklidir Cumhuriyet
İnsanca, kardeşçe duygular içinde.
Bir selvi fidanı gibi doğru.
Bir olgun başak gibi mütevazi biçimde
Din, vicdan, düşünce hürriyeti...
Yüksek karakterli muhafızlar...
İnançlı, çalışkan, kültürlü insanlar
Topluluğu Türkiye Cumhuriyeti.
“Cumhuriyet fazilettir.” : Budur bizim ilkemiz.
Yıllar boyu yürürüz : Kadın, erkek, gencimiz.
Yürekten bağlıyız, yoktur başka ülkümüz.
Dünya gelse üstümüze, bu yolda yürürüz.
“Cumhuriyet, yüksek karakterli muhafızlar ister.”
Herkes, Ata’mızın bu sözüne uyarız, der.
Yıllardır aynı şarkı, aynı söz, aynı güfte.
“Cumhuriyet” sözü söylenir gönüllerde beste beste.
Cumhuriyet bir yaşamdır, bir ülküdür.
İnsanca, kardeşçe duygular içinde.
Söylenir durur, ağızlarda türküdür.
Yıllarca değil, asırlar geçse de.
M E R İÇ
Songül A RA S

İnönü İlköğretim Okulu 8/A
EDİRNE
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C U M H U R İ Y E T IŞ IĞ I

İki güvercin gördüm
Biri siyah, biri beyazdı.
Sanki bu güvercinler birşey ifade ediyordu.
Ama neydi?
Bunu bilmek çok mu zordu?
Sonra birden biri yaklaştı.
Beyaz renkli bir güvercindi.
Kanadında “Cumhuriyet, barış” yazıyordu.
Anlamadım acaba Cumhuriyet neydi?
Sonra siyah kuş geldi.
Onun kanadında ise; “saltanat, savaş” yazıyordu.
Hangisini seçseydim acaba?
Barışı mı. Savaşı mı?
Bir kendimi düşünmemeliydim.
Kendimle beraber halkı da düşünmeliydim.
Halka sordum,
“ Barış, barış, barış” ! dediler.
Beyaz güvercin sayesinde
Mutluyuz, onurluyuz.
80 yıldır da sürdürüyoruz.
100. yıla gönderiyoruz.
ZİYA
Aylin KARA

Ziya Gökalp İlköğretim Okulu 7/B
ELAZIĞ
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TBMM
Atatürk bulmuştu.
Geleceği !.........
Türkiye Büyük Millet Meclisinde
Okudu bütün gözleri.
Konuştu Mustafa Kemal Sancak,
Parladı yüzlerde karanlıkta hak.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde,
Ayyıldızlı Bayrak!..
Türk Ulusu egemen oldu.
Düşmanları yurttan kovdu.
Sultanlık böyle bir günde son buldu.
Millet yeni bir devlete kavuştu.

KIŞ
E sm e K E K LİK

Ş. K. Y. İlköğretim Bölge Okulu 7/B
ERZİNCAN
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C U M H U R İY ET ÇO CU Ğ U Y UM

Ben Cumhuriyet çocuğuyum, çok mutluyum.
Bağımsızım, gelecekten umutluyum.
Ben geleceğe uzanan çağdaş yolcuyum.
Ayaklarım özgürlük, Cumhuriyet iki kolum.
Açınca kollarımı, kucaklarım dünyayı.
Atarım yüreğimden, hem kini hem tasayı.
Cumhuriyette bulduk, barış dolu yasayı.
Cumhuriyetle kırdık, ayaktaki prangayı.
Önümüzdeki setleri birer birer aşarak,
Geliriz sana Cumhuriyet, hızlı adım koşarak.
Ay yıldızlı bayrağı gururla taşıyarak.
Kutlarız seni her yıl, özgürce yaşayarak.
Sen rahat ol, biz arkandan geliyoruz,
Senin ilkelerinle, yolunda ilerliyoruz.
Atatürk’üm seni ve Cumhuriyetini,
Vatan millet aşkına, inan çok seviyoruz.

DADAŞOĞLU
A bdullah Furkan PALABIYIK

Sabancı İlköğretim Okulu 8/E
ERZURUM

126

EGEMENLİK
Alın, alın ne isterseniz alın,
Alın giyeceklerimi, alın yiyeceklerimi,
Bütün oyuncaklarımı da alın.
Yeter ki bağımsızlığımı bana bırakın.
Bağımsızlık diye bağırıyor,
Dünyanın dört yanı inliyor,
Egemenlik milletin diyenler,
Atatürk’ün izinden yürüyor.
Bu Dünyada bağımsız olmak,
Bu Dünyada vatanımda yaşamak,
Bu milletle el ele olmak,
Bizlere en büyük nimet.
Dünya egemenliğin elinde,
Egemenlik Dünyanın içinde,
Dünya da kapıldı bu sevgiye
Bütün insanlar el ele.
GÜMÜŞ
Fatih ERŞE K E R

Atatürk İlköğretim Okulu 6/H
ESKİŞEHİR
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C U M H U R İY ET

Özgürüz artık milletçe,
Hür yaşıyoruz istedikçe,
Seçme seçilme hakkı verildikçe,
Cumhuriyet sen ışıksın içimde.
Ülküme ulaşacağım istersem,
Yaşamımı kolaylaştıracağım düşünürsem,
Milletimi yücelteceğim gelişirsem,
Cumhuriyet oldukça.
Çağdaş uygarlığa çıkıyoruz,
Ülkümüze ulaşıyoruz,
Kendimize güveniyoruz,
Cumhuriyet oldukça.
Başaracağıma inandım inanacağım,
Hayallerimi gerçekleştirdim gerçekleştireceğim,
Hür yaşamayı anladım anlayacağım,
Cumhuriyet oldukça.
Seni yaşatmaya ant içtim, ant içiyorum,
Seni yüceltmeye söz verdim, söz veriyorum,
Kaderimi çizdim devam ediyorum,
Cumhuriyet oldukça.
DALGA
Hatice ALTINBAŞ
Atatürk İlköğretim Okulu 7/C
GAZİANTEP
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EGEMENLİĞİN DOĞUŞU
Anlatacaklarım,
Hazar Denizinden, Çin Şeddine uzanan görkemli günler değil!
Limmi adası, Mondros Limanı,
Agemenınon Savaş Gemisi,
Acının, kaybın yüzlercesi,
Gecesi zor, gündüzü zor
30 Ekim 1918 gecesi...
Acılarımı sordun; anlaşana...
“Kayıtsız şartsız teslimiyet belgesi!
Fransızı, İtalyanı, Yunanı... daha gelmekte binlercesi.
Bunca karanın ortasında bembeyaz güvercinler gibi,
Sultan Ahmet Camisi!
Gelmiş köylüsü, paşası, beyi yüzlercesi...
Gözleri gibi yüreği de kara,
Halide Edip’in çınlamakta gür sesi!
Millî bilinç, direnme ruhu,
Dalgaların içinde Bandırma Vapuru...
Kuva-yı Milliye Havza, Amasya, Erzurum, Sivas’ta
Artık fısıltılar duyulmakta...
“Esir olmaktansa ölmek daha iyi”
Kulaktan kulağa aynı şey,
Sonra daha yükselerek çığlık çığlığa...
“Ya İstiklâl Ya Ölüm” !
Bir kasırga olup, dört yanı sarmakta...
Bir yok oluşun içinden doğan, yepyeni bir güneş,
23 Nisan 1920
Türkiye Büyük Millet Meclisi...
Milletimin haykıran sesi.
Özgürlüğümün, yenilmezliğimin simgesi!
Anlattıklarım
Öykü değil, masal değil,
Uzun bir destanın başlangıcı sadece...
23 Nisan’dan 29 Ekim’lere doğan güneş
Dünya döndükçe hep yükselecek!...
GÜL
Burcu TO RAM AN

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8/B
GİRESUN
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C U M H U R İY E T H İK Â Y ESİ

İmparatorluk yaşlandı,
19 Mayıs’ta hikâye başladı;
Türk’ün cesareti dünyayı salladı,
Hiç durmadan savaştı, yılmadı.
Mustafa Kemal’di hikâyenin baş kahramanı,
Vermedi düşmanına amanı,
O ki mücadelenin en yamanı,
Geldi artık istiklâlin zamanı.
Zafere ulaştı kahramanlar,
Artık her yönden bağımsızdılar,
Çünkü 29 Ekim’de
Cumhuriyet kurdular.
Milletimizin canına yetti,
Türkiye artık Cumhuriyetti,
Ülkem bunu hak etti,
Ve hikâye mutlu bitti.
SILA
M eltem OGUR

Gazipaşa İlköğretim Okulu 7/A
GÜMÜŞHANE
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CU M H U R İY ETİM

19 Mayıs 1919’da,
Bir güneş doğdu Samsun’da.
Aydınlandı bütün yurdum,
Gözlerinin parıltısında.
1923’ün 29 Ekim’i,
İlan etti Cumhuriyetimi.
Özgür oldu toprağım, taşım,
Geri getirdi hürriyetimi.
1923’ten beri,
Başımız hep dik, gözler ileri!
Akacak hep size göz yaşım,
Ey! Cumhuriyetimin şehitleri.
Atam sen kurdun cumhuriyeti,
Bize verdin kutlu emaneti
Birgün kalmasa bile hiç aşım,
Rahat ol! Yaşatacağız bu ebediyeti.
NAZIM
Nazım Ç İF TÇ İ

Altınsu Atatürk İlköğretim Okulu 8/A
HAKKÂRİ
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C U M H U R İY ET

Cumhuriyet, sensin insanı insan eden,
İnsanı kölelikten kurtaran,
İnsanın insana kulluğunu kaldıran
Faziletsin ey Cumhuriyet!
“Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” dedi Atam
Büyük Millet Meclisi bu ilkeyi yaşatan
Amasya, Erzurum, Sivas sana can katan,
Ulusum bekçindir, ey ölümsüz Cumhuriyet!
Seninle öğrendi yurdum okumayı, yazmayı,
Seninle yaşadı kadınım, seçmeyi, seçilmeyi,
Seninle gördü milletim hürriyeti, demokrasiyi,
Sen çağdaşsın ey Cumhuriyet!
Bilimle yolumuzu aydınlattın,
Okullar, üniversiteler, hastaneler yaptın,
Bizleri çağdaş ufuklara yönelttin,
Atam’dan armağansın ey güzel Cumhuriyet!
ÇİÇEK
E ce G Ö Ç M E N

Sümerler İlköğretim Okulu 6/A
HATAY
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TÜRKİYE OCÜNCÜSÜ
CUMHURİYET
İçimde dolu dizgin koşan.
Yağız atların nal izleri,
Alnımda ayın ışığı,
Saçlarım ülkem rüzgârlarında dalgalı,
Düşlerim özgür.
Ben Cumhuriyet çocuğuyum!
İyi ki Atatürk Türkiyesinde doğmuşum.
Çanakkale’den, Sakarya’ya,
İçimden çaylar akar,
Kâh karla, kâh sakin, kâh çoşkun,
Düşüncelerimde anıt, şehit mezarları,
Özgürlük için vurulmuş,
Özgürlük için yorulmuşum.
Ben Cumhuriyet çocuğuyum!
İyi ki Atatürk Türkiyesinde doğmuşum.
Ne kafamda karanlık,
Ne düşlerim esir.
Başımda ay yıldız.
Saçlarım ülkem rüzgârlarında dalgalı.
Ben Cumhuriyet çocuğuyum!
İyi ki Atatürk Türkiyesinde doğmuşum.

ŞAFAK
Yasemin C E N G İZ

Bağlar İlköğretim Okulu 7/B
İSPARTA
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C U M H U R İY E T İM İZ

Bin dokuz yüz yirmi üç yılında,
Kurduk Cumhuriyet’imizi,
Atatürk’ümüzün önderliğinde,
Aydınlattık Türkiye’mizi.
Saltanata, padişahlığa,
Hepsine son verdik,
Bağımsızlığımızı kazanmak için,
Başaracağımıza and içtik.
Bunun uğruna verdik canımızı,
Sonunda kazandık bağımsızlığımızı,
Ebediyen bağımsız kalmak için,
Bitirmedik başarılarımızı.
Çıkardık çağdaş uygarlıkların seviyesine,
Ülkemizi ve kendimizi,
Yetmedi Atatürk’e aynı seviyede olmak,
Yükseltmeye çalıştı Türk milletini.
O gün bugündür.
Uğraşıyoruz daima,
Bağımsızlığımızı korumak için,
Çalışıyoruz yıllarca.
Atatürk’üm senin sayende,
Bulunduğum şimdiki durumum,
Nasıl öderim hakkını bilmem,
Göklerdedir gururum.

ZAFER
Dery’a D İN Ç

VB. Atatürk İlköğretim Okulu 7/A
MERSİN
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MANSİYON

BA YR A M IM BENİM
Ben ulussam eğer;
Ben karar vermeliyim yaşam biçimime,
Özlem çekmeden özgürlüğe, eşitliğe.
Bilimde, teknikte ülke idaresinde,
Var olmalıyım seçmede, seçilmede.
Ben ulussam eğer;
Tam yaşamalıyım demokrasiyi,
Kör kalmadan görmeliyim gerçeği,
Bilmeliyim yozlaşmış kafalara dur demeyi,
Çağdaşlığın zirvesine taşımalıyım bu ülkeyi.
Ben ulussam eğer;
Duymalıyım sesini her an cumhuriyetin
Kıymetini bilmeliyim bu bulunmaz değerin
Sevincim 23 Nisanlar, bayramım benim,
Çalışırsam, benim de ulus meclisinde hazır yerim.
Ben ulussam eğer;
Bir değil, bin Kurtuluş Savaşı veririm,
Düşmana, haine, bölücüye dar ederim.
Cumhuriyet, aydınlık geleceğimdir benim,
Bilirim ki eşi yoktur bu idarenin.
Ben ulussam eğer;
Sonsuz minnetle anarım Mustafa Kemal’i
“Egemenlik Ulusundur” diyen o devi.
İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Ulusumun, geleceğimin yıkılmaz kalesi...

BAHAR
İdil C A N

Atatürk İlköğretim Okulu 8. Sınıf
İSTANBUL
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N İSA N R Ü Z G A R L A R I

Hiç böyle esmemiştir bu ılık rüzgar
Sevgi evi, inanç evi, güven evi hiç böyle mutlu olmamıştır.
Türk milletinin özgürlük kokan evi
Hiç böyle candan kutlanmamıştır.
Okşuyor yurdumu bu ılık rüzgar
Bu evde gönüller renk renk
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
Hiçbir söz beni böyle etkilemedi.
Çocuk yüreğime gelip oturamadı,
Alıp beni götüremedi,
Yüreğimde böylesi pırıltılar uyandıramadı,
Milletimin en sevdiği evdir bu
Yurdumun özgürlüğe koştuğu evdir bu
Milletimin coştuğu yıldır bu
Ata’ma ne şiirler yazıldı yazılacak
Nice cumhuriyet, hürriyet çiçekleri açtı, açacak
Övüldü Atam övüldü Cumhuriyet
Cumhuriyet güzelliğini yaşadı, yaşayacak bu millet
Bu aydınlık 84. yılında,
Yüreğimiz yine pırıltılı yine aydınlık olacak
Milletimin özgürlüğü sevincimden taşar da taşar
Bu ılık rüzgar böyle eser de eser
Sevgi, umut, özgürlük kokar
İzmir’den esiyor bu Nisan esintisi Ankara’ya
Can gibi, çiçek gibi, çocuk gibi
Esiyor Nisan rüzgarları ılık ılık
Atam gibi güçlü, Atam gibi okşayıcı
Özgürlük bahçesinden bir gül kokladım.
Kokusunu tüm yurduma yolladım.
GÜL
İzdem K E M A LO Ğ LU

Ankara İlköğretim Okulu 6/D
İZMİR
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C U M H U R İY ET

Bir güneş gibi parlayan,
Güzel yurdu sınırlayan,
Geleceğimizi hazırlayan,
Bir kaynaksın Cumhuriyet.
Sildin padişah yasaklarını,
Kovdun ecnebi uşaklarını.
Sen getirdin kadın erkek haklarını,
Karanlığı yırtan bir şafaksın Cumhuriyet
Taşına, toprağına yazılsın her yerine
Demokrasi, özgürlük senin eserin
Sen gurur kaynağısın Türklerin
Güneşsin, baharsın, topraksın Cumhuriyet.
Padişaha hilafete son veren,
Geleceğimizi önceden gören
Yönetimi Türk gençliğine devreden
Devran sensin, görkem sensin Cumhuriyet.
Sana feda olsun canım kanım,
Armağanıdır o, yüce Atam’ın
Oyarım gözlerini sana yan bakanın
Sen, yazılmış fermansın Cumhuriyet.
CUMHURİYET
O nur Can TA M A Ş

Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu 4/A
KARS
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C U M H U R İY ET VE TBM M

29 Ekim’de kuruldu Cumhuriyet,
Büyük Türk Milletine böyle geldi hürriyet.
Cumhuriyet için kuruldu Millet Meclisi
Burda seçildi yurdun yönetici, vâlisi.
Kemal Atatürk, Türk Cumhuriyeti’ni kurdu.
Bu şekilde kurtardı, mutlakıyetten yurdu.
Tüm Türkler bütün zorluklara göğüs germişler
Ve bir Türk Meclis’i kurmaya karar vermişler.
İnanılmaz bir bağımsızlık mücadelesi.
Şahittir buna, Türkiye’nin Çanakkale’si.
Mücadele ettiler Türkler büyük azimle,
Gurur duydum savaşan şehidimle, gazimle.
Gurur duyulmayacak gibi değil ki onlar,
Sayısızdır o mert gaziler, şehit olanlar.
Sanma ki kolayına Cumhuriyet kuruldu,
Bağımsızlık uğruna ne yiğitler vuruldu.
“Ölüm emrediyorum” deyince yüce Ata
İnledi tüm Avrupa, inledi yedi kıt’a.
“Vatan toprağı şehit kanlarıyla sulandı.”
Ulu Atatürk’ün sözleriyle yer sallandı.
Cumhuriyeti kurmak için çok şehit verdi,
Zorluklara yiğit Türk insanı göğüs gerdi.
Saysam bitmez Millet Meclisinin yararları
Burda almış Atatürk en mühim kararları.
Şimdiyse savaşmalar eski zamanda kaldı.
Acımasız savaşın yerini barış aldı.
Geçtik geldik bu güne savaş kıyametini
Meclis, Cumhuriyetin bilelim kıymetini.
BARIŞ
Em rah KARA KAYA

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 8/B
KASTAMONU
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O ZAMAN C U M H U R İY ET
Şehitlerim ize ith a f olunur

Hürriyeti, emniyeti, rahatlığı arıyorum,
Gözlerimdeki yaşlar suratımda çisil çisil alevlense de
Beşikteki yavrum ve vatan için savaşmalıydım,
Ne kadar kan dökülse de.
Sinemde bir yara var,
Ne düşmanın kurşunu,
Ne de kazara deymiş bir çakı,
Sadece Cumhuriyetle dolmuş yüreğimdeki duygu damlası.
Artık omuzlarımın üzerindeki yükü taşıyamıyorum,
Ne zaman bağımsızlığa kavuşursak o zaman rahat yaşaya
cağım,
Belki uçsuz bucaksız bir yerde
Belki de hâlen dünya yerinde.
Cumhuriyeti kazandığımız gün,
Yüreğim güneşten sıcak
Gözlerim yıldızlardan parlak olacak,
Düşmanın elinin değdiği yer ise kara toprak olacak.
Zafer gününe geldiğimizde,
Dökülen kanlı yaşlar,
Düşman için ölesiye işkence,
Bizim için bayram sayılacak.
Artık çekildiğim yerde,
Ne kemiklerim sızlayacak,
Ne de kanlı yaşlarım akacak,
O zaman Cumhuriyet kazanılmış olacak.

BİLGE
Esra A K B U L U T

Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek
İlköğretim Okulu 7/D
KAYSERİ
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EGEMENLİK
Düşman yurda girmişti.
Her tarafı gezmişti.
Halk üzgün, perişan,
Mücadele etmişti.
Atatürk’ün emriyle,
Özgürlük hedefiyle,
Türk halkı azimle,
Düşmanı pişman etmişti.
Bağımsızlık için nice kanlar döküldü,
Herşey özgürlük içindi.
Millet egemen olmuştu,
Ülkeyi yeniden kurmuştu.
Söz milletin dedi Atam,
Milletin meclisi kuruldu.
Cumhuriyet ilân edildi.
Yönetim şekli Cumhuriyet denildi.
Cumhuriyet güzeldi.
Halkımın emeği özeldi.
Seçti, seçildi halkım söz söyledi,
Egemenlik artık bizimdir dedi.
Her yirmi üç Nisanlar,
Her yirmi dokuz Ekimler,
Neşeyle kutlanır.
Türk halkı Atasıyla böyle kucaklaşır.
Sevgi, dostluk, barış,
İşte buluştu bugün,
Tüm dünya çocukları,
İşte kavuştu bugün.
23 Nisan geldi,
Herkesin yüzü güldü.
Geçmiş geride kaldı.
Mutluluk ve sevinç göklere yükseldi.
LALE
G özde C AN

Çakıllı İlköğretim Okulu 7/A
KIRKLARELİ
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BİZ C U M H U R İY E T Ç O C U Ğ U Y U Z

Özgürlük diye çınlıyordu,
Anadolu’daki topraklar,
Yeter artık bu zulüm,
Ya İstiklâl Ya Ölüm!
Hedefimiz özgürlük;
Gidiyorduk dört nala,
Baş komutan Atatürk,
Bize öncülük etti bu yolda.
Önce gerileme devri,
Sonra ilerleme,
Türk milleti ayağa kalktı,
Özgürlük istiyoruz diye.
Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Türkiye’nin tek temsilcisi,
Başta Gümrü Antlaşması,
Meclisin ilk siyasî başarısı.
Ne İngiltere ne Fransa,
Engel olamadı kimse bize,
Lozan Antlaşması ile,
Hepsini getirdik dize.
Halk söz sahibi oldu,
Dünya sessizliğe boğuldu,
Kimse bunu beklemiyordu,
İşte bağımsız TÜRKİYE kuruldu.

Ç İÇ E K
Yasemin M ER C İM E K

Süleyman Türkmani İlköğretim Okulu 8/A
KIRŞEHİR
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GÜNEŞ, AYDINLIK, GÜVEN
İradenin toplandığı,
Egemenliğin sağlandığı,
Cumhuriyet güneş ise
Güneşin doğduğu yerdir.
Kararların alındığı,
Fikirlerin paylaşıldığı,
Çözümler aydınlık ise
Aydınlığın bulunduğu yerdir.
Bütünlüğün sağlandığı,
İnsanların birleştiği,
Dayanışma güven ise
Güvenin olduğu yerdir.
Güneşin doğduğu,
Aydınlığın bulunduğu,
Güvenin olduğu yer
Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

GÜNEŞ
Elzem A K SU

Yahya Kaptan İlköğretim Okulu 6/C
KOCAELİ
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C U M H U R İ Y E T İ Y A ŞA M A K

Hiç kimsenin haddine değil,
Bize zincir, pranga vurmak.
Özümüzde vardır bizim,
Hür yaşayıp, hür kalmak.
Budur işte, Cumhuriyeti yaşamak.
Ülke için çalışıp emek vermek,
Kenetlenip bir yumruk gibi olmak,
Gerekirse bu vatan, bu bayrak için,
Koşup, seve seve ölüme gitmek.
Budur işte. Cumhuriyeti yaşamak.
Dil, din, ırk farkı gözetmeden,
İnsanları sevgiyle kucaklamak,
Kimseye haksızlık yapmadan,
Haksızlıklara karşı durmak.
Budur işte, Cumhuriyeti yaşamak.
Geçmişte olanları unutmadan,
Geleceğe güvenle bakmak,
Ne mutlu ki bizlere,
80. yılında büyük bayramı,
Cumhuriyeti doyasıya yaşamak.

TARİH
A yşegül YENİAY

Yaşar Doğu İlköğretim Okulu 7/C
KONYA
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TÜRKİYE İKİNCİSİ

SÖNMEYECEK BU GÜNEŞ
Bir güneş doğmuş öncesine....
Açılmış gözümüzün karası,
Açılmış dilimizdeki mühür.
Silinmiş ayaklarımızın pası,
Artık bedenimiz hür.
Kalkmışız ayağa, başımız arşa değercesine...
Önce bir adım atmışız, güneşe giden yolda
Ne garip, hemen varmışız yanına.
Meğer, birkaç adım değil on binler bu uğurda
Feda etmiş yüreğini, almış kefenini sırtına....
Bize emanet olmuş bu güneş bugün bilinircesıne...
Uğruna ne canlar verilen bu güneş,
Bugüne kadar sönmedi, sönmeyecek.
Milyonlar verilse olmaz eş,
Kalbimizdeki yeri değişmeyecek.
Söz veriyoruz Atam sana.
Tek yürek, tek nefes, tek ses.
Tasan olmasın gelecekten yana,
Bugüne kadar sönmeyen güneş,
Bugünden sonra asla sönmez....

HAZAN
H avva SE V İN Ç

Gazi İlköğretim Okulu 8/B
KÜTAHYA
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BEYAZ GÜLLERLE DOLU BİR BAHÇE
Elbet bir gün güneş doğacak,
Bu kara günler göçüp gidecek.
Gün doğacak, ilk nefesini verecek,
Ağlamayı bırakıp, gülmeye başlayacak.
“Geldikleri gibi giderler,” demiş Atatürk
Buna inanmış, karar vermiş ve yapmış,
Kurtarmış vatanı, ordusuyla, cephanesiyle,
Yenmiş düşmanı özgürlük için atan kalbiyle,
Hepsi bir araya gelmiş
Etten duvar örmüşler düşmana karşı
Nene Hatun’u, Adile Çavuş’u, Mehmetçiği,
Yürekleri coşkuyla fırlamış yerinden
Ve bir ok gibi vurmuş düşmanı bir bir.
Geçti,
Geçti,
Geçti,
Geçti,

o sisli bulutlu hava
o ateş sesleriyle dolu günler
herbiri başka bir yerde ağlayan çocuklar
yaralar, düşman ayaklarının çıkardığı sesler.

Sonunda özgürlük ıneş’alesini biz de yaktık,
Yüreklerimizdeki coşkuyla, ateşle.
Sonunda biz de yetiştirdik.
Beyaz güllerle dolu bir bahçe
Yüreklerimizdeki azimle, sevgiyle...

LALE
G am ze TOSU N

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8. Sınıf
MALATYA
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C U M H U R İ Y E T İ N İL A N IN D A N B E R İ!

Cumhuriyetin ilanından beri
Hürüz, hür yaşıyoruz.
Her 29 Ekim’de bunu kutluyor,
Atatürk’ü anıyoruz.
Cumhuriyetin ilanından beri,
Yolumuzda Cumhuriyetin ışığı, yürürüz hep ileri
Alnımız ak, başımız dik.
Bu ışığı gördüğümüzden beri.
Cumhuriyetin ilanından beri
İçimizde huzur yüreğimizde sevgi,
Cumhuriyetin aşkı ile dolu kalbimiz,
Daha da dolup taşacak sevincimiz.
Cumhuriyetin ilanından beri
Hürüz hür yaşıyoruz.
Her 29 Ekim’de bunu kutluyor,
Atatürk’ü anıyoruz.
MİSAL
Lütfiye AYKUT
Hamitli İlköğretim Okulu 8/A
MANİSA
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ÖZGÜRLÜKLERDEKİ SEVİNÇ
Yoğrulurken toprağında ülkemin
Binlerce şehit kanlarım
Hiç işgal yakışır mı
Bu benim öz vatanım
Atam'la bir 29 Ekim
Aydınlandı karanlıklarım
Sevince boğuldu tüm yurdum
Gururlandı bayrağım
Özgürlüklerde bir güzellik
Bir anlam oluştu yaşamdan
Cumhuriyetle geleceğe koşan
Gülen bir yüz aldık Atam’dan
Sen, ben yok artık
Birlikteyiz bu vatanda
Yönetimde de eşitlik
Sesimde düşüncen var artık
Gelecekte de hep böyle
Mutlu yaşam diyorsak
Sahip çıkalım Cumhuriyete
Aydınlıklarla kalsın yurdumuz.
ÇİSENTİ
Yeşim YÜCEL

Atatürk İlköğretim Okulu 7/A
KAHRAMANMARAŞ

147

C U M H U R İY ET

Cumhuriyet ile birlikte,
Kavuştuk hürriyete,
Padişahlık, krallık,
Geride kaldı artık...
29 Ekim’de
Kurduk Cumhuriyeti
Önder Atatürk’ün
Bize hediyesi...
Cumhuriyeti severim,
Daima överim,
Cumhuriyeti bildikçe;
Doğru yola giderim...

BAŞAK
P ınar KAYA

Hikmet Uluğbay İlköğretim Okulu 6/B
MARDİN
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LÂLEZAR
Uyanmak lâzımdı, gecenin sabaha dönüşü gibi,
Çiçek açmak lâzımdı, tomurcuğun açtığı gibi.
Boyun eğmemek lâzımdı, kahrolası düşmana,
Atamın “ya istiklâl, ya ölüm!” sözleri gibi.
Atam başta, arkasında inançlı Türk milleti.
İnanmışız bir kere, esir kalamayız biz hiçbir millete.
Cumhuriyet’i kurmak için gerekirse ölmeye
Yemin etmişiz çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle!
Çok şehitler verdik, çok analar ağladı.
Yıllar geçti, bu acılar hiç unutulmadı.
Unutmak mümkün mü ki unutalım!
Kıymetini bilelim, ey benim güzel vatanım!
Cumhuriyet lâleye benzer; kök salar en ücra yerde.
Biz Türk milleti koruyacağız onu, her yerde.
O bize Atamızdan, şehitlerimizden yadigâr;
Sulayacağız her zaman, lâlezar olsun diye!...
YONCA
A li han ERPIN AR

Zeyyat Mandalinci İlköğretim Okulu 7/B
MUĞLA
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ATATÜRK VE E G E M E N L İK

Atatürk Cumhuriyet’i kurdu,
Kurtardı ulusu yurdu,
Verdi bize egemenliği,
Düşmanı yurdundan kovdu.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Atatürk, Türk halkının yüreğindedir,
Verdi bize O cennet ülkeyi
O kurdu Türkiye’yi.
Birçok toplantılar yaptı,
Niyeti halkı kurtarmaktı.
Birçok yenilik yaptı,
Halkı zor durumdan kurtardı.
Bir gün Cumhuriyet’i getireceğiz,
Halkı egemenlikle yükselteceğiz,
Egemenlik milletindir.
Bunu herkese öğreteceğiz.

CAN
E lif Can MA H M U TO Ğ L U

Yeşilce İlköğretim Okulu 5/A
MUŞ
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C U M H U R İY ET

Türk milleti savaştı
Barış ve güven için,
Sonunda temelini
Attı Cumhuriyet’in.
Ata yolunda yüce istiklâl için,
Her zorluğu aşarız,
Biz imanlı Türk gençleri,
Ata izinde coşarız.
Bin dokuzyüz yirmi üç
Yirmi dokuz Ekim’de,
Şan ve şeref içinde
Kavuştuk Cumhuriyet’e
Var olsun Cumhuriyet.
Yaşasın Türk milleti.
Bizler koruyacağız,
Namlı Cumhuriyet’i.
Türk, askerdir doğuştan;
Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın Cumhuriyet.
GÜÇLÜ
F urkan D İN Ç

H. Lütfı Pamukçu İlköğretim Okulu 7/A
NEVŞEHİR
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TÜ R K M İL LE T İ

Cumhuriyet var, bu gazi vatan içinde,
İlkelerini yay yayabildiğin kadar,
Süslemiş otağı gül bahçesine çevirmiş,
İçinde ebedî yat yatabildiğin kadar.
Gök kubbe olmuş gönüller bahçesinde,
İçine gir gez gezebildiğin kadar,
Etrafına inci mercan mehmetçik dikmiş,
Nakşet sinene diz dizebildiğin kadar.
Egemenlik gözyaşı kanla kuruldu.
Koruyacak onu bir Türk kalana kadar,
Uğrunda yıldızlar ayrı ayrı raks eder,
Her can son nefesi verene kadar.
Selsebil olmuş yiğitlerin canları,
Hayat suyuyla dik dikebildiğin kadar,
Bayrak üstünde dalgalanır kanları,
Mis kokar al alabildiğin kadar.
Gökten inmiş hilâl yıldızlarıyla süslenmiş
Sakın bırakma tut tutabildiğin kadar,
Açılmış kapılar şehitlerle semaya,
Arzu duy bak bakabildiğin kadar.
Özgürlük nağmesi Türk’ün dilinde,
Bitmeyen kalemle yaz yazabildiğin kadar,
Hürriyet kılıcını vermiş eline,
Yobazları biç biçebildiğin kadar.
Hanedanlık kırıldı millet gelince,
Kapısında dur durabildiğin kadar,
Temsilim oldu millet meclisi,
Atanın izinde git gidebildiğin kadar.
HİLÂL
E lif Ç O B A N O Ğ LU

Kenan Evren İlköğretim Okulu 7/A
NİĞDE
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CU M H U R İY ET

Ne günler geçirdik; ey koca çınar,
Bir tarih yazıldı, adı Cumhuriyet,
Düşman dize geldi, nur aktı pınar,
Bir tarih yazıldı, adı Cumhuriyet
Kahpe düşman sineleri dağladı,,
Hep analar, ninelerim ağladı,
Karanlık ufkumuz ay gibi parladı,
Bir tarih yazıldı, adı Cumhuriyet.
Sarı saçlı Mustafa var en önde,
Atalarım, dedelerim yanında,
Bir yumruk vuruldu, ta ki Lozan’da
Bir tarih yazıldı, adı Cumhuriyet.
Bir sevda başladı, Erzurum’dan, Sivas’tan,
Kadın, erkek yorgun çıkmış savaştan,
Tertemiz bir ülke için sil baştan,
Bir tarih yazıldı, adı Cumhuriyet.
Dava bizim, atamıza söz verdik,
Bayram yaptık, dört bir yana şan verdik,
Bu toprağa oluk oluk kan verdik,
Bir tarih yazıldı, adı Cumhuriyet.
SEVGİ
H arun Ç U B U K Ç U

Sefalık İlköğretim Okulu 7/A
ORDU
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C U M H U R İY ET

Unutma bu günü sağlayan Cumhuriyet
Bugün Cumhuriyet biz gençlere emanet
Artık bize en büyük vazife
Kurduğu yolda yürümek ilerlemek
Bizler bu ulusun genciyiz
Başımız dik anlımız ak yiirümeliyiz
Bizden sonrakilere öğretmeliyiz
Çünkü Cumhuriyet biz gençlere emanet
Bilmiyoruz bugüne ne zorluklarla geldik
Kitaplardan okuyup büyüklerden öğrendik
Artık bizler sorumluluk üstlenmeliyiz
Çünkü Cumhuriyet biz gençlere emanet
Ay yıldızdan oluşan bayrağımız
Uğruna dökülen onca kanlarımız
Daha çok yükselmeli dalgalanmalı
Çünkü Cumhuriyet biz gençlere emanet
Ne mutlu Türk’üm diyene,
Ulu önderin çizdiği yolda yürümeye
And içtik söz verdik barıştan yana
Çünkü Cumhuriyet biz gençlere emanet.
MUŞİ
Ö zlem TORLAK

Atatürk İlköğretim Okulu 8. Sınıf
RİZE
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C U M H U R İY ET GÜNEŞİ

Bir güneş doğuyor,
Mavi ufukların alnından.
Bir güneş doğuyor,
Çilekeş anaların sırtından.
Yalnızlığın, açlığın, korkunun bütün hıncıyla,
Yeni umutlarla sarılıyoruz geleceğe.
Kanlarla sulanmış topraklarda,
Şimdi fidanlar yeşeriyor.
Bir çığ gibi büyüyor düşünceler,
Bir sel gibi akıyor beyinlerde
Uçsuz bucaksız özgürlük denizinde
Şimdi bizler yüzüyoruz.
Saltanat perdesiyle kapanan gözler
Açılıyor birbir
Ağızlardaki mühürler
Kaldırılıyor Cumhuriyet ile
Ve haykırıyor Türk Milleti:
“Bu vatan bizimdir;
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
GÜNEŞ
N agihan BALICA

Ahmet Akkoç İlköğretim Okulu 7/E
SAKARYA
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EGEMENLİK
Açıldı şanlı meclis,
Açıldı yeni sayfa
Millet oldu söz sahibi,
Etmiyor artık tasa.
Saltanatı kaldırdık
“Egemenlik!” diyerek
Halifeliği kaldırdık
“Cumhuriyet!” diyerek
“ Yaşasın!” Tiirk Milleti
“Yaşasın!” Büyük Meclis
Kayıtsız şartsız biz
Egemen bir milletiz.
Devletimiz uğruna
Verilen bunca emek.
Boşa gitmediğinin,
Kanıtı Cumhuriyet.
ZEUSE
A ykut B A R U T Ç U

İlkadım İlköğretim Okulu 8/B
SAMSUN

156

G Ö N Ü L L E R C U M H U R İ Y E T İÇ İN Ç A R P A R K E N

O mavi gözlerinden süzülen Cumhuriyet aşkı,
Bütün Türk Milletini sardı.
Önceleri küçük bir orduyla şaha kalktı,
Bir anda Mehmetçikler kan olup akmıştı.
Sarı sarı yaprakların döküldüğü bir anda,
Silahların “Cumhuriyet” diye zikr ettiği zamanda,
Atanın gölgesi altında.
Kuruldu koskoca bir dağ.
Bir şiirdir benim ay-yıldızlı yazmam,
Söylenirde söylenir mutluluktan.
Neşe içinde geçer bayramlar,
Unutulur zarar-ziyan.
Bir can vermiştik canlar içinde,
Binlerce şarkı söyledik Cumhuriyet hasretiyle,
Bir Mehmet varki Mehmetler içinde.
Atam için, Cumhuriyet için haykırır.
Belki bir daha böyle bir şaheser yaratılmayacak,
Belki önümüze hep engeller çıkacak,
Belki bu koca çınarı yıkmak isteyenler olacak,
Ama bu Cumhuriyet yıkılmadı, yıkılmayacak.
ASLAN
Berna N ur M E ŞE L İ

Alparslan İlköğretim Okulu 7/B
SİİRT
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T Ü R K H A L K I Y I L D I Z L A R G İB İ

Bir imparatorluğun yok oluşu,
Ardından milletimizin kendini buluşu...
Atalarımızın verdiği karar şu:
“ Bu Osmanlı’nın son duruşu.
Aşikâr yeni devletin kuruluşu,
Güldürecektir bizi, Cumhuriyetin doğuşu.”
Kotamızın en başında cumhuriyet!
Koştuk onu elde edinceye dek,
Hiç şikayet etmeyerek,
Sonuca sevineceğimizi bilerek...
Yükseldi Türk halkı bir anda,
Cumbalı evlerin içine kapatılmış kadınlar da,
Halkımız özgürlükte engel tanımaz ya,
Koparttı zincirlerini anında,
Başardı çıkmazdan kurtulmayı da,
Cumhuriyetin yardımıyla.
Çağdaşlaşan Türk halkının zihninde
Kalmadı zerre kadar şüphe,
Cumhuriyetin mükemmeliğine,
Oluşanların şahitliğinde,
Cumhuriyetin Türkiye’ye verdiklerinde.
Kozamıza girdik sonra,
Devrimler adeta sicim,
Yeniden doğuş oldu bunlar bizim için,
Kölelikten, alışılmışlıktan kurtulmak için,
Maratonun sonunu düşünmeden hep koşmak için,
Köklerimizi iyileştirip,
Köhne beyinleri değiştirmek için.
Cumhuriyetin ışığı aldı,
Puslu havanın yerini,
Gökyüzünde bin bir yıldız raksetti,
Yeryüzündeyse onların benzerleri,
Çünkü Türk halkı, yıldızlar gibi...
IŞIK
Bensu K E K LİK

Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 8/B
SİNOP
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CU M H U R İY ET

Cumhuriyet, özgürlük demek.
Cumhuriyet, barış demek.
Uğruna kan dökülen,
Şu yüce vatan demek.
Cumhuriyet, kardeşlik demek.
Cumhuriyet, dostluk demek.
İnsanların mutlu olduğu,
Şu güzel vatan demek.
Cumhuriyet, bir ışık.
Cumhuriyet, doğruluk.
İnsanların kaynaşıp,
Gezdiği vatan demek.
Cumhuriyet, bir ninni,
Cumhuriyet, bir ezgi,
İnsanların sevinci,
Şu mutlu vatan demek.
Cumhuriyet, uygarlık,
Cumhuriyet, yenilik,
Atatürk’ün kurduğu,
Şu yeni vatan demek.
Cumhuriyet, bir umut,
Cumhuriyet, kurtuluş,
Gelecekteki tertemiz,
Çalışkan vatan demek.
MİNİK
Rııkiye A R SL A N

Kongre İlköğretim Okulu 8/B
SİVAS

159

EGEMENLİK DAİMA TÜRK MİLLETİNİN OLMALI
Egemenlik;
Ona hasret kalıp,
Umut edenlerin olmalı...
Onu en çok arzulayıp
Uğrunda savaşanların.
Canını feda edebilecek kadar
Çok isteyenlerin olmalı...
Egemenlik;
Onu herşeyden çok sevenlerin,
Severken koruyanların,
Ve asla taviz vermeyenlerin olmalı...
En çok değerini bilenlerin olmalı egemenlik.
Hiçbir şeye değişmeyenlerin...
Esaretin anlamını bilmeyip
Vatanına canını feda edebilenlerin olmalı...
Egemenlik;
Hür düşünüp davranan,
Geçmişi bağımsızlık savaşlarıyla dolu,
Kocaman bir tarihi olanların olmalı...
O; bir kişinin, bir kitlenin değil,
Hak edip yürekten isteyen milletlerin,
Onu taşıyabilenlerin olmalı...
EGEMENLİK
SONSUZA DEK VE KOŞULSUZ
TÜRK MİLLETİ’NİN OLMALI!...

DENİZ
Barkın D E N İZ

Kamil Korkmaz Zafer İlköğretim Okulu 4/B
TEKİRDAĞ
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G U RU RU M U Z C U M H U R İY ET

Yüceltli başım değdi göklere,
Cumhuriyetle geldik aydınlık yerlere,
Kutsal bu görev, verildi bizlere,
Cumhuriyet için haydi el ele.
Doyulmaz bu cennet vatana,
Damarlarımızdaki son damla kana,
Yıllarca değil asırlarca,
Yaşatmalı seni cumhuriyet.
Yücedir Türk milleti başın yücedir,
Güneş erken doğdu vakit gecedir,
Dilimizde ismin hecedir,
Dopdoluyuz seninle Cumhuriyet.
Gururlu onurlu Türk genciyiz,
Kuşaktan kuşağa taşımak hedefimiz,
Gece gündüz nöbetteyiz,
Sonsuza kadar emrindeyiz.
Barışın sevginin simgesi,
Türkiye’nin tek sesi,
Aldığımız her nefesi,
Sana borçluyuz cumhuriyet.

GÜNEŞ
H atun K A L YO N

Zile Güzelbeyli İlköğretim Okulu 8/B
TOKAT
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C U M H U R İ Y E T ’E D O Ğ R U

Dünya krallıkla yönetilirken
Gününü doldurmuş yaşlı insan gibiydi
Osmanlı devleti ömrünü doldurup
Yerini halk idaresine devretti.
Bir kumandan vardı T ürk ordusunda
İstanbul’dan başladı yolculuğa
Bir tek hedefi vardı “bağımsızlık”
Armağan etmek demokrasiyi insanlığa
Samsun, Amasya, Erzurum,
Sivas’ta kongreler yaptı
Bin dokuz yüz yirmide
Ankara’da topladı
Halkın temsilcilerini
Millet kurtuluş için bilendi
Emir bekler oldu Ulu Önderden
Birini seçmek gerekiyordu
İstiklâl ve ölümden
Zafer kazanılmıştı
Tüm yurt bayram yapıyordu
Türk halkı adım adım
Yönetim şeklini seçmeyi bekliyordu
Böyle yüce bir millete
Böyle köklü bir devlete
En uygun yönetim şekli
Ulu Önder “Cumhuriyet” dedi
Bin dokuz yüz yirmi üçte Cumhuriyet’i
Büyük bir gururla ilân etti.

BAŞAK
D ilek KARA

Sayraç İlköğretim Okulu 6/A
TRABZON
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C U M H U R İY E T F A Z İL ET T İR

Bir rüya gördüm bu akşam,
Rüyamda Atatürk’ü
Gözleri nemli, ağlamak üzereydi
Atam üzülmüş:
“Bu vatan bu kadarla yetinmemeli”.
“Her gün geçtikçe ilerlemeli”,
Bu ülke bu günlere kolay gelmedi
Öyle kolay da ilerleyemez,
Çalışıp başarmadan,
Daha güzel günler görülemez
“Cumhuriyet fazilettir” dedi bana,
Yani erdem,
En yüksekte görmek istiyorsan yurdunu,
Durma arkadaş, çalış yücelt onu,
Atana sahip çık, bir daha üzme onu,
Cumhuriyet fazilettir;
Yani erdem.

DUMAN
Ç ağdaş Özkan D U M A N

Esentepe İlköğretim Okulu 6/A
TUNCELİ
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C U M H U R İY ET

Toprak susuz, dal yapraksız olamaz;
Açan güller, bülbül sesi duyamaz.
Açan biziz! Hür yaşarız temelli;
Atatürk’siiz Türk evladı bulunmaz.
Bu nedenle, Ülkemizde Hürriyet;
Tümümüzün üstlendiği tek minnet;
Özlemimiz ve özümüz Cumhuriyet,
Kadın-erkek, yaşlı ve genç tek yürek.
İşte Cumhuriyet bugün kuruldu,
Her ülke, her ulus şimdi çok mutlu.
Önleniyor nerde bir savaş olsa,
İnsanlar hayattan daha umutlu.
Büyük Atatürk de, barış diyordu:
“Yurtta sulh, cihanda sulh” dedi durdu.
Sevinçliyiz şimdi, tüm dünya mutlu,
Çünkü Cumhuriyet bugün kuruldu.

Ç İÇ E K
Ö zlem K U Ş

Ziyaeddin Akbulııt İlköğretim Okulu 7/D
ŞANLIURFA
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C U M H U R İY ET

Her zerre toprak tanesi kan ile yoğruldu,
Bu cennet vatana göz dikenlerin hepsi boğuldu,
Bütün güçlüklere boyun eğmeyen bir Türk oğluydu,
Bu cumhuriyet cümle âleme böyle duyruldu.
Geçmişine bakmayan gelecekten emin olamaz,
Yaşatmak lazım cumhuriyeti, asla ona doyulmaz,
Bu bir bayrak yarışıdır, ihtiyarlara emanet olmaz,
Al kırmızıdır benim bayrağım asla solamaz.
Hep düşmanlar göz dikti bu cennet vatana,
Sen şehit oğlusun ağlamak yakışır mı sana,
Ben cumhuriyet çocuğuyum sen ağlama ana,
Atatürk emanet etti cumhuriyeti bana.
Yalın ayak başı açık aç kaldı analar bacılar,
Ayağı yok, kolu yok, şehit düştü babalar,
Ne kalleş, ne hilebazdır, o hain Yunanlılar,
Sakın uyuma hep dalgalansın Ay yıldızlı bayraklar.
Sahip çık vatanına, Ata’mın kemikleri sızlamasın,
Bir daha analar, bacılar, çocuklar ağlamasın,
Gafil olma, güneş batıdan bir daha doğmasın,
Cumhuriyet yaşadıkça hep dalgalansın Ay yıldızlı bayrağım.

ASLAN
A y sun AC A R

Mehmetçik İlköğretim Okulu 8/C
UŞAK
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C U M H U R İY ET GÜNEŞİ

Bayrağımız çekilmiş göğe
Bir daha inmeyecektir yere
Eğer verirsek el ele
Muhtaç olmayız hiç kimseye.
Cumhuriyetin kuruluşu bize armağan
Bizleri kurtaran kahraman atam
Cumhuriyet uğruna şehitler verdik
Vatanımıza göz dikenleri yere serdik.
Atamın armağanı bu vatan
İzindeyiz hep Atam
Düşmandı yurdumuzdan kaçan
Cumhuriyetle şenlendi vatan.
İnançlıyız, gururluyuz, önümüz açık
Yarınlar yakındır, yolumuz açık
Rahat uyusun şehitlerimiz, atalarımız
Göklerdedir, inmeyecektir yere bayrağımız.
Mehmetçik sınırda nöbet tutar
Cin gibi gözleriyle pusuya yatar
Yılmak, yorulmak yakışmaz bize
Şaşar elbette tarih azmimize.
Atamın o aziz kılıcı
Kesti, bitirdi bu savaşı
Getirdi bize barışı
Cumhuriyettir bize kurtarıcı.
Özgürlük rüzgarı esti
Bitmemek şartı ile
Silkindi benim yurdum
Sevindi tüm halkı ile.
Duysun artık herkes
Bitirsin alem savaşı
Dünya güzel olsun
Ağırlasın artık barışı.
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Tek umut bizlerde
Millet segisi gönüllerde
Gelin artık gidelim aydınlığa
Kaybetmeyin umudunuzu düşeriz karanlığa.
Rengi al kırınızı bayrağım
Dalgalanacak göklerde ebediyen
Türk’üm, Türk’üz. Türk kalacağız
Bütün dünyaya adımızı duyuracağız

BARBİ
Cevcia YILM AZ

İbn-i Sina İlköğretim Okulu 7/A
VAN
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G Ü ZEL C U M H U R İY ETİM

Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağım,
Pârelense bedenim, helaldir akan kanım.
Şehitlerimin kanıyla sulandı vatanım,
Boynumuz kıldan ince, sana cumhuriyetim.
Çeşitli zulümlere maruz kaldı mabedim,
Sakarya, Dumlupınar’da can verdi Mehmedim,
Esaretten kurtarıp, sen verdin hürriyetim,
Borçluyuz tüm bunları, sana cumhuriyetim.
Conkbayır’ı içinde onca şehit vatanım.
Sayısız kurşun yedi, burçta sancak tutanım,
Atatürk'ün izinde, kurtuldu bu vatanım,
Sevgim kucak dolusu, sana cumhuriyetim.
Top tüfek sesleriyle yankılandı dağlarım,
Barut kokusu doldu, vadideki bağlarım,
Bütün şehitlerimizi yürekten anarım,
Sevgim kucak dolusu, sana cumhuriyetim.
Ayak yalın; kağnıyla, cephane taşır ninem.
Düşmanlara süngüyle karşı koymuştu dedem,
Karanlık günler bitti, artık aydınlık ülkem,
Kalplerimiz seninle, güzel cumhuriyetim.
Sene 1920’de meclis açıldı,
Padişahlık, saltanat ortadan kaldırıldı,
Ülke yönetimine nihayet halk katıldı,
Mutlu oldum seninle büyük cumhuriyetim.
Hak hukuk eşitliği aradım, şendi buldum,
Seçmeye seçilmeye ben de muvaffak oldum,
Kahramanlar diyarı güzel Anadolum,
Saygım kucak dolusu, sana cumhuriyetim.
BARIŞ
Ziıbeyde B İLEK

Feyzullah Bektaş İlköğretim Okulu 8/C
YOZGAT
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SEVİNCİMİN ÖYKÜSÜ
Güney’de Fransızlar,
Doğu’da Ermeniler,
Batı’da Yunanlılar.
İşgal etmişler yurdu,
Kırmak için gelmişler
Türk’ün direnişini.
Çelikten zırhlarıyla, inatla
Göz dikmişler,
Asya’yı Avrupa’ya bağlayan
Yazı başka güzel kışı bir başka
Bu cennet vatanıma
Kaçmış rahatı vatanımın,
Kaçmış uykuları.
Bu vatan, bu güzel vatan.
Kaderine terk edilmiş
Millet kendi kaderini kendi yazmalı,
Millet umutlarını sırtına almalı,
Düşmeli yollara...
Yükledi umutlarını sırtına Elif,
Yükledi umutlarını sırtına Mehmet,
Tuttular iradelerinin ellerinden
Düştüler Mustafa Kemal’in ardından yola.
Umut ve yürek!
Yürekse yürek!
Tek yürek vatan.
Yüreğe bir baş gerekse,
Koskoca Ata’m.
Silah yok, cephane yok.
Siperdir yürek,
İnançtır su,
Umuttur ekmek.
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Bu büyük millet, bu şanlı ordu
Silahsız, cephanesiz
Aç, susuz
Bitmedi, tükenmedi.
Cesaret zafer oldu İzmir’de
Saltanatın sonu geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sesini
Dünya duydu.
Milletin iradesi
Kurtuluş destanı oldu.
Türk milletine en yakışan rejim cumhuriyetti;
Çünkü bu büyük zaferi kazanan
Atatürk’ün izinde
Milletti.
Millet bu vatanı diriltti.
Cumhuriyet,
Yükselen yeni nesildi.
Bir türküdür cumhuriyet,
Halkımın yanık türküsü.
Sıradaki kız öğrenci,
Meclis’teki kadın seçmen.
Bilimin aydınlık yolu,
Sanatın saran kolu.
Anadolu’ya giden yol,
Köylümün gülen yüzü,
Özgürce söylenen düşünce,
İçimizdeki sevinç,
Sevincimin öyküsü.

GOL D
Em re K IRD AR

Gazi İlköğretim Okulu 8/F
ZONGULDAK
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HEP İLERİ

Hey arkadaş! Aç gözlerini.
Gör o büyük önderini
Sana yaptığı iyilikleri
Sakın unutma hep ileri.
Gözlerindeki o umudu sakın kaybetme.
Senin için verilen o büyük hâzineye,
Sahip ol arkadaş.
Sana verilen o farklı değere.
Ufuklara uzanan o hayallerini
Beyhude sanma, sakın dönme geri
Açıkla hep saklama düşüncelerini
İleri arkadaşım hep ileri.
Bak yine toplandı meclis
Bak yine umut için düşüncedeyiz
Bu vatan uğruna hep birlikte
Biz yüreklerimizdeki meclisiz.
Bu vatan uğruna can vermeyi
Bu vatan için en iyisini yapabilmeyi,
Gözümüzü kırpmadan ilerlemeyi biliriz.
Çünkü biz, yüreklerimizdeki meclisiz.

VENÜS
M iyase C A N B U L U T

Gazipaşa İlköğretim Okulu 6/B
AKSARAY
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CUMHURİYET

Cumhuriyet kardeşçe birlik demektir
Bütün insanlara değer vermektir
Vatanı bayrağı kutsal bilmektir
İşte bunun adı Cumhuriyettir
Atamızdan armağan Cumhuriyet
İnsan için çok kıymetli Hürriyet
Birlik beraberlik içinde bu millet
İşte bunun temeli Cumhuriyet
Hep birlikte cephelere koştular
Düşmana karşı toplu coştular
Genç ihtiyar demeden savaştılar
İşte bu başarının özü Cumhuriyet
İbrahim de aynı yolda yürüyor
Bir kulak ver tarih sana ne diyor
Tüm halkımız bu vatanı seviyor
İşte bunun temeli Cumhuriyet

SEVGİ
İbrahim Ö Z

Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu
BAYBURT
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TÜRKİY E CU M H U RİY ETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi;
Birliği milletin, en önemli simgesi.
Milli iradenin yolunda gitmesi,
Milletin vekilini kendi seçmesi.
Cumhuriyet, en kıymetli meyvesi.
Uzun uğraşların en tatlı neşesi,
Memlekette huzurun yegane sesi,
Hâkimiyeti, millete veren iradesi.
Ulular, hakanlar ve analar beldesi,
Rakımı yüksek başarılar müjdesi,
İlerleme ve yükselme mertebesi.
Yollar, köprüler gelişmişliğin nefesi.
Eşitlik; dil, din, ırk ve renk ilkesi,
Türkiye’nin yapılmış en güzel bestesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Cumhuriyet, milletin yücelmesi.

AYTUĞ
Fatm a Tuba YAŞAR

Atatürk İlköğretim Okulu 8/A
KARAMAN
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C U M H U R İ Y E T İ Çİ N A N A D O L U ’M Y A N I Y O R

Düşman sarmıştı çepeçevre,
Güzel yurdumu bölmek istiyorlardı,
Vuruyorlardı, genç, yaşlı demeden,
Kanlar bir oluk gibi akıyordu,
Cumhuriyet için Anadolu’m yanıyordu.
Hiç acıması yoktu düşmanın,
Heryeri yakıp yıkıyorlardı,
Çanakkale’de Sakarya’da İzmir’de,
Rüzgar olmuş esiyordu,
Cumhuriyet için Anadolu’m yanıyordu.
Aksakallı dedeleri, kundakdaki bebekleri,
Kurşuna diziyorlar, diri diri toprağa gömüyorlardı,
Anneler hıçkırıyor, bebekler ağlıyordu
Türk milleti perişan, Türk milleti çaresizdi,
Cumhuriyet için Anadolu'm yanıyordu.
Kendi yurdunda yabancı, kendi yurdunda sefil,
Gizli gizli toplantılar yaptılar, Kuva-yı Milliye’yi kurdular,
Atam’ı da başlarına kumandan yaptılar,
Bir balyoz gibi vurdular, kahramanca savaştılar,
Anadolu’m yanmıyordu artık
Yangınlar sönmüş, al bayrağım dalgalanıyordu göklerde,
Türk milleti sabırlıydı kavuştu Cumhuriyetine,
Ne mutlu yine bizim olmuştu vatan,
Yenilmedik zafer bizimdir artık,
Her yıl 29 Ekim’de Cumhuriyeti yaşattık.

KIRIK
Sultan K Ö K SO Y

Dede Korkut İlköğretim Okulu 7/C
KIRIKKALE
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CUMHURİYET

Biliyoruz artık Türkiye’m kıymetini,
Kalbimizle sevdik cumhuriyet rejimini
Eser kaldın atamdan biz küçük çocuklara,
Yücelteceğiz onu umulmaz yarınlara
İlken belliydi senin, adalet ve eşitlik
Özgürlüğümüz için Türkiye’yi fethettik.
Bir avuç toprağına değişmez bin bir altın,
Ey şehitler korkmayın! Orada rahat yatın.
Cumhuriyet sizle geldi, bizlerle büyüyecek.
Hedefimiz bu bizim göklere erişecek
And içtik biz bu yolda savaşmaya,
Haykırdık bu dünyaya ya ölüm ya istiklâl!

AKIN
N ecla G Ü N E Ş

Cengiz Topel İlköğretim Okulu 8/C
BATMAN
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C U M H U R İ Y E T İ Çİ N

Yüzlerde bir tebessüm gönüllerde coşku var.
Sokaklarda insanlar dillerinde şarkı var.
Türkiyemiz dolup taşmış dört ufukta şenlik var.
Çünkü 29 Ekim’de Cumhuriyet bayramı var.
Kenetlenmiş bu eller asla çözülemezler.
Ne bir karış toprağı ne bir parça sevgiyi.
Akbaba gibi duran düşman bizden olamaz hiçbir zaman.
Çünkü şanlı Cumhuriyet Egemenliği var.
Her
Her
Sen
Gel

ilde bayram her elde çiçek.
dilde Ata her gönülde Cumhuriyet.
de bize katıl durma ilerlet.
bir olalım durmasın bu Cumhuriyet.

Biz gökteki güvercin, yerdeki yılan.
Gönüllerdeki sevgi, çatıdaki duman.
Biz Cumhuriyet uğrunda.
Olalım ya şehit, ya kahraman.
İlerlesin Cumhuriyet durmasın hiçbir zaman.

YEŞİL
M ehm et G Ü LEŞ

İstiklal İlköğretim Okulu
Ş1RNAK
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EGEMENLİK

Atamın attığı sağlam adımda,
Egemenlik güzel Türkiye’m güzel.
Dünya’nın gözünde büyüyen ülkem,
Egemenlik güzel Türkiye’m güzel.
Beyinler makine, göğüsler kale,
Tarih kitabında yaprağı çevir.
Dünya’da tek Türk’le yaşar bu devir,
Egemenlik güzel Türkiye'm güzel.
Sevinçte, tasada, düşüncede bir.
Örneği göstermiş Türk milleti tektir,
Gereğinde derhal el ele verir,
Egemenlik güzel Türkiye’m güzel.
Atamın sayesinde eriştik özgürlüğe,
Yedi cihana nam saldık cesaretle.
Böyle yürek görülmemiştir hiçbir millette,
Egemenlik güzel Türkiye’m güzel.

ŞAHİN
Erdem A TU K ER E N

Hisar Piri Reis İlköğretim Okulu 7/A
BARTIN
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EGEM ENLİK ÖNEMLİDİR

Egemenlik önemlidir:
Kimin kim olduğunu bilmem için,
Tarihimi ve geçmişimi öğrenmem için.
Kucağında bebesiyle;
Cepheye silah yetiştiren anaların,
Vatanını kurtarmak için:
Ölüm savaşı veren erlerin
Torosun karlı sırtında
Yatan atamın
Destanı dillere dolanmış,
Kahraman Türk halkının,
Hissettiklerini hissedeyim diye.
Nasıl bir duygudur anlatamam
Egemenlik benimdir demek,
Dünyayı bana vermişler gibi
Hatta daha yüce bir değer.
Yüreğimi hoplatır
Duygularım coşar birden
Dağlarda koşasım gelir.
Öpesim gelir toprağı
Canımmış gibi, yüreğimmiş gibi,
Bazen düşünürümde
Bir şarta bağlı da değil,
Kayıtsız olarak benimdir.
Egemenliğim benimdir benim
Bu güzel topraklar,
Şehit kanıyla sulanmış,
Düşman çizmeleri altında kalmış ama
Ezilmemiş!
Bu yüce değer emanetim bile değil,
Mirasımdır benim,
Canımdır benim,
Yüreğimdir benim,
BENİMDİR BENİM!..

ARZUM
D erya Ş İT

Tekel 75. Yıl Bölge İlköğretim Okulu 8/C
ARDAHAN
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CU M H U R İY ET SEVGİSİ

Gökyüzünde bir yıldız,
Parıldıyor ışıl ışıl,
O yıldız bizim,
Cumhuriyet.
Uzun uzun yollar var,
En iyisi, en güvenlisi
Atatürk’ün becerisi,
Cumhuriyet.
Ay ve yıldızı,
Birlikte tutan
En büyük egemenliktir
Cumhuriyet.
İnsanlara barışı,
Dostluğu ve sevgiyi,
Öğreten en büyük zaferimiz
Cumhuriyettir Cumhuriyet.
SEDA
Seda N ur ÇIRAĞ

Y. Abdurrahman Özalp İlköğretim Okulu
İĞDIR
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MANSİYON
O T UR D UĞ U M SIRAMIN SIRRI

İlkokula başladığımda,
Sen iki tablonun arasında,
Masmavi gözlerinle,
Hep bizi izliyordun sanki...
Sanki yüzün değişiyordu,
Yaptıklarımıza karşılık.
Bazen gülüyor, seviniyor,
Bazen kızıyor, üzülüyordun;
Sanki canlıydın resimde...
Sanki sınıftaydın hep.
Başında Türk Bayrağı,
İki tarafta tablo vardı,
O iki tabloyu okuyamazdım.
Ama şimdi okuyabiliyorum,
Ve seni tanıyorum Atam...
Sağında İstiklâl Marşı,
Solunda bize hitaben.
Başındaki Türk Bayrağının,
İçindeki kırmızıyı,
Şimdi anlıyorum Atam,
O Türk Bayrağı,
Senin en büyük devriminin,
Cumhuriyetin eseridir...
PEMBE
D ilan ŞİM ŞE K

Gülkent İlköğretim Okulu 8/A
YALOVA
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KÖK SALDIN YÜREĞİME
İnanamadığım bir özgürlük kokusuyla,
Aydınlık bir yaşama uzandım seninle.
Umutlu bir bekleyişle kök salan çınarım,
Yeşil yeşil uzattı dallarını,
Masmavi gökyüzüne.
Her mevsim kış gibi donuk kalan sularını,
Çağladı çağıldadı yatağına sığmadı.
Baharlar, baharlığım,
Güneş sıcaklığını verdi.
Erdemiyle yüceldim.
Türküler harmanı yüreğim,
Acılara direndi seninle.
Beyaz güvercinler uçtu dağlara,
Seninle yasaklandı umutsuzluk.
En kıraç toprağımda tohum yeşerdi.
Geceyarısı yağan yağmurlar gibi,
Huzur verdi içime.
Denizin mavisi, çimenin yeşili,
Daha maviydi, daha yeşildi seninle.
Başım döndü,
Yüreğim kabardı gelişine.
Gelecek korkutamaz oldu artık beni.
Geçmişten geleceğe en parlak yıldızım,
Onurum, şerefim,
Vazgeçilmez hürriyetim,
Canım Cumhuriyetim...

GÜNEŞ
Ö zge ÜNAL

Ömer Lütfü Özaytaç İlköğretim Okulu 8/B
KARABÜK
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BAĞIMSIZLIK GÜNEŞİ

Yirmiüç Nisan’da güneş bir başka doğdu.
Bu doğuş bizim için ilerleme yoluydu.
Biz bu yola baş koyduk, Cumhuriyet diyorduk:
Çünkü bu yol bizim için ilerleme yoluydu.
Artık vekilimizi kendimiz seçiyorduk.
Cumhuriyet öncesini çok çabuk geçiyorduk.
Ülkemize uzanan dilleri kesiyorduk.
Ana, baba, evlat rüzgar gibi esiyorduk.
Cumhuriyetle beraber çarşafları kaldırdık,
Düşmanlarımıza, hep beraber saldırdık.
Kahraman askerlerimizi düşman arasına daldırdık.
Onlara Türk olarak başımızı kaldırdık.
Biz bu güzel vatan için binlerce şehit verdik,
Varımızı, yoğumuzu bağımsızlık yoluna serdik.
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” dedik,
Sonunda hep beraber muradımıza erdik...

BAHAR
Zeynep YILD IZ

Gazi İlköğretim Okulu 8/B
KİLİS

182

CU M H U R İY E T L E Ö Z G Ü R L Ü K YOLU YEŞERİYOR

Vatanımız Anadolu’muz bölüşülüyor acımasızca,
Yüreğimizde çığlıklar feryat ediyor duyan yok.
Zincirler vuruluyor ayaklarımıza ellerimize,
Al kanlar içinde savaşıyor yiğitlerimiz.
Dostlarımız hiç yok ama düşmanımız çok.
Dağlar, taşlar, ovalar ağlıyor bizimle.
Kan ağlıyor yüreklerimiz, ses veren yok.
Bizi bizden başka anlayan kimse yok.
Birleşti şimdi tüm yürekler cumhuriyetle,
Bir ülkü doğdu can vererek sevgiyle,
Ezdirmedik kendimizi ezdirmedik bayrak ile,
İnanç tohumları ektik Anadolu’nun her köşesine.
İndirmedik bayrağımızı direndikçe yükseldik.
Dört bir yana haber saldık, ilan ettik.
Akıncı olduk düşmana gücümüzü gösterdik,
Şehitler gaziler diyarında yurt edindik,
Vatanımıza nice ana kuzularını feda ettik.
Yıkılmadık direndik direndikçe güçlendik.
Bir Mustafa Kemal bekledik beraber meclisteydik.
Meclisin özgürlük yoluna cumhuriyet adını seçtik.

BARIŞ
Süm eyye K U R T

Merkez Fatih İlköğretim Okulu 8/B
OSMANİYE
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EGEMENLİK

Ülkemiz 1920’ye kadar padişahla yönetildi.
Padişah herşeyin ve tüm insanların tek sahibiydi.
Yasalar önünde halka eşit haklar verilmedi.
Millet bu durum karşısında hiç bir söz söylemedi.
Ülkemiz işgal altında, halkımız perişandı.
Samsun’dan doğan ışık tüm yurdu aydınlattı.
Milletin birliği düşmanı yurttan attı.
Cumhuriyeti getirip. Saltanatı kaldırdı.
Egemenlik milletindi, millete verilmeliydi.
Halk kendi yöneticisini, kendisi seçmeliydi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıp, Anayasa hazırlandı.
Yasalar önünde halka eşit haklar tanındı.
Ülkemin yönetim şekli Cumhuriyettir.
İnsan haklarına dayalı hukuk devletidir.
Ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak her Türk’ün görevidir.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

YAKLİ
İlkay KIZIL

Yalı İlköğretim Okulu 5/B
DÜZCE
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KOMPOZİSYON YARIŞMASI
SONUÇLARI
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Bİ RİNCİ
ANADOLU GÜLLERİ

Tan ağarmış, altın rengi kendini gösteriyordu. Bakışlar gül, canlar özgürlük fır
tınasıyla yarına el uzatıyordu. Ama yüzlerdeki ifadeler yıkılmışlığın, yıldırılmışlığın
ağıtını haykırıyordu. Gün batmış, gece karanlıkta oynaşıyordu. Marmara kanıyor,
Karadeniz ufka yelken açarcasına azgın dalgalarla güne merhaba diyordu.
Yaşamaktır can. Yıllar ölmedi ufacık kalbimde hâlâ. Ne ben onsuz yapabiliyorum
ne de o bensiz. Tarihe dönüp bakıyorum. Sakarya’yı, Kütahya’yı, Dumlupınar’ı,
Kocatepe’yi, A m asya’yı, Erzurum’u, Sivas’ı, Ankara’yı, İzmir’i hatırlıyorum.
Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na binerken özgürlüğe el salladığını görüyorum. “Tarihin
dilinden düşmez bu destan” mısralarında bağımsızlığımı haykırıyorum.
Yıl 1919, bir gemi kalkıyor limandan. İçinde bağımsızlık, hürriyet ve millet irâdesi
yüklü. Karadeniz’in azgın dalgalarında yol alıyor. Yol uzadıkça uzuyor. Nihâyet yolun
sonu görünüyor, bir demet gül uzanıyor yarına. Adımlar sert, yüzler gül, bakışlar uzağı
yakın ediyor. Artık Amasya’dayım. Ferhat’ın Şirin’e açtığı yolda. Üzüntüler, sevinci
karşılıyor. Hep bir ağızdan; “ Ya bağımsızlık, ya ölüm.” Dayanamadı o mavi gözler
hasrete. Baktı etrafına. Bir yığın ağıt, bir yığın can gördü. Türk’e durmak yaraşmazdı.
İlerlemeliydi, sevdasını haykırmalıydı. Haykırışlar, Sivas’a ulaştı. Bakışlar artık
gülüyordu. Millet ayağa kalktı. Hürriyetine merhaba dedi. Artık Anadolu, Sivas olmuş
tu. Yürüyordu bir çift mavi göz. Sanki karanlığa gün diyordu. Anadolu’nun bağrından
kopan çiçekler, Sivas’ta kocaman bir bahçe olmuştu. Yüzünüzü nere çevirseniz bağım
sızlık, hürriyet gülü kokuyordu. Güller sevgiliye ulaşmalıydı. Günler sonbahardan çık
mış, aylar aralık diyordu. Sevgili, sevdiği Ankara’sına varmalıydı. Mutluluk nikâhlanmalıydı. İşte o an, 23 Nisan 1920. Ulusun ulusça hak ettiği gün. Kararlar, Anadolu’nun
bağrından kopan çiçeklerce alınmıştı. Artık kimse onları ayıramazdı. Ayırmaya kim
senin gücü yetemezdi. Çünkü Anadolu; gül olmuş, ağıtlar düğün türküsü olmuştu.
Zaman su gibi akıyordu. Sakarya, İnönü, İzmir gülü incitene diken olup batıyordu.
Sabah olmuş, Anadolu’m bağımsızlık, hürriyet, vatanım diyordu. Artık bir çocuğumuz
olmuştu. Adı, güle soruluyordu. Uzun uzun düşündükten sonra gülüm “Cu m
huriyet” diyordu. Sevdamız hürriyet, gözbebeğimiz Cumhuriyet. Anadolu’m bay
ram ediyordu. Her tarafta güller, şehit kanıyla sulanmış bayrağımızı öpüyordu. Sen ki
“Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin örtüsü” sen yeter ki iste, seni Anadolu’mda is
tediğin yere dikeyim.
Sizler; hürriyete, bağımsızlığa, millet irâdesine can verip şehâdet şerbetini içenler,
canın yanına can yoldaşı olanlar, yürüdükçe önünüz açıldı, bugünün küçükleri yarının
büyükleri bizlere ufuklar açıldı. Artık yasta değil, sizin mirasınızı çiğnetmeme
kavgasındayıın.
YARIN
K evser K U R T

Suşehri Hürriyet İlköğretim Okulu 8/A
SİVAS
187

İKİNCİ

CUMHURİYET NİÇİN FAZİLETTİR?
Yıl : 1918. Aylardan hüznü, matemi hatırlatan sonbahar mevsiminin Ekim ayı.
Günlerden 18. gün. Yer: Mondros limanında demirleyen bir İngiliz gemisi. O gün,
orada aç kurtlar, cennet vatanımızı nasıl paylaşacaklarını görüşmek için toplanmışlar,
ülkemiz için ölüm fermanı anlamına gelen birtakım kararlar almışlar. Onlara göre,
sayılarının fazla olması, teknolojik yönden üstün olmaları; aldıkları bu kararları uy
gulamalarını, Türk Milletini esaret altına almalarını, ülkemizi paylaşmalarını
kolaylaştıracak sebepler.
“ Sebep ne olursa olsun tarih boyunca Türk Milletinin esareti kabul etmediği, bir
toplu iğne başı kadar toprağı düşmana vermediği” gerçeğini akıllarına getiremeyen bu
aç kurtlara milletimiz “Ya istiklâl, ya ölüm!” cevabını bir şamar gibi indirmiştir.
Yıl: 1919. Aylardan yaşamı, hayatı hatırlatan ilkbahar mevsiminin Mayıs ayı. Gün
lerden 19. gün. Yer: Samsun. O gün, orada ülkemize karanlık, bulanık havalara karşı
baharı müjdeleyen kardelenler misali bir “Güneş” doğar.
Güneş, sıcaktır, şefkat doludur. Güneş, aydınlıktır, huzur doludur. Amasya’yı okşar
önce, sonra Erzurum’u, Sivas’ı. Sonunda yine bir ilkbahar mevsiminde 23 Nisan 1920
günü Ankara’yı, yani tüm ülkeyi kaplar bu okşayış.
Mondros’taki kararları uygulamanın güçlüğünü gören aç kurtlar, 10 Ağustos
1920’de “Türk Milletine yaşama hakkı vermemek” anlamına gelen Sevr Anlaşması’nı
imzaladı.
TBMM, kabul etmedi, edemezdi bu ölüm fermanını. TBMM Başkanı Atatürk: “Ya
istiklâl, ya ölüm!” parolasıyla Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Kurtuluş Savaşı’mn mimarı
TBMM “ Millet adına kararı yine millet verecek, ülkede bir tek vatandaş kalsa bile, tes
lim olmadan düşmanla mücadele edecek” talimatını verdi herkese.
Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı; Türk Milletinin her biri cepheye koştu, bu talimatı
alınca. Nene Hatun yaşına bakmadan çıktı düşmanın karşısına... Elif Bacı, cepheye cep
hane taşırken ölen yaşlı öküzünün yerine kendisi geçip, çekti kağnıyı. Elleri kınalı, yeni
evli gençler al kınalı elleriyle koştular düşman üzerine. Yahya Çavuş, 250 kiloluk top
mermisini tek başına kaldırıp sürdü topa.
Bir su matarasına, bir lokma ekmeğe, bir silâh kayışına muhtaç bir halde ama yıl
madan, ölüme, cepheye, sevgiliye koşar gibi koştu her biri. Bu dillere destan azimle,
cesaretle yapılan mücadele sonunda Mondros’ta, Sevr’de yazılan “ülkemin yok oluşu”
kararı yırtıldı.
Kurtuluş Savaşı’yla ülkemin geleceği adına ileride kurulacak Cumhuriyet’in tohu
mu atıldı. Samsun’da atılan, Amasya’da çimlenen, Erzurum’da filizlenen ve Ankara’da
dal-budak salan bu tohum, gelişti ve kocaman bir Cumhuriyet ağacı oldu, çiçek açıp
meyve vermeye başladı.
Cumhuriyet sözlüklerde yazıldığı gibi sadece “Halkın kendi kendisini yönetmesi”
değildir. Bizim için Cumhuriyet, bir Güneş’tir... Cumhuriyet, Mustafa Kemal’dir...
Sakarya’dır, Dumlupınar’dır, Kocatepe’dir, Anafartalar’dır... Cumhuriyet Elif Bacı’mın
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azmi, Nene Hatun’un cesareti, Yahya Çavuş’un gücü, eli kınalı gençlerin vatanseverliği;
bütün milletin damarındaki kanı, kararlarını yönlendiren beynidir... Cumhuriyet insana
verilen değerdir... İnsanın insan yerine konulması; insanın “ben de varım’' demesidir.
Cumhuriyetin büyüklüğü, “Türkiye Büyük Millet Meclisi”ndeki “ Millet”
kelimesinin sıfatından gelir. Millet “büyüktür.” Cumhuriyet’in faziletleri, meyveleri de
o “büyük millet”e aittir.
Yıl: 2004. Cumhuriyet’ten tam 80 yıl sonra...
“ Büyük Millet”in bir ferdi olarak biz Cumhuriyet’in çocukları onun faziletlerin
den, onun meyvelerinden doya doya beslenirken, Cumhuriyet’e karşı vazifelerimizi de
bilmek zorundayız. Biz Cumhuriyet’in bekçileri olarak, bu çok kıymetli varlığın
değerini bilerek, nankörlük etmeden onu bir hazine korur gibi korumalı, yaşatmalıyız.
Ona hangi bedeller karşılığında kavuştuğumuzu unutmadan, Cumhuriyet’e sahip çık
malıyız. Atatürk’ün dediği gibi “Ülkemizi gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkarmalı,
Cumhuriyet’i yüceltıneliyiz”

ALÇİN
O sm an N uri GÜZEL

Meram Zafer İlköğretim Okulu 6/B
KONYA
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ÜÇÜNCÜ
S AB RI N M E Y V E S İ

Sevinçtir “Cumhuriyet”, emektir, sabırdır o. Gözlerden süzülen yaşların mey
vesidir. Zifiri karanlığın ardındaki güneştir, ve belki de koskoca bir milletin göklere
yükselen duası.
Öncelikle bilmek gerek, düşünmek gerek Cumhuriyetten önceki dönemi, anlamaya
çalışmak gerek, çekilen sıkıntıyı yüreklerde hissetmek gerek. Ancak bunları bilirsem
anlarım Cumhuriyetin değerini ve “Milletin Meclisinin” insanlık için paha biçilmez
değerini.
Neler çekilmiş bizim için, bize güzel bir bahçeyi, güzel kokulu çiçeklerle bezenmiş
bir bahçeyi bırakabilmek için neler yaşanmamış ki. Ne sıkıntılara katlanılmış bahçede
yaşayanlarla, bahçeyi güzelleştirenlerin çiçeklerin suyunu, güneşini verenlerin aynı ol
ması adına geceler feda edilmiş. Gündüzler ışık dolsun, gündüzler hayat versin diye...,
aydınlansın diye karanlık geceler yol edilmiş gündüzlere... Sırtlarda taşınmış geceyle
birlikte cephane umutlar yüreklerde taşınmış ağır gelmemiş de kurşunlar mı ağır
gelecekmiş omuzlara.
Ellere batsın dikenler, ayaklar üşüsün karlarda, çocuklar ağlasın açız diye... Yürek
ler üşümesin, yeter ki gönüller batmasın dikenler ve aç kalmasın sineler... Bu değil miy
di fedakârlık, bu değil iniydi sevgi, bu değil miydi geçmişle birlikte geleceği sevmek,
gelecek için geleceğe koşmak...
Gelecek bizdik o günlerde, sevgi bizdik. Umut bitmesin diye, gülücükler eksil
mesin diye, yollarda kalmasın diye, geride kalmasın diye güneş yüzlüler, hep sabretti,
güneşe yol olan umut ekicileri... Ve bizler büyüdük, geleceğin çiçekleri bizdik, umut biz
olduk sevgi biz olduk, sabır meyvesi kardelenler biz olduk. Şimdi bize emanet sabrın
solukları. Şimdi bize emanet Cumhuriyet çiçekleri, ışıklar bize emanet, pırıltılı gözler
bize emanet, yürekler güzel olan her şey bize emanet.
Emanete “emanet” gibi bakmak gerek ve üstümüze düşeni yapmak gerek.

TUAN
Sem ra Ü ZÜ M

Hamit Kaplan İlköğretim Okulu 8/B
AMASYA
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MANSİYON
BAĞIMSIZ TÜ RK MİLLETİ

Geçen yılın ilkbaharında havaların henüz ısındığı günlerden birinde odamın bal
konunda bir kuş yavrusu buldum. Uçmayı henüz tam olarak öğrenmemişti. “ Kedi yer”
düşüncesiyle onu gökyüzüne bırakamadım. Evde bulunan eski bir kafesin içine koy
dum. Hiç durmadan ötüyor ve kendini kafesin içinde oradan oraya çarpıyordu. Kısa
sürede kafesin içi yavru kuşun dökülen tüyleriyle doldu. Halbuki ona yem ve su vermiş
tim. Sürekli kendisini sevdiğimi söylüyor, bir süre dışarıdaki tehlikelere karşı onu
yanımda alıkoymak istiyordum. Fakat kafeste çok mutsuzdu. Ertesi gün onu gökyüzüne
doğru bıraktım. Sonra düşündüm ki, bir kuş için bile hürriyet ne kadar değerliydi. Çev
resi tehlikelerle de dolu olsa yem bulmak için bütün gün uçmak ve aramak zorunda da
kalsa mavi göklerde hür bir şekilde uçabilmek ne kadar önemliydi. Bu uğurda bütün
tüylerini dökse, bütün nefesini tüketse bile.
O küçük kuş bana asla unutamayacağım bir şeyi öğretti; hürriyetin önemi!..
İçgüdüleriyle davranan hayvanlar için bile hürriyet bu kadar önemli ise akıl ve duy
gulara sahip sosyal bir varlık olan insan için kimbilir ne kadar kıymetlidir diye düşündüm.
Toplumda suç işleyen insanları da hapishanelere koyarak yani hürriyetlerini ellerin
den alarak cezalandırmıyorlar mı?
Hapishanelerden söz edince hürriyet kavramını söylemekten ve yazmaktan vazgeç
meyen vatan şairimiz Namık Kemal’i hatırladım. Türk insanına bu kavramı anlatabil
mek uğrunda kendi hürriyetinin kısıtlanmasını göze alan cesur insan.
Düşünüyorum da Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esir edilememiştir.
Osmanlı devrinde adaletli padişahlar tarafından yönetilmişlerdir. Hatta bu padişah
lar işgal ettikleri ülkelerin halkına da son derece adaletli davranmışlardı. Onlara inanç
ve ibadetlerinde bile özgürlük tanıdılar. Fakat istemeyerek katıldığımız Birinci Dünya
Savaşı sırasında taraf olduğumuz devletler yenilince biz de yenilmiş kabul edildik. Yur
dumuz düşman ülkelerin askerleri taralından bölge bölge kuşatıldı. İşte bu sırada Mus
tafa Kemal Türk halkı ile el ele vererek tüm dünyaya örnek olacak bir bağımsızlık
mücadelesi gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşında kadını erkeği genci yaşlısı ile Türk insanı
canını malını bu asil dava için feda etti.
Mehmetçiğin yanında, onunla omuz omuza mücadele eden Nene Hatunlar, çocuğu
nun battaniyesine mermileri saran, hayvanlar soğukta ölünce kağnısına kendini koşan
Eliflerle kazandı bu mücadeleyi.
Atatürk’ün “ Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla hareket eden Türk Ulusu sonunda
layık olduğu yönetim şekline kavuştu. Bu rejim halkın kendi kendini yönettiği Cum
huriyet rejimi idi. İlk kez 23 Nisan 1920 de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk
halkının seçtiği milletvekillerinden oluşmuştu. Bu meclis, millet egemenliğine dayanan,
gücünü milletten alan ve “Türk” adını taşıyan bir meclisti.
Bu yıl seksen yaşma basan Cumhuriyetimiz Atatürk’ün “Bağımsızlık kayıtsız şart
sız milletindir.” Özdeyişi ile geleceğe ümitle bakan saygın bir ülke olarak dünya devlet
leri arasında yerini almıştır.
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Kurtuluş Savaşımızı gerçekleştirerek bize bu güzel yurdu veren, rengini şehit
kanından alan bayrağımızın gölgesinde bağımsız olarak yaşamamızı sağlayan şehit ve
gazilerimize minnet borcumuz olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi Atatürk
Gençliğe Hitabesi ile Türk Cumhuriyetini biz gençlere emanet etmiştir.
Çok çalışarak, ülkemizin ekonomik yönden kalkınmasını sağlayarak, ilim ve fende
ilerleyerek atalarımıza ve milletimize layık olabiliriz.
Ne mutlu bana ki ülkemde özgürüm, mutluyum, geleceğe güven ve umutla
bakıyorum. Yurdumu ve milletimi çok seviyorum.
Yaşasın bağımsız Türk Milleti.
ÖZGÜR
E sra K U R N A LI

Eryaman Bahar İlköğretim Okulu 8/D
ANKARA
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MANSİYON
C U M H U R İ Y E T GÜNEŞİ

Güneş, gecenin en karanlık anında bir umut gibi doğar dağların ardından. Yaşamı
boyunca güneşi hiç görmemiş, benzi, yüreği solmuş bir insana her gün yeni umutlarla
doğan bu ışık topunu, ne kadar anlatırsanız anlatın kelimeler çaresiz kalacaktır şüphesiz.
O insana fırsat vermek gerekir güneşe ulaşabilmesi için. Önünde kendini ortaya
koyabilme fırsatı olan insan tırnaklarıyla yıkacaktır karanlığı. Güneşin gözleri kamaş
tıran en parlak ışığını yakalayıp çekecektir yüreğine. Çünkü insan bunu yapacak güce
sahip olarak yaratılmıştır.
Kainatı yaratan güç, insanı diğer canlılardan farklı olarak yaratmıştır. İnsan düşün
meye, ağlamaya, gülmeye, sevmeye, sevilmeye layık olarak yaratılmıştır. O iyiyi,
güzeli ve doğruyu zekası ile bularak yaşamına dahil edebilecektir. Bunun için insan top
luluklarında bireylere kendilerini ifade etme şansı verilmelidir. Bunu oluşturabilmek
için insana önem veren ve onun düşünceleriyle hareket eden aktif bir sistem oluşturmak
gerekir. Şüphesiz bu sistemin adı “Cuınhuriyet”tir.
Mustafa Kemal Atatürk, her insan gibi Türk insanının önemsenmeye layık ol
duğunu ilk hissedenlerden biridir. Atatürk, artık Türk toplıımunda bütün insanların hiç
bir ayırıma tâbi tutulmadan yönetime katılması gerektiğine karar vermiştir. Cumhuriyeti
armağan etmiştir, yeni ufuklar açmıştır insanına.
Cumhuriyet ile insanlar kendilerini yönetimin merkezinde bulmuştur. Artık nasıl
yönetileceklerine, kim tarafından yönetileceklerine kendileri karar vermektedir. Artık
ülkede yönetilen olarak girdikleri pasif misyondan, aktif bir misyona geçiş yapmışlar
dır. Yöneticileri Yüce Meclisin çatısı altında görerek temsilcilerini takip etme olanağı
bulmuşlardır. Onları oyları ile cezalandırarak, ya da ödüllendirerek bilinçlendirme
olanağı bulmuşlardır.
Yöneticiler de kendilerine güvenen insanlara vefa borçları olduğunu hissetmişler
dir. Demokrasi düşüncesi topluma hâkim olmuş ve artık bireyler her alanda seslerini
yükseltmeye başlamışlardır.
Cumhuriyet, Türkiye’ye güzellikler, umutlar getirmiştir şüphesiz. Mutlaka bir gün
Cumhuriyeti benimseyen Türkiye, hak ettiği yere ulaşacaktır.
GÖZCÜ
M ehm ed Em in Ö ND ER

Özel Otlukbeli İlköğretim Okulu 8/B
ERZİNCAN
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE
İnsanlar dünyaya geldiklerinde birçok yeteneğiyle gelir. Fakat insan haklarını kul
lanarak bu yeteneklerini geliştirme imkânı bulur. Tıpkı bir ağacın siz toprağa attığınız
da köklerini uzatıp toprağa tutunmaya çalışması gibi...
Eski çağlarda görüyoruz ki insanların hiçbir hakkını tam anlamıyla kullanamamak
ta olduğunu. O zamanki insanlar seçme ve seçilme, özgürce düşünme, dilediğini yapma
gibi birçok hakkından mahkûmdu. Ülke yönetimine katılmıyor çünkü padişahlık
babadan oğula geçiyor, padişah olan sadrazamı kendi seçiyordu. Padişahın düşün
celerine aykırı şeyler düşünen, padişaha karşı çıkan cezalandırılıyordu. Her insan
padişahın verdiği karara uymak zorundaydı. Yani insan insan gibi değil; bir köle, bir
hayvan gibi muamele görüyor. İşte bu nedenler toprağa attığınız tohumun köklerinin
ilerlemesini engelleyen bir taş gibidir.
Daha sonraları insan haklarıyla ilgili birtakım düşünceler ortaya atıldı. Padişahın bu
kadar üstün görülmemesi gerektiği, halka birçok hakların tanınması gerektiği yönünde
birçok şey. Bu nedenler insanların daha iyi bir yaşayış istemeleriydi ve bunun doğrul
tusunda reform, rönesans gibi aydınlatıcı dönemler oluştu. Din alanında, bilim, sanat,
edebiyat gibi alanlarda yenilikler ve değişmeler yapıldı. Böylece insanların aydınlığa
ulaşmak için yaptıkları çalışmaları hızlandırdı.
İnsanların kendi kendini yönetmek istemeleri, tek bir kişinin sözlerine uymak is
tememelerinin sonucunda Cumhuriyet doğdu. Artık insanlar egemenliğin kayıtsız şart
sız sahibiydi. Çünkü Cumhuriyet demokrasi ve demokratik bir yönetim demekti. İnsan
lar bu yönetimle kendi kendilerini yönetiyor, öğrenip öğretebiliyor, özgürlüğü
tadabiliyordu. Bunun için birçok millet savaştı, birçok insan özgürlük, kurtuluş için
hayatını kaybetti. Sanki bir ağacı yeşertmek, yetiştirmek için verilen emek gibi...
İnsanın, insan haklarından yeterince yararlanması anlamına gelen bu yönetim şekli
bütün dünyada kısa sürede yaygınlaştı. Ulusal olmaktan çıktı ve Uluslararası Hakları
Koruma Kanunu olarak Cumhuriyet yönetimi; demokrasi yönetimi oluştu.
İnsanlar Cumhuriyeti, benimsedikleri ve insan haklarına önem verdiğini anladıkları
için anayasa ve yasalarca güvence altına aldılar. İnsanlar, insan haklarının ve Cum
huriyetin yasalarca güvence altına alınması nedeniyle daha özgür bir insan olarak hak
larını bilen, koruyan; başkasının haklarına saygı göstermesini bilen bireyler haline gel
diler. Eğer Cumhuriyet tam anlamıyla uygulanırsa insanlar mutlu, huzurlu ve rahat bir
ortamda yaşar.
Bizler birçok insanın özgürlük için öldüğünü ve Cumhuriyet’e kolay ulaşılmadığını
unutmamalıyız. Bu nedenle Cumhuriyet’i korumak ve kalkındırmak görevimiz olmalı.
Unutmamalıyız ki insan haklarım ençok koruyan yönetim şekli Cumhuriyet’tir...
Şöyle düşünürsek; Cumhuriyet bir ağaçtır, tohumları ve kökleri sağlam, verimli
toprağa atılmış, yetişmekte olan bir ağaç. Bize düşen görev ise en büyük görev olan
Cumhuriyet’i sulamak ve korumaktır. Bu ağacın özelliğini unutmamalıyız; bu ağaç 80
yıllık ve daha da yıllanmak için sadece destek bekliyor...
ZAMAN
Z eliha PAMPAL

Efes Pilsen İlköğretim Okulu 8/A
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M E C L İ S VE C U M H U R İ Y E T

T.B.M.M.’nin açılma nedeni her şeyden önce millî bilincin güçlenmesidir. Milletin
bir olup seslerini daha iyi duyurabilecekleri tek yer meclistir.
Cumhuriyet ise halkın kendi kendini yönetmesini gerektiriyordu. Fakat yönetimin
hâlâ Osmanlı Devleti’nin elinde olması bu durumu engelliyordu. Ama Cumhuriyet mut
laka ilan edilmek zorundaydı. Meclis 23 Nisan 1920'de açılmıştır. Bir meclis kurulmuş
tu ama insanları meclis etrafında toplayacak bir yönetim biçimi gerekmekteydi.
Meclis açıldıktan sonra millî irade güçlendi. İnsanlar artık bilinçlenmişti. Mil
letimizin yıllardır bilmediği bir çok şey, meclisle birlikte halka duyuruluyordu. Bütün
bu yeniliklerin karşısında duran insanlar cezalandırıldı. Halk da meclisin yaptığı işler
den sonra meclise güven duymaya başlamıştı.
Atatürk 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan eder. Artık Osmanlı Devleti yoktur.
Yeni kurulan bir devlet vardır. Cumhuriyetin kurulmasıyla insanlar artık Atatürk’ün
izindedir. Asıl amacı mutlu bir toplum yaratmak olan cumhuriyet, milletimizle sonra da
olsa buluşmuştur.
Cumhuriyetin temel taşları T.B.M.M. ile atılmıştır. Cumhuriyet ilkelerini benim
seyen “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü ilk kez meclis yoluyla belirtilmiştir.
Ayrıca meclisin açılış günü, yani Türk milletinin kurtuluşunun dönüm noktası Atatürk
tarafından Türk çocuklarına armağan edilmiştir. Türk milleti bu günü hem çocuk bay
ramı, hem de bir kurtuluş günü olarak kutlamıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra toplumun içinde yaşanan acılar birlikte yaşanmıştır.
Toplum her konumdaki insanları eşit saymıştır. Cumhuriyet ile birlikte gelen inkılap ve
ilkeler gerek çağdaşlaşmayı, gerekse milletin özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumayı
hedeflemiştir. Atatürk’ün en büyük eseri cumhuriyettir. O, her zaman milletimizi en
yüksek seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.
Millet egemenliğine dayalı olarak yönetilen yönetim Cumhuriyet yönetimidir. Mil
letimiz gerçek egemenliğe kavuşmak için Kurtuluş Savaşını yapmıştır. Bu savaşla Türk
milleti özgürlüğüne kavuşmuştur.
Cumhuriyet yönetimi demokratik bir yönetim biçimidir. Çünkü Cumhuriyetin ele
aldığı halkın kendi kendini yönetmesi kuralı demokraside de ele alınmıştır. Cumhuriyet
yönetiminde en önemli unsur millettir. Millet Cumhuriyet yönetimini benimsemelidir.
Bütün bu ilkeleri benimseyerek Cumhuriyetin gereklerine saygılı olmak ve
Cumhuriyeti yaşatmak biz Türk gençlerinin en onurlu görevi olmalıdır.
BAHAR
G ül/er K Ö K EN

Yunus Emre İlköğretim Okulu 8/A
AFYON

195

T Ü R K İY E BÜYÜK M İ L L E T M E CL İS İ Ç İ Ç E K Mİ?

Okula başlamamıştım henüz. Sokaktaki oyun arkadaşlarım benden farklıydı. Okula
gidip, yeni bilgiler edinip oyun sırasında öğrendikleri bilgileri paylaşıyorlardı birbirleriyle. Onlardan duyduğum ve aklımda kalan iki kavram vardı sadece; “Cumhuriyet ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi”.
Hiç duymadığım bu sözlerin anlamını sadece büyüklerimden, yani anne ve babam
dan öğrenebileceğimi düşünerek sordum anneme :
- A n n e Cumhuriyet ne demektir? Şimdi şimdi anlıyorum da annem nasıl da şaşkın
bakmıştı yüzüme. Belli ki bilmiyordu ama :
- Kızım şimdi çok erken. Okula başla öğrenirsin elbet. Her şeyi şimdi öğrenirsen
okulda ne öğreneceksin? Diyerek geçiştirdi. Akşam oldu ve babam, inşaat işinden yor
gun argın eve döndü. Merakımı, annemden aldığım cevapla gideremediğim için son bir
ümitle babama sordum. Benim için o herşeyi bilirdi, babaydı, en büyüktü. Oysa şimdi
anlayabiliyorum, babam ilkokulu bile okuyamamıştı ki!
- Baba Cumhuriyet ne demek? TBMM ne demek, nasıl açıldı, TBMM çiçek mi?
Babam;
- Çok yorgunum Dilek, soru sormanın tam zamanını buldun. Hem nereden
buluyorsun böyle soruları, diyerek kalkıp uzaklaştı, oturduğu minderden.
Şimdi 5. sınıf öğrencisiyim. Duyduğum, merak ettiğim konuda okuyarak bilgi
sahibi oluyorum. Artık Cumhuriyet ne demek biliyorum. Cumhuriyet halkın kendi ken
disini yönetmesiydi. Nasıl mı olur bu? İşte bu işi de TBMM yapıyor. Milletin adına ül
kemi yönetiyor. Artık padişah yönetimi yok.
TBM M ’nin açılması Türk tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bunu Atam’a borç
luyuz. Atatürk’ü seviyorum, sevmeye devam edeceğim. Bilmeyenlere O ’nu ve yaptık
larını zevkle anlatacağım.
Artık ben TBMM açılmazsa neler olacaktı ve Cumhuriyet ne demek çok iyi
biliyorum. Büyüyüp anne olduğum zaman çocuklarıma Cumhuriyetin ne demek
olduğunu anlatabilirim. Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan, bilinçli bir anne olabilmek
için çalışıyorum ve çalışacağım...
GÜL
D ilek YAY

Cengiz Çıkrık P. İlköğretim Okulu
AĞRI
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T ÜRKİ YE ÜC Ü N CÜ SÜ
SAB RI N M E Y V E S İ

Sevinçtir “Cumhuriyet”, emektir, sabırdır o. Gözlerden süzülen yaşların mey
vesidir. Zifiri karanlığın ardındaki güneştir, ve belki de koskoca bir milletin göklere
yükselen duası.
Öncelikle bilmek gerek, düşünmek gerek Cumhuriyetten önceki dönemi, anlamaya
çalışmak gerek, çekilen sıkıntıyı yüreklerde hissetmek gerek. Ancak bunları bilirsem
anlarım Cumhuriyetin değerini ve “ Milletin Meclisinin” insanlık için paha biçilmez
değerini.
Neler çekilmiş bizim için, bize güzel bir bahçeyi, güzel kokulu çiçeklerle bezenmiş
bir bahçeyi bırakabilmek için neler yaşanmamış ki. Ne sıkıntılara katlanılmış bahçede
yaşayanlarla, bahçeyi güzelleştirenlerin çiçeklerin suyunu, güneşini verenlerin aynı ol
ması adına geceler feda edilmiş. Gündüzler ışık dolsun, gündüzler hayat versin diye...,
aydınlansın diye karanlık geceler yol edilmiş gündüzlere... Sırtlarda taşınmış geceyle
birlikte cephane umutlar yüreklerde taşınmış ağır gelmemiş de kurşunlar mı ağır
gelecekmiş omuzlara.
Ellere batsın dikenler, ayaklar üşüsün karlarda, çocuklar ağlasın açız diye... Yürek
ler üşümesin, yeter ki gönüller batmasın dikenler ve aç kalmasın sineler... Bu değil miy
di fedakârlık, bu değil miydi sevgi, bu değil miydi geçmişle birlikte geleceği sevmek,
gelecek için geleceğe koşmak...
Gelecek bizdik o günlerde, sevgi bizdik. Umut bitmesin diye, gülücükler eksil
mesin diye, yollarda kalmasın diye, geride kalmasın diye güneş yüzlüler, hep sabretti,
güneşe yol olan umut ekicileri... Ve bizler büyüdük, geleceğin çiçekleri bizdik, umut biz
olduk sevgi biz olduk, sabır meyvesi kardelenler biz olduk. Şimdi bize emanet sabrın
solukları. Şimdi bize emanet Cumhuriyet çiçekleri, ışıklar bize emanet, pırıltılı gözler
bize emanet, yürekler güzel olan her şey bize emanet.
Emanete “emanet” gibi bakmak gerek ve üstümüze düşeni yapmak gerek.

TUAN
Sem ra Ü ZÜ M

Hamit Kaplan İlköğretim Okulu 8/B
AMASYA
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MANSİYON

BAĞIMSIZ TÜRK MİLLETİ
Geçen yılın ilkbaharında havaların henüz ısındığı günlerden birinde odamın bal
konunda bir kuş yavrusu buldum. Uçmayı henüz tam olarak öğrenmemişti. “Kedi yer”
düşüncesiyle onu gökyüzüne bırakamadım. Evde bulunan eski bir kafesin içine koy
dum. Hiç durmadan ötüyor ve kendini kafesin içinde oradan oraya çarpıyordu. Kısa
sürede kafesin içi yavru kuşun dökülen tüyleriyle doldu. Halbuki ona yem ve su vermiş
tim. Sürekli kendisini sevdiğimi söylüyor, bir süre dışarıdaki tehlikelere karşı onu
yanımda alıkoymak istiyordum. Fakat kafeste çok mutsuzdu. Ertesi gün onu gökyüzüne
doğru bıraktım. Sonra düşündüm ki, bir kuş için bile hürriyet ne kadar değerliydi. Çev
resi tehlikelerle de dolu olsa yem bulmak için bütün gün uçmak ve aramak zorunda da
kalsa mavi göklerde hür bir şekilde uçabilmek ne kadar önemliydi. Bu uğurda bütün
tüylerini dökse, bütün nefesini tüketse bile.
O küçük kuş bana asla unutamayacağım bir şeyi öğretti; hürriyetin önemi!..
İçgüdüleriyle davranan hayvanlar için bile hürriyet bu kadar önemli ise akıl ve duy
gulara sahip sosyal bir varlık olan insan için kimbilir ne kadar kıymetlidir diye düşündüm.
Toplumda suç işleyen insanları da hapishanelere koyarak yani hürriyetlerini ellerin
den alarak cezalandırmıyorlar mı?
Hapishanelerden söz edince hürriyet kavramını söylemekten ve yazmaktan vazgeç
meyen vatan şairimiz Namık Kemal'i hatırladım. Türk insanına bu kavramı anlatabil
mek uğrunda kendi hürriyetinin kısıtlanmasını göze alan cesur insan.
Düşünüyorum da Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esir edilememiştir.
Osmanlı devrinde adaletli padişahlar tarafından yönetilmişlerdir. Hatta bu padişah
lar işgal ettikleri ülkelerin halkına da son derece adaletli davranmışlardı. Onlara inanç
ve ibadetlerinde bile özgürlük tanıdılar. Fakat istemeyerek katıldığımız Birinci Dünya
Savaşı sırasında taraf olduğumuz devletler yenilince biz de yenilmiş kabul edildik. Yur
dumuz düşman ülkelerin askerleri tarafından bölge bölge kuşatıldı. İşte bu sırada Mus
tafa Kemal Türk halkı ile el ele vererek tüm dünyaya örnek olacak bir bağımsızlık
mücadelesi gerçekleştirdi. Kurtuluş Savaşında kadını erkeği genci yaşlısı ile Türk insanı
canını malını bu asil dava için feda etti.
Mehmetçiğin yanında, onunla omuz omuza mücadele eden Nene Hatunlar, çocuğu
nun battaniyesine mermileri saran, hayvanlar soğukta ölünce kağnısına kendini koşan
Eliflerle kazandı bu mücadeleyi.
Atatürk’ün “ Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla hareket eden Türk Ulusu sonunda
layık olduğu yönetim şekline kavuştu. Bu rejim halkın kendi kendini yönettiği Cum
huriyet rejimi idi. İlk kez 23 Nisan 1920 de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk
halkının seçtiği milletvekillerinden oluşmuştu. Bu meclis, millet egemenliğine dayanan,
gücünü milletten alan ve “Türk” adını taşıyan bir meclisti.
Bu yıl seksen yaşına basan Cumhuriyetimiz Atatürk’ün “ Bağımsızlık kayıtsız şart
sız milletindir.” Özdeyişi ile geleceğe ümitle bakan saygın bir ülke olarak dünya devlet
leri arasında yerini almıştır.
198

Kurtuluş Savaşımızı gerçekleştirerek bize bu güzel yurdu veren, rengini şehit
kanından alan bayrağımızın gölgesinde bağımsız olarak yaşamamızı sağlayan şehit ve
gazilerimize minnet borcumuz olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bildiği gibi Atatürk
Gençliğe Hitabesi ile Türk Cumhuriyetini biz gençlere emanet etmiştir.
Çok çalışarak, ülkemizin ekonomik yönden kalkınmasını sağlayarak, ilim ve fende
ilerleyerek atalarımıza ve milletimize layık olabiliriz.
Ne mutlu bana ki ülkemde özgürüm, mutluyum, geleceğe güven ve umutla
bakıyorum. Yurdumu ve milletimi çok seviyorum.
Yaşasın bağımsız Türk Milleti.
ÖZGÜR
Esra K U R N A LI

Eryaınan Bahar İlköğretim Okulu 8/D
ANKARA
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HAYALLER BİTMEMELİ

Bir destan, bir milletin kurtuluşu, bir güneş gibi bulutlardan sıyrılıp doğan millet.
Türklerin akılalmaz mücadelesi, yedi düvele karşı yapılan zorlu savaş. Her şeye sıfır
dan başlayıp yeni bir anlayışa, birçok inkılâba, çağdaşlaşmaya, günün koşullarına ulaş
ma çabası, adaptasyon kargaşaları, tartışmalar, koskoca Osmanlı İmparatorluğunun
yıkılması. Yeni bir rejimin, köklü bir değişimin sebep olduğu isyanlar, ayaklanmalar...
Bütün bunlar Türklerin mücadelesinin ve bu mücadele sonucu ortaya çıkan görüş
lerin, inkılâpların özetidir.
Vatan hainleri, Atatürk’e inanmayanlar, şeriat yanlıları, dış baskılar, ülkenin sorun
ları... Bunlar Atatürk’ü yıldırmıyor, o aklına koyduklarını yapıyor. Atatürk, Türk mil
letinin layık olduğu cumhuriyet rejimini yüce ulusuna tanıştırdı ve tarihe adını yazdır
dı. Bu arada tabiki olumsuzluklar yaşanmış, milletimiz perişan düşmüştü. Fakat hiçbir
zaman, hiç kimse yılmadı.
İnsanlar her şeylerini, tüm yakınlarını yitirmişlerdi. Ama yitirmemeleri gereken tek
bir şey vardı, umutları. İnsanların umutları çok değerlidir. Hayalleri aslında gerçeğe çok
yakındır. Bir zamanlar cumhuriyet rejimini Türklerle tanıştırmak bir hayaldi. Atatürk bu
hayali gerçekleştirdi. Bütün bunları umutlarına sarılarak yaptı ve bunun o kadar zor ol
madığını farketti. Yoluna umutlarla devam ettiğinde hayaller kuruyor, hayalleri gerçek
leştiğindeyse; hayallerinin aslında ne kadar gerçeğe yakın olduğunu görüyordu. Hayalleri
bitmemeliydi.
Bu bir efsaneydi. Bir kişi bütün bir milleti etkilemeyi başarmıştı. Artık düşman or
dularını karşı direnişe geçilmiş, millî bilinç uyandırılmıştı. Herkes elinde ne varsa düş
mana karşı kullanıyordu. Bütün halk bu direnişte tek yürek olmuştu. Kim olursanız olun
bu koşullarda yaşamak zorundasınız. Belki bu çok büyük bir fedakârlıktı, ama değerdi.
Dökülen onca kana, şehit olan onca insana değmez miydi hiç? Eşini, dostunu, evini, bar
kını, arkasına bakmadan ve bu dünyadan göçen yüzlerce insan için değmez mi? Evet,
herkes böyle düşünmüştü. Düşman yüce yurttan kovuldu. Ama daha iş bitmemişti.
Atatürk dedi ki : “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Şimdi bu ülkenin yeni bir
rejime ihtiyacı vardı. Yüzyıllarca mutlakiyet ve meşrutiyetle yönetilen bu ulus, aç kal
mıştı. Demokrasiye, laikliğe, inkılaplara, aç kalmıştı. Ve TBMM kurulduktan sonra Tür
kiye demokrasiyle yönetilmeye başlandı. Nereden, nereye... O perperişan milletin, artık
yüzü gülüyordu. Atatürk sonunda bunu da başarmıştı. “ En çok Türk Milletine yakışan bu
rejim” sonunda sahibiyle tanışmıştı. Ama tabiî ki daha hayaller, hedefler bitmemişti...
HAYAL
M el is K A B A A LİO Ğ L U

Mecdude Başakıncı İlköğretim Okulu 8/A
ANTALYA
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CUMHURİYET

Cumhuriyet; en iyi yönetim biçimidir. Halkın kendini doğrudan yönetmesidir.
Cumhuriyet sayesinde demokrasi, eşitlik gibi kavramlar da hayatımıza girmiştir.
Cumhuriyet bizim için açılmış bir kapıdır veya bu kapıları açmak için bir anahtar.
Cumhuriyet’in açtığı kapılar sayesinde hayatımız kolaylaştı, daha rahat yaşıyoruz ve en
önemlisi de mutluyuz. İşte bütün bunlar Cumhuriyet sayesinde olmuştur. Cumhuriyet
sayesinde gelişme elde edebiliyoruz. Ve düşüncelerimizi rahatlıkla ortaya koyabiliyor,
açıkça söyleyebiliyoruz. Çağdaş bir toplumda, demokratik bir toplumda yaşıyoruz. En
önemlisi de çağdaş, uygar ülkeler ile eşit olmamız. Artık gençlere daha çok güveniliyor
ve onların yapacaklarına bir umut bağlanıyor.
Demokrasi, özgürlük, eşitlik, uygarlık, çağdaş bir seviye evet Cumhuriyet bize bun
ları getirmiştir. Ve biz Cumhuriyet sayesinde çağdaş ve uygar seviye düzeyine ulaşmış
bir toplumuz. Cumhuriyet olan ülkeler çağdaş seviye düzeyine ulaşmış olan ülkelerdir.
Cumhuriyet ilan edilip tamamı ile yerine oturduktan sonra sanat alanında da gelişmeler
elde edilmiştir. İnsanlar sanat alanında eğitim almışlardır.
Atatürk “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” demiştir. Cumhuriyet sayesinde
egemenlik milletin olmuştur. Artık halk kendini yönetmeye başlamıştır. Dediğim gibi
doğrudan olarak halk kendini yönetmiştir.
İşte Cuınhuriyet’in önemi bunlar yani; uygarlık, özgürlük, demokrasi, eşitliğin sağ
lanması. Çağdaş devletler, çağdaş, uygar insanlar olmamız. İşte Cuınhuriyet’in önemi.
Aynı zamanda Cumhuriyet’in bize ileride sağlayacaklarını da düşünmeye başlamalı ve
hep ileriye bakmalıyız.
ÇİÇEK
Ayça BÜ LBÜ L

Vakıfbank İlköğretim Okulu 7/A
ARTVİN
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VATAN SAĞOLSUN
“ Ya İstiklal Ya Ölüm...” Mustafa Kemal’in bu sözleriyle yeni Türk milletinin Türk
vatanının temelleri atılmış oldu. Çünkü bu sözler yurdumuzu işgal eden birçok ülkeye
söylenmiş ilk sözlerdi.
Savaşlarda birçok kayıp vermemize rağmen nasıl bir milletizdir ki halk her zaman
birbirinin yanında ve her an bu güzel yurt için canını vermeye hazır. Nasıl bir milletiz
dir ki analar ölen oğullarının arkasından gözyaşı bile dökmemiş sadece şu sözü
söylemişler;
“Vatan sağolsun.”
Fakat Osmanlı Devletinin başındaki padişah diğer ülkelerin hayallerini süsleyen
Osınanlı kanıyla sulanmış toprağını saltanat uğruna heba edebileceğini düşündü. Mus
tafa Kemal için bu söz konusu bile olamazdı. Bu güzel vatanın tek bir parçası bile
verilemezdi. Herkes kanının son damlasına kadar savaşıp vatanı koruyacaktı.
Mustafa Kemal ve arkadaşları yurdun işgal edilmesine karşıydı. Halk da karşıydı
ama nasıl kalkınacaklarını bilmiyorlardı. Mustafa Kemal’in “ Halkı gene halk kur
taracaktır.” sözleriyle halk kalkınmış ve vatanını korumaya hazırlandı.
Osmanlı Devleti sınırları içinde birçok topluluğu da barındırmıştı. Ama daha sonra
çoğu Osmanlı Devletini yüzüstü bıraktılar. Bu ülkeler kendi devletlerini oluşturmak is
tiyorlardı. En çok da Ermeniler. Ermeni sorunu yıllar önce yaşanmış olsa da kanayan
yaralar, verilen kayıplar var. Türk milleti yaşamı boyunca bir sürü acı çekmiş ama bun
ların üstesinden gelmeyi başarmıştır.
Türk milleti yaşamı boyunca acılar çekmiş ama bunların üstesinden gelmeyi
başarmıştır. Ve kükreyerek;
Ben ezelden beridir hür yaşadım , hür yaşarım .
H angi çılgın bana zincir vuracakm ış? Şaşarım !
Kükrem iş sel gibiyim , bendim i çiğner, aşarım.
Yırtarını dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ben inanıyorum ki nesiller değişse de Türk evladı Atalarını unutmayacak daima
yaşatacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir toplumun Cuınhuriyet’e giden yolunda
attığı en büyük adımlardan biridir. Bu ismin altında birçok şehit, halk ve çocuklar
yatmaktadır. Bir Türk vatandaşı olarak :
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
BAŞAK
Ülkü A D AN IR

Dalama İlköğretim Okulu 8/B
AYDIN
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Ö L M E Z ESER

Asla ölmeyecek bir eser dikilmiş, yurdumun her karış toprağının üstüne. Öylesine
büyük, öyle ulu ki; bir milletin her ferdi atmış temellerini kendi elleriyle. Taşlarını sır
tında taşımış, başında beklemiş gece gündüz tek bir kötülük uğramasın diye.
Mimarı Mustafa Kemal Atatürk, emektarı yılmaz Türk Milleti. Bıkmadan usan
madan aylarca çalışarak bitirmişler, o göz kamaştıran güzellikteki muhteşem eserlerini.
Ardından, yine hep birlikte yazmışlar bu “Egemenlik Abidesi”nin adını, hem göklere
hem yüreklere. Ne top, ne tüfek, ne tank yeter şimdi onu yıkmaya. Mümkün mü?
Yetmiş milyon nöbet tutar başında.
Kime emanet edilir, tek başına kim hakedebilir bu güzelliği? Hesap sormaz mı
üzerine dökülen milyonlarca alınteri? Ne ferman dinler insan, ne emir, ne buyruk. Kol
kola girecek, omuz omuza verecek, gerçekleştirecek çağdaşlık emellerini.
Tüm dünya bir olmuş da yine güç yetirememiş. Bir adım attığına bin pişman olmuş,
nasıl kovulduğunu bilememiş. Padişah dedikleri çoktan yok olmuş, yerinde yeller eser.
Biri haykırsın bilmeyenlere; kime aittir bu eser?
Bir kez daha güneş gibi doğdu Atam, vatanımın üstüne. Seslendi Ankara'dan her
yere; dağa, taşa, göğe denize. “ Egemenlik kayıtsız şartsız, milletindir!” Daha yolun
başında emindik, bekliyorduk bu zaferi. Çünkü yüreğimizi ortaya koyarak söz
vermiştik biz bize.
Eşi benzeri olmayan memleketim, ana sütü gibi helal toprağım, başımda sonsuza
dek dalgalansın bayrağım. Cumhuriyetimize, refahımıza, özgürlüğümüze ve bağımsız
lığımıza gözüm gibi bakacağım. İçiniz rahat olsun, and içtim atalarım; eserinizi
koruyacak, size layık olacağım!
GÜNEŞ
G onca YILD IZI!A N

Kaıagözoğlıı İlköğretim Okulu 7/C
BALIKESİR
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E G E M E N L İ K K A YI T SI Z ŞARTSI Z. . . “ B İ Z İ M D İ R ”

Düşünüyorum... Benliğimin içine düştüğü bu çıkmaz yolda kalbim için derin bir
nefes alıp tekrar düşünüyorum. Herşeye hakkı olan bir tek kişinin olduğu, insanların hak
ve özgürlük kavramını bilmeden yaşadığı, güvenden, sevgiden ve mutluluktan yoksun,
insanların gülümsemekten bile çekindiği kararlarının ve hatta varlıklarının bile hiçe
sayıldığı bir yaşamın nasıl olacağını korku ve bir o kadar da üzüntü ile hayal ediyor ve
buna inanamıyorum.
Kendime

özgürlüğün

sadece yaşamakla sınırlı olduğu bir düzende nasıl insan

olunabileceğini soruyorum... Düşünmeyi bilmeyen bir beyin, fikirlerini söylemeyen bir
çift dudak, sadece korkunun okunduğu gözler ve bir çobanın tüm dediklerini yapmaya
mahkûm bir vücudun yaşamayı nasıl tanımlayacağını merak ediyorum. Sadece nefes al
mak mıdır yaşamak? Veya kalbinin atması mıdır yalnızca? Evet onlar böyle cevap
vereceklerdi. Çünkü hiçbiri yaşama sevincini tadamamıştı. Yaşam suyundan bir yudum
bile alamamışlardı. Onlar sanıyordu ki bu su ile aralarında dağlar vardı. Bunu farkettiler, fakat hiçbir zaman başkaldıramadılar, onları yöneten o tek insana. Egemenlik on
ların elinde değil, onları yönetendeydi. Ölüm, sefalet, daha fazla yasak korkusu vardı,
onların yüreğinde. Beyinleri öyle yıkanmıştı ki, haklardan söz etmek bile onlar için çok
büyük bir hakti.
Ya bizim gibileri. Yani bizim gibi çocuklar acaba o günlerde neler yaşıyorlardı.
Büyüklerinin içlerindeki korku, onları daha fazla korkutmuyor muydu? Bizim tek
düşüncemiz oyunken acaba onlar ne düşünür olmuşlardı? Kadınların pencereden dışarı
bakamadığı, çocukların baskı ve şiddetle sözde okutulduğu, daha doğrusu ezildiği ve
sindirildiği bir dönem, o dönemde bunca acı yaşamış küçücük vücutlara layık mıydı?
Elbette hayır. Kesinlikle onlar, o minik beyinler buna mecbur değildi. Kalpleri kor
kudan değil, mutluluktan hızlı hızlı çarpmalıydı. Ne yazık ki onlar anne ve babalarının
korkusunu gördükçe daha da korktular. Oyunlara değil de bu önüne geçilmez korkuya
içerlediler.
Ama hangisi bilebilirdi ki birgün gelecek ve bu korkular sona erecek. Yani sonun
da uzaklarda bir çıkış yolu bir çıkış görünecek.
Hakların halkın eline verilmesi, düşündüklerini artık sesli olarak söyleyebilmeleri,
özgürlük, serbestlik, sevinç, güven, fikir gibi kavramların sıkça söz edildiği bir yaşam
onlara önce bir mucize, bir hayal gibi geldi. Korku ve bir o kadar da pırıltıyla baktılar
o gelecek günlere. O günlerin sembolü de o sihirli meclisti işte. Binbir umutla açılan bu
meclis bizim şimdi algıladığımız gibi algılanmadı o zaman. O içinde özgür fikirlerin
bulunduğu bir bina değil, yepyeni doğan bir güneş, karanlığa karşı ilk yakılan mum, ses
sizliği yaran ilk haykırış, matemin içindeki ilk kahkahaydı. O meclis ki aslında bizim
düşüncemiz, fikrimiz ve özgürlüğe tek çıkış yolumuzdu. Kendi içimizden kopmuş in
sanların, bizim düşündüğümüz veya düşünmediğimiz fikirlerin açıkça ortaya konulduğu
bir kurtuluş yeriydi orası.
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23 Nisan 1920 gününü hayal etmeye çalışıp gülümsüyorum şimdi. Eski dönem
leriyle, meclis önündeki hayallerini getiriyorum gözümün önüne. Suskun dudaklarının
yerini kahkahalar ve sevinç çığlıkları dolduruyor. Hep boş yarınlara bakmaya alışmış
gözler, şimdi ışıl ışıl. Çocuklar yaşanan kötü günleri unutmuşçasına mutluluktan
uçuyorlar.
Saltanatın olmadığı bir ülkede Cumhuriyet’le yaşamanın sevincini onların yüzünde
birkez daha görüyorum. Aydınlık ve güven dolu gözler geleceğe bakıyor şimdi. “ Bu bir
başlangıç” diyorum kendi kendime. Artık herşey daha güzel olacak. Atatürk’ün
heyecandan titreyen, gururlu sesi kulaklarıma do lu yo r: “Yurttaşlarım. Az zamanda çok
ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk
kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.
İşte o zaman bir kez daha anlıyorum özgür düşüncenin, hürriyetin ve Cumhuriyet’in
ne denli muhteşem birşey olduğunu. Sonra aklıma güzel bir söz daha geliyor : “ Ey yük
selen yeni nesil! İstiklâl sîzindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.”
Bir babanın çocuğa aldığı, pırıl pırıl kırmızı bir bisikletin o küçük kalpte bıraktığı
coşku denizi gibiydi, o zamanların Cumhuriyet’i. Şimdi o bisikleti alıp aynanın önüne
koyuyorum ve şaşırıyorum. Aslında hâlâ ne kadar da yeni. Belki birazcık yağ ve cila
gerekiyor. O babanın kuruş kuruş biriktirip, özene bezene seçtiği bisiklete gururla
bakıyorum. O zamandan bu zamana nasıl da sağlam kalmış. O ufak tefek darbeler, toz,
toprak hiçbir şey yapamamış.
Cumhuriyet’i azıcık cesaretle beslenip, dişiyle, tırnağıyla kurmuş atalar torunu ol
manın getirdiği vazifeler, o Cumhuriyet’i devam ettirebilmek için yapılacak olan işler
geliyor aklıma. Cumhuriyet meşalesini kimseye vermeden ne güzel de ilerlemişiz.
Saçımıza daha ak bile düşmemiş, kırışmamış ellerimiz, yüzümüz, genceciğiz daha,
“ Egemenlik milletindir” ilkesiyle kurmuşuz bu devleti, bizim kalarak devam etmiş,
ediyor. Atatürk’ün düşünceleri bize yetmiş, aydınlığa doğru çıktığımız bu yolda, onun
önderliğinde sağlam adımlarla ilerlemişiz.
Şimdi sokaklar karşısındakine güvenle bakan bakışlarla dolu. Parklarda çocukların
sevinç çığlıkları özgürce yükseliyor. Bir eliyle annesini, diğeriyle babasını tutmuş mut
lu küçük yüzler var şimdi. Bir bilim insanı özgürce çalışıyor laboratuvarında veya bir
doktor bir çığır açıyor tıpta. Bir kadın sokaktaki bekçiye hiç çekinmeden “Saat kaç?”
diye soruyor. Genç bir grubun attığı kahkahaya yaşlı bir nine öfkeyle karışık ama bir o
kadar da zevk dolu bir bakış fırlatıyor. Bir köşe yazısında devlet düzeni tatlı tatlı eleş
tiriliyor, belki bir başkası da övülüyor. Ve ben sıramda oturmuş bir yandan özgürce
yazıyor bir yandan da bütün bunları o canım meclisimiz sayesinde, onun bize sağladığı
ve bizim her şeyimiz olan haklar sayesinde yapabildiğimizi düşünerek gülüyorum ve
içimden haykırıyorum : “ Egemenlik kayıtsız, şartsız bizimdir!
UMUT
Şey m a B ARAZ
M ehm et
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Akif Ersoy İlköğretim Okulu
BİLECİK

C U M H U R İY ET E GİDEN YOL

Filiz büyümek ister, bebek yürümek ister, görmek ister âmâ, duymak ister sağır...
Ve bir millet de gelişmek ister, korunmak ister bir vatan... İşte dönüyoruz 1900’lü
yıllara bakıyoruz. Korunmak isteyen vatan gelişmek isteyen millet işte orda.
1881 ’e geliyoruz, işte doğdu kurtarıcı, bağımsızlığı getirici doğdu.
Koruyacak vatanı, geliştirecek milleti, getirecek cumhuriyeti kuracak, kuracak Mil
let Meclisini.
Ne diyor Akif ? Belli ki o da bağımsızlık istiyor ve diyor ki :
"Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım ,
H angi çılgın bana zincir vuracakm ış şaşarım.

”

Vatan için, cumhuriyet için, bağımsızlık için kan döküldü. Cepheden cepheye,
siperden sipere koşuldu. Niçin? Bağımsızlık için, cumhuriyet için...
Milletin kendi kendini yönetmesidir cumhuriyet. Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindi. Cumhuriyet için meclis gerekirdi. Hani büyümesi için besin gerekir ya filize iş
te Cumhuriyet için Millet Meclisi.
Milleti temsil edecekti bu meclis. Kararı meclis verecekti. Yani millet verecekti.
Kararın milletin vermesi neydi? Cumhuriyetti.
23 Nisan 1920 yılı geldi, çattı. İşte meclis kuruldu. Ülkenin tek temsilcisiydi bu
meclis. Bu meclis cumhuriyete zemin hazırladı. Demokratikleşme yolunda bir adım
atıldı bu meclisle. 3 yıl geçti meclis kurulalı.
Artık sıra cumhuriyet’e gelmişti. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet kuruldu. Halk
yönetiyordu artık kendini, bağımsızlık geliyordu.
Erişilmez güzelliklerden bir nebzeydi Cumhuriyet. Bize bırakıldı bu iki erişilmez
terim. 23 Nisan Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.
23 Nisan 1920 bir doğuş oldu, çocuk gibiydik. 29 Ekim 1923 olgunluk, gençlik ol
du.
Ve cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk diyor ki : “ Ey yükselen yeni
nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.
Yani bize emanet edilmiş, Cumhuriyet ve Meclis. Koruyacağız onları anamız gibi,
bacımız gibi. Akif diyor ki bizlere :
"B astığın y e rle ri toprak diyerek geçm e tanı
D üşün altındaki binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlusun incitm e ya zıktır atanı
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

”

SEVGİ
M ervenur YA M E N

Özel Hulusi Bey İlköğretim Okulu 8/A
BİNGÖL
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CUMHURİYET

İnsanlar, hayatları boyunca hep bir şeylerin mücadelesini verirler. Çalışmak, karnını
doyurmak, işe yaramak. En önemlisi de insan olmak. Ama bir mücadele var ki, hiçbir
şeye değişilmez : Kurtuluş Mücadelesi!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı, bugün bu durumda
olabilir miydik? Özgürlüğümüze kavuşabilir miydik? Krallık, padişahlık... Hangi yöne
tim şekli Cumhuriyetin yerini tutabilir ki? Bugün her insan kendi mesleğini seçebiliyor,
eğitim alabiliyor, yöneticilerini seçebiliyorsa bu Cumhuriyetin sayesinde olmuştur.
Bugün yurdun her köşesindeki insanlar mecliste temsil ediliyor. Bu, bizlerin sahip
siz ve kimsesiz olmadığını gösteriyor. Haklarımızı, bizleri savunan insanların olması
büyük bir güven veriyor. En güzeli de bu insanları büyüklerimizin seçiyor olması.
Ama şunu da söylemek isterim ki; Cumhuriyet hiçbir zaman, çalışmayan insanların
olmayacaktır. Cumhuriyet demek çok çalışmak demek, aydınlanmak demek, durmamak
demektir. Ben okula gidiyorum, ben çalışıyorum demekle hiçbir şey bitmez. Bizler de
üzerimize düşen her görevi yerine getirmeliyiz. En basiti çevremizi temiz tutmak bile.
Cumhuriyetimize sahip çıkmak demektir.
Bugün bizler, kanlarını bu uğurda feda eden herkes adına, daima ileriye bakmalıyız
ve yüksek sesle bağırmalıyız : BU CUMHURİYET BİZİM!
ÖZGE
Sere an A K K UR T

19 Mayıs İlköğretim Okulu 7/A
BİTLİS
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BÜYÜKLERİME SÖZ!
Ben Ali, ben Fatma, ben Zeynep. Ben Türk çocuğu. Sizin fidanlarınızdanım. Sizin
evladınızım. Bütün Türk evlatları gibi fedakârım çünkü kanımızda var fedakârlık. Al
dığım bayrağı namusum deyip, sonuna kadar koruyacağım.
Zaman en büyük acıları unutturur da, kimse mutluluğu, başarıyı unutmaz. Biz de
unutmuyoruz. Başarımızın farkındayız. Bu vatan nasıl bugünlere geldi düşündünüz
mü? Nasıl başardığımızı, zaferi kazandığımızı biliyor musunuz! Çok zor olanı, olmazı
olur yapmaya çalıştık. Binlercesine, yüzlerle karşı koyduk. Ama onlarda bir şey eksik
ti. Bu vatan sevgisi, kardeşlik duygusu ve bağımsızlık isteğiydi ki bütün Türklerin için
dedir. En sonunda başardık. Binleri yendik ve meclisimizi açtık. Çünkü biz laik, demok
rat olmalıydık. Çünkü biz özgür olmalıydık. Kendi kararlarımızı yine kendi isteğimizle
başa getirdiğimiz kişilerce, vekillerimizle uygulatmalıydık. Çünkü biz unutamıyorduk
kağnılarıyla yalın ayak cepheye mermi taşıyan annelerimizi, biz unutamıyorduk bu
vatan uğruna canını veren şehitlerimizi. Onları düşündükçe daha çok gururlanıyoruz ve
geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Bu devlete, cumhuriyetimize daha çok sahip çıkıp onu
yüceltmek istiyoruz.
Yarın ölmeyeceğimizi kimse söyleyemez. Kimse bilemez geleceğini. Ama biz
yarınlara umutla bakabiliyoruz. Çünkü biz geçmişte öyle emin adımlar attık, öyle sağ
lam temeller kurduk ki kimse bizim yuvamızı yıkamadı ve yıkamayacak. Bundan emi
niz. Çünkü evimizin etrafında askerlerimiz gözlerini bile kırpmadan gece gündüz bek
liyorlar. Bu vatan, bağımsızlık şartı olmadan milletin, bizlerindir. Önümüzde hiçbir güç
duramaz. Bağımsızlığımızı kimse elimizden alamaz.
Herkes herşeyin farkında ben biliyorum. Aliler, Ayşeler, Zeynepler, Fatmalar, tüm
Türk gençleriyle size sesleniyorum. Endişelenmeyin, biz bayrağımızı sonuna kadar
koruyacak, onu nelerle kazandığımızı unutmayacağız. Kimsenin egemenliğinde ol
mayacak, özgürlüğümüzü sonuna kadar savunacağız.
Size söz büyüklerim, sözümüzü tutacağız!..
MARTI
M erve Ö ZÇ E LİK

Bolu Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8/B
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T.B.M. M. VE C U M H U R İ Y E T

Bu konunun önemini anlamak için şöyle bir Osmanlı Devleti’ne uzanalım. Böy
lelikle cumhuriyetin en iyi yönetim biçimi olduğunu ortaya çıkaralım.
İlk Osmanlı padişahları ülkeyi mükemmel yönetiyorlardı. Halkı ezmek, zulmetmek
amaçlı girişimlerde bulunmazlardı. Halkla devlet birlik olunca karşı koyacak güç yok
tu. Küçük derelerin birleşip ırmak olması ve hiçbir engel tanımaması gibi bir şeydi bu.
Bir bütün olan Osmanlı, topraklarını genişleterek dünyaya hükmeder olmuştu.
Sınırlarını çok genişletmiş, büyük bir imparatorluk olmuştu. Ama belirli bir dönemden
sonra başa geçen padişahlar kendi aralarındaki taht kavgalarından, ülkeyi yönetecek
kabiliyette olmadıklarından koca imparatorluğu yok olmaya mahkûm ettiler. Zaten dos
tu olmayan ülkeye diğer ülkeler diş gıcırdatmaya başladı. Artık bütün ülkeler, im
paratorluğa "hasta adam" gözüyle bakıyordu.
Baştaki padişahlar kukladan farklı değillerdi. İmparatorluk parçalandıkça parçalanan
bir devlet olmuştu artık. Buna bir dur demek lâzımdı. Kendi çapında bir asker olan bir
büyük insan, bunlar karşısında hayrete düşüyor, vatanını kurtarmak için plânlar yapıyor
du. Kendini göstermek zamanı gelmişti. Kendisi gibi birkaç vatanseverle ülkeyi kurtar
maya karar vermişti. Vatanı için savaşıyor, yurduna giren düşmanlara korku saçıyordu.
"Geldikleri gibi giderler" diyerek tüm halka güven veriyordu.
Çeşitli muharebeler yaparak düşmana gözdağı veriyor ve halkımızın kolay yutulur
lokma olmadığını anlatıyordu. Bu büyük insan da artık vatanımızın atadan oğula
geçilerek yönetilemeyeceğini anlamıştı. Bunun çözümünü de bulmuştu. Bütün halkın
kafasındaki köhneleşmiş fikirleri kaldırıp, bu ülkede onların da söz sahibi olduklarını
anlatmaya çalışıyordu. İlk iş olarak T.B.M.M.'yi açtı. Artık ülke miras yoluyla değil,
halkın istedikleriyle yönetilecekti. Tâbi ki o, bunun için birçok zorluklara göğüs gerdi
ve bunu başardı. Yenilikleri önce kendi yapıyor, sonra halkın devamını getirmesini is
tiyordu. Halk da yavaş yavaş bu yeniliklerin güzelliğini, doğruluğunu anlıyor ve bun
ları benimsiyordu.
Sırada yönetim şeklini değiştirmek ve bunu halka anlatmak vardı. Bu yönetimin adı
"Cumhuriyet"ti. Halk özgürce hakkını savunuyor, istediğinin ülkeyi yönetmesini is
tiyordu. Bu şekilde tüm zorluklar aşılmış, yeni bir yaşam şekli gelmişti ülkemize. Bun
lar da T.B.M.M.'nin aracılığıyla gerçekleşiyordu.
Aslında bunların önemini tam olarak; anlatmaya kalksak kâğıtlar, kalemler yetmez.
Ama, şunu bilmeliyiz ki cumhuriyetle yönetilen bir ülke; insanlara mutluluk, huzur ve
güven verir. "Rahatlıkla hakkını savunan insanlar, kadın erkek eşitliği, her şey o kadar
güzel ki!... Nasıl anlatayım? Bunları hepimiz bildiğimiz için ben kendimce çarpıcı bul
duklarımı açıkladım. Takdir sizin. Ben, en iyi şekilde yönetilen bir ülkenin bireyi
olmakla övünüyorum.
ATAK
Süleym an TAK

Şehit Hazım Bey İlköğretim Okulu 8/A
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DEVLET MİLLET, M İL LE T DEVLET

Devletler ister büyük ister küçük olsunlar bir yönetime sahiptirler. Bu yönetimin
oluşum biçimi o devletin egemenliğinin kaynağı hakkında bize bilgi verir. Devleti
yönetecek kişilerin yönetilenlerce seçilmesi ve işbaşına gelmesi egemenliğin yönetilen
lere ait olması demektir.
Devlet adına gücü ve kudreti ifade eden egemenliğin yönetilenlere dayanması mil
lî değerlere, kültüre ve demokrasiye sahip çıkmak demektir. 7'ürk Milleti büyük insan
Atatürk’ün önderliğinde egemen oluşum biçimi olarak demokrasiyi seçmiştir. Böylelik
le milletin fertleri kendilerini ifade ederek görüş ve düşüncelerini doğrudan yönetime
yansıtma imkânına sahip olmuşlardır.
İnsanın kendisini esas alan insan esaslı yönetimler bireylerin kendi geleceklerini
tayin etme hakkını onlara vermişlerdir. Bu imkânı veren demokratik sistemle egemen
liğin oluşturulması ve egemenliğin kaynağı olarak bizzat milletin kendisinin görülmesi
hoşgörü, özgürlük, dinamizm ve bağımsızlığın önündeki engelin kalkmasına sebep
olmuştur.
“ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” demiştir Ulu Önder Mustafa Kemal ve ben
ce bu sözü söylerken Türk Milletine yakışan yönetim biçiminin Cumhuriyet olduğunu
belirtmiştir. Aslında şöyle bir düşünülürse tüm insanlığa yakışan yönetim biçimi Cum
huriyettir. Çünkü Cumhuriyette söz sahibi halktır. Kısaca Cumhuriyette devlet millet,
millet devlettir.
BULUT
D ilay Ş E N YÜZ

Koç İlköğretim Okulu 8/B
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E G EM ENLİK, BAĞIMSIZLIK, C U M H U R İY ET

Cumhuriyet, halkın egemen olduğu bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet Atatürk ilke
ve inkılaplarını sonuna kadar destekleyen, bağımsızlığı ve bu devrimleri temel alan
idaredir.
Osmanlı Devleti döneminde devlet, monarşi sistemiyle yönetiliyordu. Bu dönemde
ulusun egemenliği değil, padişahın saltanatı önemliydi. Osmanlı Devleti’nin yedi asır
yaşadıktan sonra yıkılmasının nedeni de halkın düşüncelerine önem erilmemesiydi. İm
paratorluğun son dönemlerinde çıkan isyanların oluşturduğu iç karışıklıklar sonucunda
devletin çöküşü hızlanmıştır. Bu, halkın egemenliğine ve bağımsızlığına verdiği değeri
gösteren tarihin önemli örneklerindendir.
Egemenlik halkın benimsediği bir yönetimdir. Hiçbir insan başka bir insanın
egemenliği altına girmek istemez. Atatürk de bunu destekleyerek halkın yanında olmuş
tur. Atatürk ülkenin kurtuluşu için her ilden temsilcilerin oluşturduğu Türkiye Büyük
Millet Meclisini oluşturdu. TBM M’nin esasında halkın egemenlik, bağımsızlık ve cum
huriyet aşkı yatar. Bu üç temel ana kural TBM M ’ni meydana getirir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Cumhuriyeti ilan edince
Atatürk Cumhurbaşkanımız oldu. Atatürk on beş yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış,
“ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözünü Cumhuriyetimizin olmazsa olmazları
haline getirmiştir. Devletimizin adının da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmasının
nedeninde bu yatar.
Atatürk, Cumhuriyeti çocukların yaşatacağını, nesilden nesile aktaracağına
inanıyordu. Bunun da ancak çocuklara Cumhuriyet sevgisinin aşılandığı takdirde ola
bileceğinin farkındaydı. O bu nedenle TBM M ’nin açılışını 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı ilan etmiştir. Bizler de birer Türkiye Cumhuriyeti çocuğu olarak
Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını korumalı; Cumhuriyet, bağımsızlık ve egemenliği
özümüz haline getirmeliyiz.
BAHÇE
G izem Ç E TİN

18 Mart İlköğretim Okulu 6/C
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DOĞAN GÜNEŞ

Cumhuriyet dediğimizde aklımıza hemen, halkınkendi kendini yönetmesi gelir.
Yani Cumhuriyet bir halk yönetimi şeklidir. Cumhuriyet yönetiminde; “ Egemenlik
Kayıtsız, Şartsız Milletindir.” Millet bu hakkını seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır.
Yurdumuz en ideal devlet yönetimi olan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı’ndan sonra
kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşı’ndan önce osmanlı İmparatorluğu varmış. Bu imparator
luk Kurtuluş Savaşı’ndan önce çökmüş. Yurdumuzu düşmanlar işgal etmişti. Atatürk
Türk Milletini kurtarıp bağımsızlığa kavuşturmuştu. Mustafa Kemal Atatürk Türk Mil
letine herşeyin en iyisine layık olduğunu söylemiş ve herşeyin en iyisini vermeye çalış
mıştır. Atatürk’ün söylediği g ib i: “Türk Ulusu’nun yaradılışına ve yaşantısına en uygun
olan yönetim şekli Cumhuriyettir.” Gerçekten de Cumhuriyetin içinde bulunan özgür
lük ve eşitlik bir ulus için çok önemli unsurlardandır. Biz hep özgürlük, eşitlik ve
bağımsızlıktan yana olmuşuzdur. Bizim ülkemiz Cumhuriyetle yönetilen demokratik bir
ülke. Bu nedenle de herkes yasalar önünde eşittir ve herkesin özgürlükleri yasalarla
güvence altına alınmıştır. Örneğin; bir işsiz adam birini öldürürse cezasını alacaktır. Bir
öğretmende birini öldürürse o da aynı cezayı alacaktır. O kişi öğretmen, diğeri çalış
mıyor diye öğretmen olanı daha az ceza alamaz. Herkes yasalar önünde eşit olduğun
dan ikiside aynı cezayı alacaktır.
Cumhuriyeti doğan bir Güneş olarakta tanımlayabiliriz. Cumhuriyet sayesinde
Türk Milletinde bir çok değişme olmuştur. Cumhuriyet bir Güneş gibi üzerimize doğ
muş ve bizi aydınlatmıştır. Cumhuriyet asla batan bir güneş olmamalıdır. Bu güneşin
batmaması için bize ihtiyacı vardır. Onun için Cumhuriyeti zirveye kadar çıkartmalıyız.
Bu da onu koruyup, ilerletmekle olacaktır. Cumhuriyet bize Atalarımızdan kalma miras
tır. Örneğin; bizim sandık dolusu paramız olsa, ona gözümüz gibi bakar, gelecek olan
zararlardan korumaya çalışırız. İşte bizim herşeyden önemli mirasımız olan
Cumhuriyeti korumamız ve gözümüz gibi bakmamız gerekir.
Bugün, tüm dünya devletlerinin yönetim biçimi Cumhuriyet değil, ama tüm ulus
ların özlemini çektiği Cumhuriyetle yönetilmekteyiz. Bizde Türk Ulusu olarak Cum
huriyet yönetimine kolay kavuşmadık. Yüzyıllarca süren padişahlık yönetimini yaşadık.
Padişahlık yönetiminin çöktüğü yıllarda da Atalarımız uzun yıllar savaş alanlarında
mücadele etip kanlarını yerlere dökmüş ve şehit olmuşlardır. Biz şimdi Cumhuriyetle
yönetildiğimiz için rahatız, huzurluyuz ve mutluyuz.
Cumhuriyeti koruyalım ki, ileriki kuşaklar zorluk çekmesin, mutlu olsun. Yani biz,
atalarımızdan bize kalan mirası bizde torunlarımıza bırakmalıyız. Onlarda bizim şu anda,
olduğumuz kadar mutlu yaşasınlar ve hayattan zevk alsınlar.
“ Haydi! El ele verip Cumhuriyeti zirveye çıkaralım.”
GAMZE
Şeyda ARTAR

Hürriyet İlköğretim Okulu 8. Sınıf
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ZİNCİRLERE VURULMUŞ AKILLAR..
Sevgi kalbe egemendir, akıl bedene, millet ise yalnız ve yalnızca kendine hâkimdir.
Hayatta egemenlikten önce özgürlük gelir. Zindana atılmış hangi kalp, zincirlere vurul
muş hangi akıl kendine egemen olabilmiştir ki? Özgürlük içtiğimiz su, yediğimiz ek
mek kadar önemlidir. Özgürlük gönül rahatlığıdır, gönül huzurudur.
Yaşam denilince akıllara ilk kalbin monoton ritimlerle atmasını, günde üç öğün
yemek yemesini ihtiyacımız kadar su içilmesini getirenler bence özgürlük nedir bilmez
ler! Özgürlük yaşamdır, hayattır, mutluluktur, bir çiçeği koklamak, okullarında kendi
marşını söylemektir. Özgürlüğü olmayan bir kişinin hayatının hiç bir önemi ve anlamı
yoktur. Bir düşünsenize : Bir gün ülkemiz işgal edilse, gökyüzünde gülümseyen güneş
yerine kara delikler açılsa, kuş sesleri yerine siren sesleri duyulsa ne olurdu? Tabi ki de
özgürlük bizim canımız, ciğerimiz olurdu. Ona tekrar kavuşabilmek, evlatlarımıza
güzel bir vatan bırakabilmek için hangimiz şehit olmak istemezdi? Fakat şimdi in
sanımızın aklından özgürlük, egemenlik kavramları silinmiş bile, Silinmese bile an
lamını kaybetmiştir. Kimileri için özgürlük tuttuğu takım yendiğinde sokakları kar
gaşaya bulamak, kimi için egemenlik ise insanları emri altına almak. Ama bu böyle nereye
kadar gidebilir ki? Devir bilgi devri, artık kılıçlarla değil, akıl ve kalemle savaşıyoruz. Her
şey değişiyor. Yıllardır değişmeyen tek şey ise Değişim dir.
Tarihimize dönüp baktığımızda Osmanlı Devleti’nde egemenliğin padişaha ait ol
duğunu görürüz. Bu o zamanın şartlarında incelersek o devirde ne bir Cumhuriyet var
dır, ne de millet egemenliği... Devlet giderek büyümekteydi ta ki Fransız İhtilali çıkın
caya kadar! Bu ihtilal, egemenlik, eşitlik, milliyetçilik gibi kavramları ortaya çıkarmış
tır. Tüm dünya bu ihtilal ile çalkalanıp Osmanlıda bu akımdan etkilenir. Sırplar, Yunan
lar, Araplar, hepsi kendi devletlerini kurmak ister. OsmanlI’da bir üzüm salkımı gibi
teker teker dağılmaya başlar. Batılılar düşünmüşler ve akıllarının önlerindeki engelleri
kaldırarak “m eşrutiyete karşı çıkmışlardır. Osmanlı ise savaşlardan çıkmıştır, yorgun
dur gözlerini açar ve herkesin birdeğişim içinde olduğunu görür. Ve değişim vaktinin
geldiğini anlar. Ama “İş işten geçti artık” der. “ Ben beli bükülmüş asırlık bir devletim,
ölümüm yaklaşıyor” der. İş halka düşmüştür. Halk kollarını sıvar hasta adam Osman
lI’yı kurtarmaya çalışır. Yurt düşmanlardan temizlenir fakat hasta adam Osmanlı, artık
ölü bir adam olmuştur.
Sıra yeni yönetim şeklinin belirlenmesine gelmiştir. Mustafa Kemal, yurdun bir çok
yerinde yaptığı kongrelerde egemenliğin sadece halkın mal, olduğunu ve böyle bir yöne
timin doğmak üzere olduğunu söylemiştir. Bunun içinde ilk adımı atmış 23 Nisan
1920’de TBM M’yi kurmuştur. Yenilikler devam etmiş ve bizler bu güne kadar gelmişizdir Bizler için, vatanları, dinleri için canlarım veren her yiğide binlerce teşekkür borç
luyuz Egemenlik o günden bu güne milletindir. Millet onu almış, yavrusu gıbı bakm.ş,
büyütmüş ve Cumhuriyeti 81 yaşına getirmiştir. Artık Osmanlı diye bir devlet kalmamış,
egemenliğin sadece halka ait olduğu yeni bir devlet Türkiye Cumhuriyet, kurulmuştur.
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Bizler bu gencecik devletin sağlam kolonları olmalıyız. Montaigne’nin bir sözü vardır;
“ Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz”. Biz
“Cumhuriyet” kavramını AvrupalIlardan görüp, uygulasak bile kendi aklımızı kul
lanarak bu işi başarıyla sürdürmeye çalışmalıyız.
Egemenlik ve millet birbirinden ayrılaınayan iki kavramdır. Nasıl gece mehtabıyla,
kalp sevgisiyle, yüz tebessümüyle güzelse millet ise egemenliği ve bağımsızlığıyla
güzeldir. Şimdi durma zamanı değil, çalışma zamanı. Haydi çalışmaya, sevgiyi ve bili
mi tüm dünyaya yaymaya, özgürlüğü yeniden yaşatmaya.
BİLGE
H ilal Biişra A C E M İ

Özel Server Gazi İlköğretim Okulu 8/A
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T Ü R K DESTANI

Küçük, viran bir kasaba olan Ankara tarihinin en heyecanlı gününü yaşıyordu. Halk
sokakları doldurmuş, o büyük olayın gerçekleşmesini bekliyordu.
Sonunda halk uyanmış, işgallere karşı çıkmış, Kuvayi Milliye ruhu yükselen dal
galar halinde tüm yurda yayılmaya başlamış, millet kabuğunu kırmış, Hatay’da baş
layan direnişler, İzmir’e oradan da tüm yurda yayılmaya başlamıştı. Millet kendi kötü
kaderini yenebileceğini ve hatta yeniden yazabileceğini anlamış, bu haklı davasını dün
yaya duyurmaya karar vermişti. Bunun için İstanbul’da Mebusan Meclisi toplandı. An
cak millî bilinci boğmak isteyen İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal etmiş, meclisi kapat
mış, üyelerini tutuklamıştı. Bu olay milleti haklarını savunacak bir organdan yoksun
bırakmıştı. Bu nedenle olağanüstü yetkilerle donanmış bir meclisin varlığı çok gerek
liydi ve meclis için en uygun yer Ankara idi. M. Kemal Atatürk böyle düşünüyordu.
Türk’ün karanlık umutsuzluğunu bir kalemde silmeyi, Türke hakkettiği bağımsızlığı
T ü rk ’ün kalbinde taşıdığı vatan aşkını harekete geçirerek yepyeni aydınlık bir
cumhuriyet kurmayı istiyordu.
En önemli adım meclisin açılmasıydı. Yirmi üç Nisan bin dokuz yüz yirmi günü M.
Kemal’in meclis önüne gelmesiyle halk coştu. Gerçek bir lider, bir kurtuluş önderi olan
Atatürk; meclisi açmış ve kurtuluş mücadelesi ayakları daha yere basan, planlı, prog
ramlı bir şekilde yürütülmüştür.
Meclisin açılmasıyla millet egemenliğine dayanan yeni Türk devletinin temelleri
atılmış oluyordu. Bu gerçek bir cumhuriyetti. Ne var ki koşullar bu ismin verilmesi için
uygun değildi. Önce kurtuluş mücadelesini kazanmak vardı. Sonra sıra Cumhuriyete
gelirdi. Kısa büre sonra geldi de!
Türk Milleti bir destan yazmıştı. Ve bu destanın her satırı gerçekti. Millet bir kez
daha başarmıştı Gerçek bir millet gibi davranmış, büyük liderin önderliğinde en büyük
özelliğine bağımsızlığına kavuşmuştu. O günün takvimi iki Ekim bin dokuzyüz yirmi
üç’ü gösteriyordu. Düşmanın son kalıntıları da Ata’nm çok önce dediği gibi; geldikleri
iiibi gitmişlerdi.
Yirmi vedi eün sonra tüm dünyanın gözleri önünde bir devlet şekillendi. Cum
huriyet ilan edilmişti. Türkiye Devleti artık bir Cumhuriyetti. Türkiye Devleti; laik,
demokratik, sosyal bir hukuk devleti olacaktı.
Türk Milleti gücünü göstermişti. Önce halk iradesine dayanan bir meclis ve
paralelinde bir Cumhuriyet kurmuştu. Meclis ve Cumhuriyet ayrılmaz bir bütündür. Bu
iki kavram demokrasiyi, millet iradesini, bağımsızlığı ve egemenliği anlatır. Ve biri
diğerinden ayrı düşünülemez.
Atatürk, kurduğu Cumhuriyetin başına geçtiğinde; halk durdurulamayan b.r çağ
layandı Akabildiği kadar aktı. Akabildiği kadar akacaktı. Meclis başarmıştı. Cum
huriyet başarmıştı. Atatürk üstüne düşeni yapmıştı. Türk Milleti üstüne düşeni yapmış
tı. Artık önümüzde parlak bir gelecek uzanıyordu. Ve bizler de bu geleceği gidebildiği
yere kadar götürmeye kararlıyız.
KIZIL
Sıla KIZILTAŞ

Mustafa Kemal İlköğretim Okulu
DİYARBAKIR
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SAHNENİN ARDINDAKİ KURGU
Çocukları bir sakız veya bir balonla kandırmak kolay. Bir günlük bakan koltuğuy
la geleceği göstererek Ata’mızın sözünü kanıtlamak, edilgenliğin en etkin halini elde
tutmak, soyutluğun içinde somutluk aramak değil mi? Yaşamı yansıtabildim diyebilmek
kadar yaşamı yaşamda arayabilmek olsa gerek herhalde. Bir günlük gelecek bize ne
kazandırabilir ki... Demokrasinin temellerini oluşturabilmek için bazı şeylerden
fedakârlık, toplumun gönençliğini artıracak en önemli etken aslında. Toplumca bunu
oluşturabilmek için kendimize tek bir soru sormamız gerek. “Cumhuriyeti ve Atamızı
yaşatabiliyor muyuz?” Hayır. Sihirli bir kutu içine sığdırılmış yaşamı yaşamaya mah
kûmuz. Eleştirel bir toplumdan öte yapılan şeylerin yararlarını ele alıyoruz. Ama eleş
tirmek bu değil ki... Olumlu ve olumsuz yanlarını ele almak ve doğru olanı bulmaktır.
Zaten yaptığımız en büyük hata bu değil mi? Olaylara tek bir pencereden bakmak ve
görememek. O zaman yaşamın her penceresinden bakıyorum şimdi. Eğer eleştirmek her
pencereden bakmaksa, cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini her açıdan
değerlendiririm.
Şimdi de Hasbahçenin güzel güllerini göreyim. Yaşamımızda bugünkü rahatlığımız
varsa; TBMM, Cumhuriyet ve ardından gelen demokrasidir. Eşitliğin ve özgür düşünce
gücünün etkin bulunduğu bir yaşam tarzına sahibiz herşeyden önce. Sesimizin en ince
ve zarif tonuyla haykırıyoruz özgürlüğün en temel ilkesini. Başarının sonsuzluğunda
saydamlığı içeren bir rahatlık ve esenlik içinde buluyoruz kendimizi. Yaşam sadece
demokrasinin getirdiği temel hakların simgesi oluyor ve sonsuz bir mutluluk içinde
sesleniyor.
Nasırlaşmış bir toplumun bireyleri olmamak bizim ve düşüncemizin gücüne bağlı.
Geleceği gelecek kadar yakın saymak, körelen ve törpülenmesi gereken bir toplum oluş
turmak olacaktır. İyi temeller üzerinde planı olmayan binalar, temeli de yok edecektir.
TBMM sayesinde gelişen cumhuriyeti köreltmemek bizim elimizde...
SADE
Buhar Ö ZC A N

İstiklal İlköğretim Okulu 8/B
EDİRNE
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EN B Ü YÜ K E M A N E T : C U M H U R İ Y E T

Cumhuriyet çığlıklarının yükseldiği ilk anlar... Acımasız yasaların son bulduğu ve
insanlar için artık umut ışığının yandığı gün... Meşrutiyetin son bulduğu, ufkumuzun
aydınlandığı, bize aydınlık içerisinden uzatılan eli tuttuğumuz gün...
Artık sadece senin için yaşar, senden kuvvet alırız. Sen bize kahramanın hediyesisin. İlkelerin aydınlığım, canım gibi koruduğum Cumhuriyet...
Tarihler anlatıyor, kanlar dökülmüş uğrunda... Bak; şu yerlerde yatıyor, nice
meçhul şehitler...
İnançlıyız, artık mutluyuz... Biz gençler yarından umutluyuz... Çünkü artık kendi
kendini yönetiyor bu millet... Kim tutar önünü yürü, ilerle Cumhuriyet.
Şerefimiz var yurdumuzun toprağında, taşında... Hep uygarlık savaşında, hep galip
Cumhuriyet...
Ey! Sana sesleniyorum; vatanımın, cumhuriyetimin varlığı... Dalgalan, dalgalan
şahlanarak, vatanın yüzü gülsün... Sen varım, yoğum, ülkümsün.
Vatanımın, cumhuriyetimin ve bayrağımın varlığı... Hep seni, hep cumhuriyeti
hayal ettim. Ama şu sözünü hiç unutmadım. “ Beni görmek demek, mutlaka yüzümü
görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız
bu kâfidir.” İşte bu söz beni cumhuriyeti korumaya iten ilk adımdı.
Şimdiye kadar ölen şehitler gibi, ölecek şehitlerin de var. Uygarlık uğrunda,
milyonla şehit çıkar.
Gün geldi köyden-şehire, şehirden-başkente, savruldun sonsuz bir rüzgar gibi...
Sabrettin, boyun eğdin; istek-dilek demedin, hep yerine getirdin. Bu da sana yetmedi
Cumhuriyeti verdin.
Bu toprak, bu bayrak, nefesim, kanım, şerefim, şanım, bu emanet vatanım hepsi
senin Cumhuriyet.
“Ne Mutlu Türküm Diyene...”
TÜRK
Esra YILM AZ

Tevfık Yaranoğlu İlköğretim Okulu
ELÂZIĞ
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MANSİYON

CUMHURİYET GÜNEŞİ
Güneş, gecenin en karanlık anında bir umut gibi doğar dağların ardından. Yaşamı
boyunca güneşi hiç görmemiş, benzi, yüreği solmuş bir insana her gün yeni umutlarla
doğan bu ışık topunu, ne kadar anlatırsanız anlatın kelimeler çaresiz kalacaktır şüphesiz.
O insana fırsat vermek gerekir güneşe ulaşabilmesi için. Önünde kendini ortaya
koyabilme fırsatı olan insan tırnaklarıyla yıkacaktır karanlığı. Güneşin gözleri kamaş
tıran en parlak ışığını yakalayıp çekecektir yüreğine. Çünkü insan bunu yapacak güce
sahip olarak yaratılmıştır.
Kainatı yaratan güç, insanı diğer canlılardan farklı olarak yaratmıştır. İnsan düşün
meye, ağlamaya, gülmeye, sevmeye, sevilmeye layık olarak yaratılmıştır. O iyiyi,
güzeli ve doğruyu zekası ile bularak yaşamına dahil edebilecektir. Bunun için insan top
luluklarında bireylere kendilerini ifade etme şansı verilmelidir. Bunu oluşturabilmek
için insana önem veren ve onun düşünceleriyle hareket eden aktif bir sistem oluşturmak
gerekir. Şüphesiz bu sistemin adı “Cumhuriyet”tir.
Mustafa Kemal Atatürk, her insan gibi Türk insanının önemsenmeye layık ol
duğunu ilk hissedenlerden biridir. Atatürk, artık Türk toplumunda bütün insanların hiç
bir ayırıma tâbi tutulmadan yönetime katılması gerektiğine karar vermiştir. Cumhuriyeti
armağan etmiştir, yeni ufuklar açmıştır insanına.
Cumhuriyet ile insanlar kendilerini yönetimin merkezinde bulmuştur. Artık nasıl
yönetileceklerine, kim tarafından yönetileceklerine kendileri karar vermektedir. Artık
ülkede yönetilen olarak girdikleri pasif misyondan, aktif bir misyona geçiş yapmışlar
dır. Yöneticileri Yüce Meclisin çatısı altında görerek temsilcilerini takip etme olanağı
bulmuşlardır. Onları oyları ile cezalandırarak, ya da ödüllendirerek bilinçlendirme
olanağı bulmuşlardır.
Yöneticiler de kendilerine güvenen insanlara vefa borçları olduğunu hissetmişler
dir. Demokrasi düşüncesi topluma hâkim olmuş ve artık bireyler her alanda seslerini
yükseltmeye başlamışlardır.
Cumhuriyet, Türkiye’ye güzellikler, umutlar getirmiştir şüphesiz. Mutlaka bir gün
Cumhuriyeti benimseyen Türkiye, hak ettiği yere ulaşacaktır.
GÖZCÜ
M eh m ed Em in Ö ND ER

Özel Otlukbeli İlköğretim Okulu 8/B
ERZİNCAN
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CU M H U RİY ET AĞACI

80 yıl önce toprağa bir tohum atılmıştı. Bu tohum öyle leziz bir tohumdu ki meyve
verdiği zaman bütün insanımız tarafından sevilecekti. Bu tohum çok uzun yıllar sonu
cu süren bir çaba sonucu bulunmuştu. Zaman geçtikçe dallandı budaklandı. Sevgiyle
büyütüldü her şeyden önce, fidan oldu bir zaman sonra. Daha sonra da meyve veren bir
ağaç oldu. Halkına zulmeden diktatörlüğe, monarşiye karşıydı. Bu ağacın adını millet,
“Cumhuriyet Ağacı” koymuştu.
Atatürk “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek bu tohumu ekmişti.
Kurtuluş Savaşı başlarında İstanbul yönetimine başkaldırarak Ankara’da kurulan
TBMM ve hükümetin çalışma yöntemi, temelde Cumhuriyet ilkesine dayanıyordu.
Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusun elinde olduğu ilan edilmiş, çeşitli aşamalar
sonucunda seçimle gelmiş bir meclisin temsil ettiği yasama gücü ile onun denetlediği
bir yürütme gücü (hükümet) oluşturulmuştu.
Ankara Hükümetinin İstanbul Hükümetini yok saymasıyla devletin yönetim biçi
minin açıklanması zorunlu hale geldi. Yürürlükte bulunan 1921 Anayasasında Mustafa
Kemal Paşa’nın hazırladığı tasarı doğrultusunda yapılan değişiklikle Cumhuriyet res
men ilan edildi.
Cumhuriyet halkımızca hemen benimsendi. Çünkü eski Türklerde egemenliği
hakan kullanırdı; ama önemli konularda devletin ileri gelenlerine, bilgi kişilerine
danışırlardı. Ayrıca hakanın seçimi kurultay tarafından yapılırdı. Dolayısıyla Türklerde
tam değilse de biraz olsun Cumhuriyet anlayışı vardı.
İşte insanlımın uzun yıllar ve uzun uğraşlar sonucu bulduğu bu tohum bu yönetim
biçimini muhafaza etmeli tam bulmuşken bir daha kaybetmemeliyiz.
GÜNEŞ
Zeynep A YBAS

Osman Gazi İlköğretim Okulu 7/C
ERZURUM
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T B M M ’NİN Ç İ Ç E Ğ İ C U M H U R İ Y E T

Ben cumhuriyet çocuğuyum. Uğrunda kanlar dökülen bu vatanın kuruluşundan 66
sene sonra 29 Ekim’de doğdum. Ben milletimin en şerefli gününde merhaba dedim dün
yaya. Belki de böyle bir günde doğmak bana verilen ilk ve en güzel hediyeydi.
29 Ekimlerin benim için tek bir önemi var. İki ayrı sevinç yaşamıyorum. Hem cum
huriyetin kuruluşu hem de doğum günüm diye. Gerçek yaşam zaten cumhuriyetle doğ
madı mı? Gecenin karanlığında beklenen güneş misali. Artık vatanımla cumhuriyetle et,
tırnak gibi ayrılmaz ikili oldu.
Cumhuriyet nasıl geldi bugüne kadar? Hani dedim ya cumhuriyet hayattır, candır
diye. Onu narin bir bebek gibi beslemek, ayakta tutmak gerekir. Bizlerin seçtiği temsil
ciler Türkiye Büyük Millet Meclisinde sahip çıkacaklar cumhuriyete. Tıpkı suya muh
taç çiçek gibi. Nasıl ki çiçeğe en çok ihtiyacı olan suyu vermezseniz solar, bırakır ken
dini, işte öyle muhtaç cumhuriyet Türkiye Büyük Millet Meclisinde ona bakacaklara.
Sadece çiçek değildir suya muhtaç. Su da muhtaçtır güzelliğe, çiçeğe. Nasıl ki mümkün
değilse gökteki yıldızları elimize alıp sıcaklığım kalbimizde hissetmek. Öyle mümkün
değil cumhuriyeti egemensiz, ulusal egemenliği de cuınhuriyetsiz düşünmek.
Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Yaşamam cumhuriyet, sebebim ise 23 Nisan. Ailemdir
onlar. Ve bunların verdiği hazla yaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile
varoldukça Cumhuriyet, daha nice bu sevinci tadacak nesiller doğacak.
SILA
Em ine ATM ACA

Porsuk İlköğretim Okulu 8/B
ESKİŞEHİR
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GELİŞİM ÜSTÜNE BİR DENEME
“TBMM ve Cumhuriyet” kavramları, üzerinde yeterince durulması gereken kav
ramlardır. Bu kavramları iyi tanımlamamız, anlamını iyi anlamamız uygulamada bize
büyük yarar sağlayacaktır. Bilginin ve teknolojinin akılları zorladığı günümüzde, hızlı
adımlarla geleceğe koşmak, çağı yakalamak gerekir. Ancak bu uzun yolda gelişmiş uy
gar ülkeler düzeyine çıkabilmek, çağı yakalayabilmek için sağlam bir vücut yapısına ve
bu vücudu yönetebilecek sağlıklı çalışan bir beyne ihtiyaç vardır. İşte bu noktada bir
devletin, toplumun gelişebilmesinde, ilerlemesinde TBM M’yi bir vücuda ve cum
huriyeti de bu vücudu yöneten beyne benzetebiliriz.
İnsanlar bir arada yaşamaya başladıkları günden bu yana, birşeyler yapabilmek için
hep kararlar almak ve bu kararları uygulamak zorunda kalmışlardır. Ve bütün bu dönem
lerde karar alırken hep tartışmalar, çatışmalar hatta savaşlar olmuştur.
Toplumların gelişimini sağlamak için; toplumsal birliği ve beraberliği sağlamak,
toplumu tek bir vücut haline getirmek çok önemlidir. Önemli olduğu kadar da zordur.
Çünkü burada bir araya getirilmeye tek vücut halinde hareket ettirilmeye çalışılan bir
kişi bir futbol takımı ya da bir film setindeki 300-500 kişilik figüranlar değildir. Burada
tek vücut haline getirilmeye çalışılan milyonlarla ifade edilen bir toplumdur. Hem de bu
milyonlar farklı duygulara, düşüncelere, isteklere sahip olan insanlar ise.
Millî birliği sağlayan toplumların hızla geliştiklerini görüyoruz. Bir başka deyişle
gelişmek için millî birliği ve beraberliği sağlamak şarttır. Bunu yapmak da tarih bil
gilerimizi yokladığımızda eski zamanlarda tek kişinin idare ettiği devlet yapılarında
dönem dönem mümkün olsa da daha sonraları insanlar arası iletişimin ve eğitim
seviyesinin yükselmesi sonrasında insanlar haberdar olmaya başlamışlar ve tek kişilerin
yönetiminde millî birliği sağlamak imkânsız hale gelmiştir. Bu sebeplerden dolayı
günümüzde tek kişili yönetimlerle millî birliği sağlamak zordur.
Osmanlı 600 yıl dünyaya hükmetti. Ancak I. Dünya Savaşıyla birlikte tarih sah
nesinden silinmeyle yüz yüze geldi. Anadolu dört bir taraftan düşman işgaline uğradı.
İşte bu kötü günlerde Mustafa Kemal önderliğinde Türk insanı makus talihini yenerek,
düşmanı yurttan attı. Yıkılan Osmanlı devleti yerine yeni bir devlet kuruldu. Bu devlet
Türkiye Cumhuriyeti’ydi.
Atatürk yeni kurulan devletin yönetim biçimi olarak cumhuriyeti seçti. Çünkü cum
huriyet halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Atatürk e göre madem ki halk
bağımsızlığını kendi eliyle kazanmıştır, öyleyse kendi kendini de yönetmeliydi.
Bugünkü şartlarda düşünürsek 70 milyon insanın bir araya gelip kendini yönetmesi
imkânsızdır. Öyleyse her insan gücünü kendi adına kararlar alacak, uygulayacak yetki
organlarına devretmelidir. Cumhuriyet yönetim biçiminde işte bu sebeple milletvekili
seçimleri yapılır. Seçilen vekiller birlikte hareket ettikleri ölçüde yönetim başarılı olur.
Yalnız her insan millî birlik olsun diye de söylenilenleri aynen kabul etmez. Etse
kimseye faydası olmaz.
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Söylenilenlerin bir araya gelerek tartışılması ve böylelikle en doğru ve uygun
olanın bulunması gerekir. İşte meclis bu tartışma ortamının sağlanması için bir toplan
ma yeridir. Yani meclis bir tartışma kültürüdür.
Dikkat edilirse Atatürk 23 Nisan 1920’de TBM M ’yi açıp 29 Ekim 1923’te Cum
huriyeti ilan etti. Yani önce tartışma ve birlik ortamını sağlayıp, ondan sonra bu işin
adını Cumhuriyet olarak ilan etti.
Bugün hiç şüphe yoktur ki dünyadaki en gelişmiş yönetim biçimi cumhuriyettir.
İletişim araçlarının o kadar gelişmesine rağmen dünyada hala tek kişilik yönetimle idare
edilen ülkeler mevcuttur. Bu ülkelerin insanları ise adeta çoğu yeniliklere direnerek sefil
halde yaşamaktadır.
İşte Atatürk’ün bir başka büyüklüğü de bir çok ülkenin günümüzde dahi göremediği
güzelliği onun 80 yıl öncesinden görmüş, ülkeyi 80 yıl önceden gelişim yoluna sokul
muş olmasıdır.
80 yıl boyunca TBMM sayesinde tepeden tırnağa tartışma ve birlikte hareket etme
kültürünü kazanan Türkiye Cumhuriyeti artık her alanda yavaş yavaş başarılarla ortaya
çıkmaktadır. Başarılar arttıkça da bu ülkenin insanları meclis ve cumhuriyete yani
TBMM ve Türkiye Cumhuriyetine candan bağlı insanlar haline geleceklerdir. Her can
lı gibi bizler de gelip geçiciyiz, ama Atatürk’ün dediği gibi “Türkiye Cumhuriyeti
sonsuza kadar yaşayacaktır” .
ÇÖĞÜR
M ustafa SO N A R

Zekeriye Konukoğlu İlköğretim Okulu 8/B
GAZİANTEP
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Bİ R C U M H U R İ Y E T DESTANI

Kaderiyle başbaşa bırakılmış eli kolu bağlı bir ülke kalmıştı geriye. Akıllara dur
gunluk veren insan kanının sel olup aktığı 1. Dünya Savaşından geriye kalan bu mahçup, bu çaresiz devlet savaşa giren birçok devletten daha zor günler yaşıyordu. Artık
geride bir zamanlar adını duyanların içinde korku salan o muazzam, o görkemli im
paratorluk olmaktan çok uzak “hasta adam" benzetmesine maruz kalmış çaresiz bir
Osmanlı Devleti bulunuyordu.
Düşman güçlü, düşman kalabalık ve düşman insafsızdı. Buna karşılık Türk halkı bu
imkânların hepsinden yoksundu. Tam olan yalnız bir şeyleri vardı; o da göğüslerinde
yatan iman ateşi ve ta ruhlarının en derinlerinde yatan Ya istiklâl ya ölüm! çağrısı.
Bu çağrı; gidişatı bir türlü hazmedemeyen ve her gün içten içe eriyip bu düğümü
çözmek isteyen bir insandandı. Peki diğerlerinden farkı neydi bu insanın? Yenilmez bir
kuvveti mi, yoksa dünyaya kafa tutacak kadar güçlü silahları mı vardı*? Hayır! Sadece
inanan bir yüreği ve dahiliğin zirvesinde bir dehası!
“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” diyen Gazi Mustafa Kemal Paşa Sam
sun’a çıkarak, tasarladığı kurtuluş planın, başlatmış ve bu yüksek fikirlerini halka mal
ederek belki de atılması gereken en büyük adımı atmıştı. İpin ucu ele geçmiş, herkesçe
bilinen nice destanlar, nice zaferler tarih sahnesine altın harflerle yazılmıştı.
Evet, bir zafer kazanılmıştı! Yani ilk adım tamamdı. Ama Mustafa Kemal’in tasar
ladıkları bununla sınırlı değildi. Kurtuluş Savaşının zor kısmı zaferden sonra başlıyor
du. Artık eski rejim son anlarını yaşıyordu.
Türk milletinin ihtiyacına cevap veremez duruma getirilmiş, zaman içinde yoz
laşarak bir zamanlar insanlar, mutluluk içinde yaşayan imparatorluk rejimi gittikçe in
sanların boğazını s.kan bir hale gelmişti. Bu köhnemiş zihniyetin atılarak daha çağdaş,
daha faydalı ve Ata’mn düşlediği muasır medeniyet yolunda yürüme zeminim hazırlayacak'bir rejime geçilmeliydi. Bu yüzden; egemenlik kayıtsız, şartsız millete verildi.
Titiz çalışmalar sonucu oluşturulan bu rejime cumhuriyet denildi.
Artık ülkede halk kendi kendini yönetebiliyor; yöneticisini hür iradesi ile
seçebiliyordu. Herkes eşitti. Herkes özgürdü.
Türk Milletine inanılmaz bir güç, aşılmaz bir direniş sergileten hep bu özgürlük
düşüncesiydi. Türk Milleti egemenliği hiçbir şarta bağlı olmadan yaşamak .çın; eğilerek
yaşamaktansa kırılarak ölmeyi tercih edip bu zafere ulaşmıştı.
Bizlere böyle bir ülke hediye edip, “ İnsan isterse neler yapabilir?” bunun en şanlı ör
neğini sunduklar, için bu aziz insanlara şükranlarımızı sunuyor ve diyorum ki : Sız rahat
uyuyun y a t t a n ı z yerde. Çünkü evlatlar.n.z sizi ve öğütlerinizi unutmad. ve b.r gün bu
memleket içki bir şeyler yapmak gerekirse en az sizin kadar inançla, kanla, canla bu
vatana hizmetten bir ad.m geri olunmayacak, gerekirse kanımızın son damlasın, dah. bu
yolda seve seve vereceğiz. Ve sizlerin b.rakt.ğ. bu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız.
Çünkü bizler de sizler kadar bu ülkeyi ve bu ülkede yaşayan insanlar, seviyoruz.
YOLCU
Sakine K O Ç

Sabiha Raşit Özdemir İlköğretim Okulu 8/C
GİRESUN
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YAŞASIN C U M H U R İ Y E T

Cumhuriyetimiz 80. yaşında. Bundan tam seksen yıl önce ilan edildi Cumhuriyet.
Nelerden vazgeçildi, neler feda edildi uğruna. Bunu anlamak için bakmak gerekiyor ta
seksen yıl öncesine. Bakalım ki bir nebze olsun anlayabilelim, tekrar yaşayabilelim
olanları.
Seksen dört yıl öncesinde Ulu Önder M. Kemal öncülüğünde, Samsun'da çakılan
bir kıvılcımla Cumhuriyete doğru yol alınmıştır. Kim inanabilirdi o günlerden bu gün
lere gelinsin. M. Kemal; Amasya, Erzurum ve Sivas’ı dolaşıp, inandığını arkadaşlarına
ve halka anlatarak başladı işe. Anlattı, anlattı, anlattı... Bıkmadan, durmadan. Türk Mil
letinin zaten ruhunda var olan İstiklal aşkı yeniden filizlenmiş, filizlendirilmişti.
Yürüyüş tüm engelleme isteklerine rağmen Ankara’ya varmıştı. 23 Nisan I920’de mec
lis açıldı önce. Artık çakılan kıvılcımı tüm Anadolu’ya, savaş meydanlarına yayıp, düş
manı kovma zamanı gelmişti. İnönü, Sakarya, Dumlupınar derken, Ege Denizi’ne varıl
mış ve düşman denize dökülmüştü. İşte azmin ve inancın zaferi... Yokluk, yoksulluk,
yorgunluk hiçbir şey bahane edilmeden destansı bir zafer kazanılmış, densizlere hadleri
bildirilmişti. Bize bu günleri yaşatmak için her şeyi göze alanlara ne kadar teşekkür et
sek azdır.
Savaş alanlarında verilen bağımsızlık mücadelesi kazanılmış, sıra bu millete yeni
devletini, yeni yönetimini kazandırmaya gelmişti. M. Kemal onu da düşünmüş, kararını
vermişti. Yeni devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktı. Evet Cumhuriyet... M.
Kemal’e göre millet kendi kendini yönetmeliydi. Uzun tartışmalardan sonra 23 Nisan
1920’de açılan meclisten çıkan karar; Devletin yönetim şekli Cumhuriyettir oldu.
Asıl güneş şimdi doğmuştu Türk Milleti için. Bu güneş yüce şehitlerimiz ve M.
Kemal sayesinde doğmuştu. Seksen yıldır da hep üstümüzde, hep içimizde, hep kal
bimizde... O ’nu bize emanet edenler emin olmalılar ki o güneş, Cumhuriyet güneşi bizler yaşadıkça batmayacak. Galiba en güzel teşekkür de bu olur. M. Kemal ve kahraman
arkadaşlarına...
(Cumhuriyetimizin 80. yılı nedeniyle okulumuzda düzenlenen kompozisyon dalı
yarışmasında birinci olmuştur.)
CAN
Senan C A N

Altınsu Atatürk İlköğretim Okulu 7/A
HAKKÂRİ
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C U M H U R İ Y E T İ Çİ N E L ELE..

Cumhuriyet, insan onuruna en çok yakışan, egemenliği hiçbir koşul tanımadan
ulusa veren, ülkenin yönetiminde doğrudan doğruya halkı söz sahibi yapan bir yönetim
şeklidir. Cumhuriyetle yönetilen bir ülkede egemenlik bir kişiye veya zümreye değil,
toplumun tümüne aittir. İnsanın ve milletin gelişmesi için gerekli olan demokrasi ger
çek cumhuriyetle yönetilen devletlerde yaşatılabilir. Bu nedenle gerçek bir cumhuriyet,
demokratik bir hayatla gerçekleşir. Atatürk’ün amacı, uygarlık yolunda her alanda çağ
daş anlayışı yerleştirmektir. Atamızın bu amacı, ancak uygarlık ve çağdaşlaşma yoluna
ışık tutan cumhuriyetle mümkün olacaktır.
Büyük Atamıza göre “Türk milletinin karakter ve yapısına en uygun olan idare
cumhuriyet idaresidir.” Çünkü cumhuriyet millî egemenlik idealini, vatandaşın devlete
ve devletin vatandaşa karşı hak ve görevlerini en iyi düzenleyen yönetim şeklidir. Çağ
daşlaşmanın ve yenileşmenin baş şartıdır. Atamız cumhuriyet için “büsbütün yeni bir
hayatın müjdecisi” demiştir. Evet cumhuriyet ülkemiz için yepyeni ve çağdaş bir hayatın
müjdecisi olmuştur. Bizlere güvenli ve sağlam bir gelecek, fikirlerimizi ve düşün
celerimizi özgürce açıklayabileceğimiz bir ortam sunmuş her bireye kendini ifade
edebilme şansı vermiştir.
Mustafa Kemal Atatürk, çağın genç rejimiyle yönetilen Türkiye Cumhuriyetini
Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini
gerçekleştirmede temel bir güç kaynağıdır. Bu nedenle Atamız “Cumhuriyeti biz kur
duk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sîzsiniz” diyerek Türk gençliğine seslenmiştir.
O, bu sözleri ile hem Türk gençliğini yüceltmiş hem de ona güven duygusu vermiştir.
Gücünü milletten alan bu yönetim, Türk toplumuna sayısız faydalar sağlamıştır. En baş
ta, milleti, devletin yönetiminde söz sahibi yapmıştır. Demokrasiyi geliştiren bu sistem,
vatandaşların hak ve hürriyetlerini güvenceye almıştır. Bugün, milletçe sahip ol
duğumuz herşey cumhuriyetin eseridir. Öncelikle bütün vatandaşların eşitliği ve devlet
yönetimine eşit olarak katılmaları hakkını getirmiştir.
Atamızın en büyük eseri olan cumhuriyete karşı yönelebilecek iç ve dış tehditler,
O ’nun Gençliğe Hitabesi’nde veciz bir şekilde belirtilmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve
yarın da cumhuriyet rejimi çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Bu tehlikeler çok
yönlüdür. Koşullar ne olursa olsun her Türk gencinin ve vatandaşının millî görevi; cum
huriyetimizi koruyup kollamaktır. Türk devletinin ve Türk milletinin sonsuza kadar
huzurlu ve mutlu yaşaması Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış tehditlere karşı korun
masına bağlıdır. Bu konuda herkes duyarlı olmalı ve üzerine düşen görevi yerine getir
melidir. Ülkemizi tehdit eden bu güçlere cumhuriyetçiliğin geliştiği bir Türkiye’nin hiç
bir zaman çeşitli oyunlara gelmeyeceğini, bölünmeyeceğini ve kendi etki alanlarına gir
meyeceğini biz Türk gençleri olarak ispatlamayı bir borç bilmeliyiz.
GÜNEY
G üllü TECİR

Demir Çelik İlköğretim Okulu 8/B
HATAY
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B Ü Y Ü K Ö N D E R VE BÜ YÜ K T Ü R K İ Y E

Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya
Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu zedelenmiş, ulusun çok yorgun ve yoksul bir
durumda olduğunu görmüştür. Osmanlı Devleti’nin başında bulunan yöneticiler yurttan
kaçmışlar ve Osmanlı Devleti çökmüş, bazı toprakları ellerinden gitmiştir. Mustafa
Kemal yurdun bu durumuna tek çare olduğunu düşünüyordu. O da egemenliği, ulusun
elinde bulunan yeni bir Türk Devleti kurmaktı.
Mustafa Kemal’in gözünde temel ilke Türk Ulusunun onurlu ve saygın bir ulus
olarak yaşamasıydı. Bunu da şu sözleriyle belirtiyordu; “Ne kadar zengin ve gönençli
olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar toplumlar karşısında uşak durumun
da olmaktan öteye gidemez.” demiştir.
Türiye Büyük Millet Meclisinde M. Kemal, İtilaf Devletlerinin, yediyüzyıllık Os
manlI Devleti’nin hayat ve hâkimiyetine son vermiş olduklarım açıkladı. Aldığı tedbir
ler sayesinde 23 Nisan’da, Ankara’da olağanüstü yetkiler ile TBMM kuruldu. Yurtta,
Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra 29 Ekim 1923’de ilân
edilmiştir. Yüce önder Atatürk arkadaşları ile birlikte, büyük çaba ve uğraşlardan sonra
Türkiye Cumhuriyeti’ni ve bu devletin başkanı olarak da M. Kemal seçilmişti. Cum
huriyet ile birlikte, bir dönem kapanıp yeni bir dönem açılmıştı sanki. Bundan tüm Türk
Milleti çok mutlu olmuştu. Tabiiki, buna karşı çıkan birçok aykırı düşünceler vardı.
Türk Milleti Atatürk’ü savunduğu düşünce ve insanlara karşı ilişkisi ve davranışlarıyla
onu çok iyi tanıyorlardı, ona sonsuz güveniyorlardı. T BM M ’nin açılması ile yeni yöne
tim şekli olan Cumhuriyet’i tüm Türk Milleti benimsemiş ve bu yönetim şeklinden çok
çok memnundular. Cumhuriyet’in ilanı ile birçok yenilikler getirilmişti. Bu yenilikler
Türk Milletini uygar ve çağdaş bir devlet şekline getirmiştir. Bu durumu Atatürk şu söz
leriyle belirtmiştir; “Geleceğe yönelik önlemler hakkında görüş alışverişinde bulun
madan önce geçmişe ilişkin vakalar ve olaylar hakkında bazı şeyler söylemek ve yıllar
dır, süren eylemlerimizin ulusumuza hesabını vermenin, görev olduğu kanısındayım...”
Bunların tümünü M. Kemal’e borçluyuz, o olmasaydı onun savunduğu düşün
celerin aynısını düşünen insanların bunları bir eyleme dönüştürecek cesaret ve gücü
bulamayacakları kesindir. O olmasaydı, yurdumuz şu anda çok farklı durum ve koşulda
olacaktı, o yüce önder olmasaydı...
İnsanlar her geçen gün daha çok eğitiliyor, daha bilinçleniyor ve bunun sonucunda
ilerliyoruz, doğruyu buluyoruz. Ancak bunların yapılması için yani beyinlere, yeni fikir
lere ihtiyaç vardır. Bunları yapacak olan da biz gençleriz ve şunu çok iyi biliyoruz ki
herşey bize bağlı. Bizler Atatürk’ün yolunda ilerleyecek, onun bize bıraktığı bu güzel
yurdu çok daha ilerlere götüreceğiz. Bu bir bayrak yarışı gibidir, benden ona, ondan
ona, ondan ona, ondan ona gidecek ve hep böyle ilerleyeceğiz. Bu yurdu dimdik ayak
ta tutacak, daha ileri düzeye taşıyarak geliştirecek yine bizleriz. İnsanlar geçmişini bil
meden geleceğe yön veremez. Bunun için, çalışmalı çalışmalı çalışmalıyız. M. Kemal
yine bunu şöyle belirtmiştir. “ Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal
yıkımların yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların kar
şılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum.”
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Yüce önder Atatürk, Türk Gençliğine böyle seslenmiştir.
“ Ey Türk Gençliği! Birinci görevin; Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyetini son
suzluğa kadar korumak ve savunmaktır.
Varlığın ve geleceğinin biricik temeli budur.
Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. Gelecekde seni bu hâzineden yoksun etmek
isteyecek yurt içi ve yurt dışı düşmanların olacaktır. Bir gün, bağımsızlığını ve Cum
huriyet’i savunmak zorunda kalırsan, göreve atılmak için içinde bulunacağın durumun
olanaklarını ve koşullarını düşünmeyeceksin! Bu olanaklar ve koşullar çok elverişsiz bir
durumda belirebilir. Bağımsızlığına ve Cumhuriyetine göz koyacak düşmanlar, bütün
dünyada benzeri görülmemiş bir zaferin temsilcisi olabilirler. Zorla ve hile ile kutsal
yurdunun bütün kaleleri alınmış, bütün tershanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve yurdun her köşesi açıkça işgal edilmiş olabilir. Bütün bu koşullardan daha acıklı ve
korkunç olmak üzere, yurt içinde iktidara sahip olanlar, aymazlık ve sapkınlık ve hatta
hainlik içinde bulunabilirler. Dahası bu iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını, istilacıların
siyasal emelleriyle birleştirebilirler. Ulus yoksulluk ve sıkıntı içinde harap ve bitkin
düşmüş olabilir. Ey Türk gençliğinin evladı! İşte bu durumlar ve koşullar içinde bile
görevin, Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”
ATATÜRK
ÇİÇEK
Ecem YILD IRIM

Barbaros İlköğretim Okulu 7/H
İÇEL
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CUMHURİYET

“ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İşte bu söz; Türkiye Devletini yücelten,
bugün böyle yaşamamızı sağlayıp; bizi çağdaş, yenilikçi ve gerçekçi bir toplum haline
getiren, arkasında Türk halkı ile verdiği mücadelede canı pahasına bile olsa geri adım
atmayan; yaptığı işlerle, gerçekleştirdiği devrimlerle, elde ettiği başarılarla göğsümüzü
kabartıp, Atamız olduğu için gurur duyduğumuz ve yıllardır yüreklerimize yer etmiş
yüce önderimiz Atatürk’e aittir.
Mustafa Kemal Atatürk; bir zamanlar çaresiz, yoksul, bilgisiz yaşayan bir topluma
yol göstererek, öncülük etti. Kendine inanmayan, güvenmeyen Türk halkına güven ver
di ve her şeyi, istediklerinde, inandıklarında yapabileceklerini gösterdi. Bunu sadece
Türk halkına değil tüm dünyaya ispat etti ve herkes tarafından bilinen ve takdir edilen
bir önder oldu.
Arkasında Türk halkı, zaferle sonuçlanan mücadeleler verdi. Atatürk’ün kurduğu
yeni Türk devletinde ise halk yepyeni hak ve özgürlüklere kavuştu. Artık Cumhuriyet
yani bağımsızlık, halkın söz sahibi olduğu bir devlet şekli vardı yeni Türk toprakların
da. Artık bir TBMM vardı kurulduğu gün çocuklara armağan edilmiş. Artık hak ve öz
gürlükler vardı; eşitlik, adalet vardı yeni Türk devletinde.
Atamızın bize bıraktığ en büyük hazine olan Cumhuriyet, neler getirmemişti ki
yanında? Herkes özgür, eşit ve huzurluydu. Herkes Ata’nın izinde ilerliyordu. Egemen
lik milletindi.
Bugün; zaferlerle, yeniliklerle, devrimlerle geçen tarihimizle gurur duymak, sahip
çıkmak istiyorsak bizler de ülkemiz için yararlı birer vatandaş olmaya çalışalım. Bizlere
bırakılan bu ülkeyi yüceltmemiz, onun için çalışmamız gerekirken hâlâ neden çoğu in
san eğitimsiz, cahil ve dünyadan habersiz?
Her gün Atamızın gözlerinin içine bakarak yemin ediyorsak, tarihimizle gurur
duyuyorsak neden herkes sadece kendi çıkarı için değil; çevresi, ülkesi içinde çalış
mıyor? Neden herkes Atamıza verdiği yemini tam anlamıyla yerine getirmiyor?
Herşey bizim elimizde! Cumhuriyet’in emanet edildiği bizlerin elinde! O zaman
hepimiz Atamıza yakışır birer evlat olmak için ülkemizi, Cumhuriyet’i, bağımsızlığı
koruyarak sahip çıkalım ve bu değerler uğruna mücadele vererek çalışalım!
MAVİZ
B use Naz YILM AZ

Özel Bilfen İlköğretim Okulu 6/B
İSTANBUL
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A Y DI N L I Ğ A D O Ğ R U

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu bizim gerek haberlerde, gerek günlük hayatımız
da kullandığımız ve bizim için çok olmasa da nihayetinde basit bir kavram aynı Cum
huriyet gibi. Benim asıl aklıma takılan ve beni asıl düşündüren, atalarımızın bu
kelimeleri sarf ederken ki hisleri, acaba bizim bu çok basit olan bu sözcükleri söylerken
o insanlar neler hissediyordu? Bu arada atalarımız diyorum fakat bahsettiğim tarih öyle
çok uzak tarihimizden değil.
Kendimi onların yerine koyuyorum da. Herhalde sadece seksen dört yıl sonra bu
denli basitleşebilecek ve söylerken diğer kavramlardan farksızmışçasına, duygusuzca
dile getirebilecek kavramlar için canımı hiçe saymazdım.
Bizim için; TBMM, bizi yöneten ve bizim seçtiğimiz, bizi temsil eden bir topluluk,
acaba onlar için öylemiydi? Ya da Cumhuriyet onlar için ne ifade ediyordu? Düşünün
ce eminim ki bu kavramlar onlar için, bizim için olduğu kadar basit değildi.
Düşünüyorum bir insan ne için canını hiçe sayabilir ve gözünü kırpmadan elinde karşı
taraftakilerin yarısı kadar etkili olmayan silâhlarla bile bile ölüme gidebilir?
Bana sorarsanız uğruna savaşıp öldükleri şey bağımsızlığın ta kendisi, TBMM ve
cumhuriyet onların bağımsızlıklarının sembolü. Yani bence bir bayrakta en az TBMM
kadar önemli. Çünkü o da bir ülke için bağımsızlığın sembolü. Bunu kendime, etrafım
daki insanlara ve tarihime bakarak söylüyorum; Türkler özgürlük ve egemenliklerine
yürekten bağlı insanlar.
İsterseniz biraz geçmişe dönelim ve o kurtuluş günlerini hatırlayalım. Bir düşünün;
sizin milletinizden olmayan insanlar sizin vatanınızın sınırları içinde sizden daha üstün.
Her konuda haklı ya da haksız hep onlar üstün. İstedikleri zaman evinize öylece girip,
eşyalarınıza el koyabiliyor, size bıraktıkları iki lokma yemeği çalabiliyorlardı. Kızınıza,
ablanıza, annenize ya da size tüm ailenin önünde tecavüz edebiliyor ve elini kolunu sal
laya sallaya çıkıp gidebiliyorlardı. Zaten Osmanlı hükümeti deseniz hepten kontrolden
çıkmış ve bu olaylara karşı çıkmak için yapabilecekleri en son şeyi yapıp; bu olaylar
sonucunda çıkan ayaklanmaları durdurmak için hiç düşünmeden bir Türkü bile
görevlendirebiliyor.
Osmanlı hanedanlığı, paçayı nasıl kurtaracağını düşüne dursun, Türk milleti ne
yapacağını biliyordu ve inanın bana onlar Osmanlı Sarayı kadar kararsız ve korkak
değillerdi. Dolayısıyla hemen düşündüklerini uygulamaya koydular. Onların bu yola
çıkarken kafalarındaki tek düşünce bağımsızlığın ve egemenliğin kendilerine ait ol
duğu, kendi sınırları içinde hor görülmeyecekleri bir yurtta yaşamaktı. Onlar artık Osmanlıca değil Türkçe konuşmak, Osmanlı değil Türk olmak, Osmanlılar tarafından
değil TBMM tarafından yönetilmek ve Osmanlı değil Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde yaşamak istiyorlardı.
Akıllarındaki tek düşüncenin bağımsızlık ve egemenlik olması sonucunda Osmanlı battı, evet ama artık yeni bir devlet doğuyordu. Osmanlının küllerinden değil kendi
esaslarından, kendi içinden var oluyordu bu devlet. Osmanlı batarken yeni Türkiye
Cumhuriyeti doğuyordu ve artı bu yeni doğan ülke cumhuriyet ve TBMM tarafından
yönetiliyordu.
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Cumhuriyetle yönetilmek, özellikle bizim yönetilme şeklimizle yönetilmek bir ay
rıcalık, bir de, bize atalarımız tarafından zorluklarla verilen bu ayrıcalığın değerini bile
lim. Ayrıca bunların değerlerini bilmeyenleri de toplumda öyle bir konuma atalım ki bil
mek zorunda kalsın ya da bilmese de Cumhuriyete zarar veremesin.
O bizim için kan döken atalarımız adına tek bir şey istiyorum o da Cum
huriyetimize ve TBM M ’ize biraz daha özen gösterelim ve bunlardan taviz vermeyelim.
İnanın düşündüğünüzden bildiğinizden çok daha dehşet verici olaylar yaşandı. Ne olur
bu olayları yaşayan atalarımız için bağımsızlık ve egemenliğimize sahip çıkalım. İnanın
aydınlığa doğru çırptığımız, kanat çırpışlarımız hızlanır.
ÇİÇEK
Ekin DİLEN

Özel Güzel Bahçe Piri Reis İlköğretim Okulu 8/A
İZMİR
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ÜLKEMİZDE CUMHURİYETİN ÖNEMİ

Cumhuriyet, halkın kendi kendisini yönetmesine denir. Cumhuriyet kurulduktan
sonra kendi kendimizi yönetme hakkına sahip olduk. Sadece cumhurbaşkanlarını değil;
(muhtarlar ve milletvekillerini de seçmeye hak kazanmışızdır.)
Ülkemizde Cumhuriyete çok önem verilmiştir. Biz Türk milleti olarak, başka ül
kelerin egemenliği altına girmeyi hiçbir zaman kabul etmemişizdir. Bağımsız ve hür
yaşamayı sevmişizdir. Cumhuriyet adaletli olmayı herkesin eşit haklara sahip olmasını
sağlamıştır. Kimsenin hakkına geçilmemeyi öğretmiştir. Cumhuriyet aynı zamanda
demokrasinin de temelini oluşturur.
Atatürk, Cumhuriyeti bizlere yani gençlere emanet etmiştir. Cumhuriyeti sonsuza
kadar yürütmemizi istemiştir. Türk milleti vatanını ve Cumhuriyeti her zaman
koruyacaktır. Atatürk, Cumhuriyet’e çok önem vermiş ve en sonunda Cumhuriyeti ilan
etmiştir. Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te Atatürk tarafından ilan edildi. Cumhuriyet yöne
timi ülkemizde olmasaydı halk istediği kişiyi kendisine ve onların nasıl yönetmesi için
yönetici seçemezdi. Böylece ülkede bulunan milletin hiç bir önemi olmazdı. Adalet
yerini bulmazdı.
Cumhuriyet, ülkemizde çok önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet olmasaydı ülkede
birlik ve beraberlik olmazdı. Milletin ülkede hiçbir önemi kalmazdı. Adaletli davranma
olmazdı. Ülkenin başına geçen insanın nasıl birisi olduğunu bilemezdik. Cumhuriyet,
hürriyetimizin olması demektir.
LALE
Aykut ŞİR A N UN

Yolboyu İlköğretim Okulu 6/A
KARS
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ANKARA’DA YANKILANAN SES
Yıl 23 Nisan 1920 Ankara, Atatürk'ün sesiyle yankılanıyor. Yankılanan ses şöyle
d iy o r :
- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!
Bu söz halk için büyük bir önem taşıyor. Çünkü o ana kadar içlerinde endişe duy
gusu besleyen insanlar Mustafa Kemal’in “ Artık özgürsünüz” sözüyle coşuyorlar. Bu
coşkunun hiç bitmemesini ve yeni nesillerin de bu coşkuyu yaşayabilmesi için M.
Kemal bu günü biz çocuklara armağan ediyor. Sırf bizlerin de bu coşkuyu yaşayabilmesi
Bir de bu egemenlik nasıl elde edilmiş ona bakalım. Bakalım ki, yurdumuz hangi
güçlüklerle kazanılmış öğrenelim. Örneğin; Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22
gece süren bu savaşta, tüm askerler ölümü düşünmeksizin mücadele veriyorlar. M.
Kemal’de bir kurşuna hedef oluyor. Fakat onu cebindeki cep saati kurtarıyor.
Düşünsenize ulu önderin cebinde cep saati olmasaydı Türk halkı iyi bir komutanını
kaybedecek ve “Artık özgürsünüz” sözünü belki hâlâ duyamayabilecekti. Ama onu kur
taran saat sayesinde komutanlığını en iyi şekilde değerlendirerek düşmanı yurttan atmak
için elinden geleni yaptı.
İşte Sakarya Meydan Muharebesi gibi daha birçok örnek var egemenliğin
alınmasına dair. Bunlardan biri de Çanakkale Savaşı.
Bu savaşı, bir futbol maçı olarak düşünürsek karşı taraftan ve bizim oyuncularımız
dan kırmızı kart görüp oyun dışı kalanların sayısı 500.000 tane.
Egemenlik o kadar kolay alınmıyormuş demek ki. Vatanımız uğruna kan dökenlerin
değerini çok iyi bilmeliyiz.
Şimdiki zamanlarda M. Kemal’in biz çocuklara armağan ettiği çocuk bayramı, ön
ceki bayramlar kadar coşkulu kutlanmıyor. Çünkü insanlar “Artık rahatız önceki
zamanlarda olmuş şeyleri anmamıza ne gerek var” vb. gibi düşünceler doğuruyorlar. İç
lerinde biraz olsun acıma duygusu olup da askerlerimizin bu yurdu ne güçlüklerle baş
ka devletlerin hükümdarlığından aldığını bir düşünse belki yüreği bir kere “cız” eder.
Nasıl olsa böyle düşünenler, Şerife Bacı gibi kahramanların çektiği acıları çekmediler.
Genede askerlerimize ve o zamanın Türk halkına binlerce kez teşekkür borcumuz
var. Çünkü onlar o azmi o gün göstermeselerdi, bizler bugün bu toprakların üzerinde ol
mayabilir, belki de hâlâ yaşayacak vatan-yurt bulabilmek için savaşıyor olabilirdik.
Kısacası M. Kemal Türk halkının bu azim ve başarısını şu kulakları çınlatan sözlerle
sonlandırıyor:
- Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!
ÇINAR
Berna A YDIN

M. Bülent Özyörük İlköğretim Okulu 6/A
KASTAMONU
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G E L E C E K T E K İ T Ü R K İ Y E ’M İ Z

Gelecekteki Türkiye’miz, günden güne ilerleyen heryeni bir gün de hedeflerini yük
seğe taşıyan Türkiye’miz. İnsanların isteklerini, görüşlerini her gün daha da benimseyen
bir Türkiye.
İnsan ilkokul yıllarından başlayıp, üniversite yıllarına kadar umutlarının, hayal
lerinin gerçek olması için çabalar. Milletimizden gerçekten bir şeyler bekliyorsak; biz
de onlar kadar çaba sarf etmeli, tek bir taştan duvar olmayacağım kanıtlamalıyız. İnsan
kendine güvendikten sonra önce aile, çevre sonra da tüm millet onun için çaba sarf
edecektir. Biz biliyoruz ki; dünya her gün değişiyor ve gelişiyor. Sürekli yeni bir sis
temin çıkması günlük hayatımızda inanılmaz kolaylıklar getiriyor. Zamanın ve hayatın
değerini her an anlamamıza neden oluyor. Büyük bir insanın tek sırrı çok çalışmak, yaşı
ne olursa olsun azim ve çaba göstermesidir.
Biz milletimize, devletimize ne kadar sahip çıkarsak, onun yükselmesi için bir Türk
vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyetinin topraklarında yaşadığımız için kıvanç duysak,
mutlaka hayat, bir gün bizi yöneten büyük insanlar tarafından tebrik edildiğimiz bir gün
elbette gelecektir. Hayallerimizdeki Türkiye’yi görmek istiyorsak, bu dünyada biz ve
çocuklarımızı yaşatmak istiyorsak, biz de kendimize düşen görevi yapmalıyız. Ulu Ön
der Mustafa Kemal Atatürk ve Türk insanının egemenliğe verdiği değeri yaptıkları
savaşlarla, azim ve çaba göstermeleriyle bunu tüm dünyaya duyurmuşlardır.
“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” İlkesi bizim gücümüzü ortaya bir kez daha
koymuştur. Türk insanı bu ülke için yıllarca savaş vermiş ve kazanmıştır. Bağımsızlığı
kazanmanın zor olduğunu ve bağımsızlık kazanıldığı zaman onu ilelebet sürdürmenin
daha da zor olduğunu tüm dünya bilmektedir. Biz Türk insanı bağımsızlığımızı dün
elimize almış, bugün sürdürüyor ve yarında yaşatacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunu yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla bu toprak
ları bize emanet eden O büyük insanı okuduğumuz, öğrendiğimiz kadarı yeterli değil
O ’nu her an beynimizde ve yüreğimizde yaşatmalıyız. O ’nu örnek almalı, başımız dik,
cesur, azimli ve dayanıklı olmalıyız. Sadece vatanımızın bir bölümü olan Çanakkale
için binlerce Türk insanı canını seve seve vermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
Türk insanına her zaman değer vermiş, onların her şeyi yapabileceğine inanmış ve her
defasında sözleriyle tekrarlamıştır. “Türk milleti çalışkandır, zekidir” sözünü öyle
büyük insanın ağzından duymak, gerçekten Türk insanının neler yapabileceğinin kesin
kanıtıdır. İnsan yardım ederse, her şey olumlu şekilde olur, bu millet kalkınır. Bunu yap
mak hiç de zor değil. Önce kendimize ailemize ve çevremize saygı ve sevgiyle olur.
Çevremizi temiz tutalım. Zamanı iyi kullanıp elimize geçen fırsatları değerlendirelim.
Düşüncelerimize odaklanıp her şeyi başaralım. Bir köy insanı bile büyük şehre gidince
devletin yaptığı o büyük binaları, binlerce fabrikaları, yollan, köprüleri ve buna benzer
büyük başarıları görebiliyor ve inanılmaz mutlu oluyorsa, yaşlı bir insan dahi bunu hayatı
na yansıtmaya çalışıyorsa biz gençler olarak hâlâ niye beklediğimize anlam veremiyorum.
Düşüncelerimizi değiştirip, neler yapabileceğimizi herkese gösterelim. Türk
vatandaşının kim olduğunu sadece Türk insanına değil, tüm dünyaya duyuralım.
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Tıpkı geçmişimizdeki gibi, onlar nasıl başarının doruklarında gezip bizi cesaretlendirdiyse, biz de şu anda hatta şimdi öyle başarılara imza atmalıyız ki bizden sonraki gelen
nesil de bunu bilmeli, şimdi olduğumuz gibi gurur duymalı. Biz Türk milleti her zaman
doğru kararı vermiş geçmişten bugüne kadar pek çok başarılar kazanmışızdır.
Hayatta başarıya ulaşmak, üretmek ve ürettiğini paylaşmaktır. Bu bir fidan dikmek,
bir duvara taş koymak, ormanları temiz tutmak, çevreyi korumakla gerçekleşebilir.
Bilinçli hareket edip yurdumuzu, ana vatanımızı koruyup her gün bir şey öğrenelim.
Çağdaş kültürlü insanlar olup herkese ve her şeye güzel örnek olalım. Vatanımıza değer
verelim. Bize verilen bu vatanı en iyi şekilde koruyup gençlere ve genç kalan beyinlere
örnek olalım ve örnek alalım. İlk adımı şimdi atalım. Çok kısa zaman sonra size ses
lenen biri olursa ve tırmandığınız merdivenden bu sesi duyarsanız dönüp arkanıza bir
bakın. Daha da mutlu olacağınız bir şey var sadece siz değil, arkanızdaki büyük top
luluk da sizinle başarıya tırmanıyor. Üretken bir millet olmak için hep beraber el ele...
GÜNEŞ
A y ten D İK İLİTAŞ

Şahmelik İlköğretim Okulu 8/A
KAYSERİ
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C U M H U R İ Y E T V E AT A T ÜR K

İnsanlık tarihinin başladığı çağlardan beri insanoğlu toplu yaşama gayreti içerisin
de olmuştur. Çünkü, içimizdeki korunma duygusu bizi birlikte yaşamaya yöneltti.
Korunma duygusu, ihtiyaçların birlik ve beraberlik içerisinde daha kolay çözüme
kavuşması sonucu birlik halindeki insanoğlu aynı dil, din, ırk vs. ile bir araya gelmişler
ve sonuçta devletler oluşturmuşlardır.
Oluşturulan bu devletler, çeşitli yöntemlerle yönetilmiştir. Kimi tek kişinin
egemenliğinde (monarşi), kimi bir zümrenin yönetiminde (oligarşi), kimi din adam
larının ve din kurallarının yönetiminde (teokratik), kimi ise halkın egemenliğinde
(Cumhuriyet) yönetildi. Yaşadığımız bu çağda bu rejimlerden en çok kullanılan kuş
kusuz Cumhuriyettir. Cumhuriyete meşruiyetini kazandıran demokratik olmasıdır.
Cumhuriyet rejimi insanlara özgürlük ve eşitlik gibi kavramları sundu. Halkın seçtiği
temsilciler ile yönetime katılması ve söz sahibi olması sağlandı. Kanun önünde eşitlik.
Seçme ve seçilme hakkı, serbest dolaşım, serbest ikametgâh, serbest mülkiyet sahibi ol
ması sağlandı. İnsanlarda ihtiyaçlarını karşılayan ve kendilerine eşitlik ve özgürlükler
tanıyan bu rejimi sevdiler ve desteklediler.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Atatürk de Cumhuriyet Rejimine
inanmış, “Türk milletinin şiarına en uygun rejim Cumhuriyet’tir” diyerek bu düşün
cesini 29 Ekim 1923 yılında Cunıhuriyet’i ilan ederek göstermiştir. Mustafa Kemal
Atatürk, Osınanlı İmparatorluğu zamanında insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını
halkın söz sahibi olmadığını, sadece savaş zamanlarında halkın hatırlandığını, diğer
zamanlarda onların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için hiçbir şey yapıl
madığını görmüştür. 23 Nisan 1920 yılında TBMM açıldığında zaten Türkiye’nin reji
mi belli olmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile rejim de meşruiyet kazandı. Çağdaş ve
demokratik bir yaşam için önce Saltanat, sonra Halifelik kaldırıldı. Böylece Türkiye
Cumhuriyeti, anayasamızda da yer aldığı gibi, Demokratik, Sosyal bir hukuk devleti
haline gelmiştir. Halkın yönetime katılması, seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
bağımsız mahkemelerin kurulması, hak ve özgürlüklerin tanınması Cumhuriyet rejimi
sayesinde oluşmuştur.
Türk milleti, insanlık tarihi ile birlikte hür yaşamış, boyunduruğu asla kabul et
memiştir. Böyle yaşamaya alışmış bir milletin tek bir diktatörün, tek bir zümrenin veya
bir sülalenin baskısı altında yaşaması mümkün değildir. Türk milleti özünden, gelen
inanışla bu tür baskılara hiçbir zaman boyun eğmeıniştir. Ulu Önder Atatürk’de, bir
milleti tutsak etmeye yeltenen emperyalist güçlere ve onların uşaklarına, ataları Oğuz
Han, Alpaslan, Fatih Sultan Mehmet gibi nice kahramanları örnek alarak gereken dersi
vermiştir.
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Atatürk, gençliğe hitabında “Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait için
de dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır” demiştir. Ve Cumhuriyet
sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister diyerek biz gençlerden Cum
huriyete sahip çıkmamızı, onu yüceltmemizi, çok çalışmamızı, ülkemizi daha ileriye
götürmemizi istemiştir.
Bizler de Atatürk gençleri olarak söz veriyoruz ki; emanetine daima sahip çıka
cağız, Bayrağımızı daima yükseklerde dalgalandıracağız, ülkemizi mutlu, müreffeh,
ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş, hakça ve özgürce düşünen, her türlü teknolojiyi
üreten ve geliştiren, uzay çağını yakalamış bir ülke yapacağız...
Yüce Atatürk, sen rahat uyu...
İKİNCİ
Em ine M erve TÜ RK M EN

Mucur Atatürk İlköğretim Okulu 8/A
KIRŞEHİR
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AĞACIMIZ
Bugünlerimizin en önemli iki tarihi : 23 Nisan 1920, 29 Ekim 1923.
Azim ve birlikle verilen mücadeleler, yapılan savaşlar herşey, bugünler içindi. Yaş
lısı, genci; sadece topla tüfekle değil kazmayla kürekle de bir tek parolada birleşti. “Ya
istiklâl ya ölüm” Yüreklerindeki vatan aşkı canlarını vermeye değerdi. Yaptıkları herşey
ülkeleri ve çocuklarının geleceği için bir fidan dikmekti.
Verilen su, yapılan bakım ve güneş fidanı büyütmüş, köklerini güçlendirmiş ve sıra
meyvalarmı vermeye gelmişti. Meclisin açılmasıyla da ilk tomurcuklar verilmeye baş
lamıştı. Şimdi sıra bunları yenilecek duruma gelinceye kadar korumak ve savunmaktı.
Üç yıl sonra yapılan tüm çalışmalar sonucunu verdi ve ilk meyva yenildi. Bu
Cumhuriyetin meyvasıydı.
Ağacımız... Bize emanet edilmiş ve geliştirilerek, bir bayrak gibi bizden sonrakilere
emanet edilecek olan ağacımız. Kökleri kanlarla sulanıp sağlamlaştırılmış; dalları in
kılâplarla, ilkelerle geliştirilmiş; meyvası Cumhuriyetle yenilmiş olan bu kıymetin dal
larını filizlendirmek; meyvalarmı artırmak bizim en önemli görevimiz.
Çalışarak, bilim ve teknolojiyi takip ederek ülkemizin gelişmesi ve yarınların ay
dınlık olması için gerekli olan tüm görevleri yerine getirerek; ağacımızın filizlenmesi ve
meyvalarmı artırmasını sağlayacağımıza bugünün gençleri olarak söz veriyoruz.
HOŞ
Sem ra H O Ş

Tersane İlköğretim Okulu 8/B
KOCAELİ
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TÜRKİ YE İKİNCİSİ

CUMHURİYET NİÇİN FAZİLETTİR?
Yıl : 1918. Aylardan hüznü, matemi hatırlatan sonbahar mevsiminin Ekim ayı.
Günlerden 18. gün. Yer: Mondros limanında demirleyen bir İngiliz gemisi. O gün,
orada aç kurtlar, cennet vatanımızı nasıl paylaşacaklarını görüşmek için toplanmışlar,
ülkemiz için ölüm fermanı anlamına gelen birtakım kararlar almışlar. Onlara göre,
sayılarının fazla olması, teknolojik yönden üstün olmaları; aldıkları bu kararları uy
gulamalarını, Türk Milletini esaret altına almalarım, ülkemizi paylaşmalarım
kolaylaştıracak sebepler.
“ Sebep ne olursa olsun tarih boyunca Türk Milletinin esareti kabul etmediği, bir
toplu iğne başı kadar toprağı düşmana vermediği” gerçeğini akıllarına getiremeyen bu
aç kurtlara milletimiz “Ya istiklâl, ya ölüm!” cevabını bir şamar gibi indirmiştir.
Yıl: 1919. Aylardan yaşamı, hayatı hatırlatan ilkbahar mevsiminin Mayıs ayı. Gün
lerden 19. gün. Yer: Samsun. O gün, orada ülkemize karanlık, bulanık havalara karşı
baharı müjdeleyen kardelenler misali bir “Güneş” doğar.
Güneş, sıcaktır, şefkat doludur. Güneş, aydınlıktır, huzur doludur. Amasya’yı okşar
önce, sonra Erzurum’u, Sivas’ı. Sonunda yine bir ilkbahar mevsiminde 23 Nisan 1920
günü Ankara’yı, yani tüm ülkeyi kaplar bu okşayış.
Mondros’taki kararları uygulamanın güçlüğünü gören aç kurtlar, 10 Ağustos
1920’de “Türk Milletine yaşama hakkı vermemek” anlamına gelen Sevr Anlaşmasfnı
imzaladı.
TBMM, kabul etmedi, edemezdi bu ölüm fermanını. TBMM Başkanı Atatürk: “Ya
istiklâl, ya ölüm!” parolasıyla Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Kurtuluş Savaşfnm mimarı
TBMM “ Millet adına kararı yine millet verecek, ülkede bir tek vatandaş kalsa bile, tes
lim olmadan düşmanla mücadele edecek” talimatını verdi herkese.
Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı; Türk Milletinin her biri cepheye koştu, bu talimatı
alınca. Nene Hatun yaşma bakmadan çıktı düşmanın karşısına... Elif Bacı, cepheye cep
hane taşırken ölen yaşlı öküzünün yerine kendisi geçip, çekti kağnıyı. Elleri kınalı, yeni
evli gençler al kınalı elleriyle koştular düşman üzerine. Yahya Çavuş, 250 kiloluk top
mermisini tek başına kaldırıp sürdü topa.
Bir su matarasına, bir lokma ekmeğe, bir silâh kayışına muhtaç bir halde ama yıl
madan, ölüme, cepheye, sevgiliye koşar gibi koştu her biri. Bu dillere destan azimle,
cesaretle yapılan mücadele sonunda Mondros’ta, Sevr’de yazılan “ülkemin yok oluşu”
kararı yırtıldı.
Kurtuluş Savaşı’yla ülkemin geleceği adına ileride kurulacak Cumhuriyet’in tohu
mu atıldı. Samsun’da atılan, Amasya’da çimlenen, Erzurum’da filizlenen ve Ankara’da
dal-budak salan bu tohum, gelişti ve kocaman bir Cumhuriyet ağacı oldu, çiçek açıp
meyve vermeye başladı.
Cumhuriyet sözlüklerde yazıldığı gibi sadece “ Halkın kendi kendisini yönetmesi”
değildir. Bizim için Cumhuriyet, bir Güneş’tir... Cumhuriyet, Mustafa Kemal’dir...
Sakarya’dır, Dumlupınar’dır, Kocatepe’dir, Anafartalar’dır... Cumhuriyet Elif Bacı’mın
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azmi, Nene Hatun’un cesareti, Yahya Çavuş’un gücü, eli kınalı gençlerin vatanseverliği;
bütün milletin damarındaki kanı, kararlarını yönlendiren beynidir... Cumhuriyet insana
verilen değerdir... İnsanın insan yerine konulması; insanın “ben de varım” demesidir.
Cumhuriyetin büyüklüğü, “Türkiye Büyük Millet Meclisi”ndeki “ Millet”
kelimesinin sıfatından gelir. Millet “büyüktür.” Cumhuriyet'in faziletleri, meyveleri de
o “büyük millet”e aittir.
Yıl: 2004. Cumhuriyetken tam 80 yıl sonra...
“ Büyük Millet” in bir ferdi olarak biz Cumhuriyet'in çocukları onun faziletlerin
den, onun meyvelerinden doya doya beslenirken, Cumhuriyet’e karşı vazifelerimizi de
bilmek zorundayız. Biz Cumhuriyet’in bekçileri olarak, bu çok kıymetli varlığın
değerini bilerek, nankörlük etmeden onu bir hazine korur gibi korumalı, yaşatmalıyız.
Ona hangi bedeller karşılığında kavuştuğumuzu unutmadan, Cumhuriyet’e sahip çık
malıyız. Atatürk’ün dediği gibi “ Ülkemizi gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkarmalı,
Cumhuriyet’i yüceltmeliyiz”

ALÇİN
O sm an N uri GÜ ZEL

Meram Zafer İlköğretim Okulu 6/B
KONYA
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BÜTÜNCÜL DEMOKRASİ
Ah biz Türk Milleti! Egemenliğimize, ulusumuza ve özgürlüğümüze o kadar
düşkünlüğümüzle Dünya devletlerince tanınan biz Türkler...
Dönüp geçmişe baktığımızda atalarımızın, bizlerin özgürlüğü ve mutluluğu için
yaptıklarını şöyle bir hayal dünyamızda canlandırdığımızda bir hayli yol katetmiş
görünüyoruz. Çileyle dolu ama hep gülümseyen acı veren ama yılmayan bir yol.
Atalarımızın çizdiği bu yol bizi mutluluğa, başarıya ve medeniyete ulaştıran bir yol. Bu
yol demokrasiye dayanan ve eşitliğin sembolüyle tamamlanan bir yol.
Demokrasi; söylediğim gibi eşitliğin sembolüdür. Bence tabiî ki sadece bu değil
ama demokrasinin bütün maddelerinin esası eşitlikten geçer. Nasıl mı? Dikkat ettiyseniz
demokrasinin maddelerinin başında “ Bütün” kelimesi bulunur. Yani zenginiyle fakiriy
le bütün Türkiye’yi etkiyen maddeler. Aslında bu bütün kelimesi miletin millet olmasını
etkileyen en önemli unsurdur. Bu unsurun gerekliliklerini, avantajlarını veya dezavan
tajlarını hiç düşündünüz mü? Meselâ, TBM M ’deki yöneticiler halk tarafından belirlenir.
Yani seçme ve seçilme hakkı. Eğer seçme ve seçilme hakkı olmasaydı, demokrasi de ol
mayacaktı. Halk söz sahibi olmayacak, sınıf farklılıkları ortaya çıkacaktı. Halk mutlu
olamayacak ve en önemlisi de bir millet oluşturamayacaktır.
Milleti millet yapan bir diğer unsur da kültürdür.
Kültürümüzü koruyabilmek geçmişimizi yansıtmaktır. Türk milleti kültürünü geç
mişten almıştır. Kültürümüzü geçmişimizdeki olayların acısıyla yansıtmalıyız.
Milletimizi seviyorsak milletimiz için bir şeyler yapmak istiyorsak kültürümüzü
demokrasimizi ve en önemlisi de cumhuriyetimizi korumalıyız.
VİSAL
N erm in A K IN

Özel Başarı İlköğretim Okulu 8/B
KÜTAHYA
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T B M M ve C U M H U R İ Y E T

Cumhuriyetin yeni bir yıldönümünü daha kutluyoruz. Halkın, halk tarafından, halk
için yönetilmesi demek olan demokrasi, en faydalı ve olumlu meyvesini Cumhuriyeti
verir.
Bu gerçeği, vatanımızın geleceği için en sağlam temel sayan Atatürk, Kurtuluş
Savaşına başlarken bu ışıklı kaynaktan güç aldı. Türk ulusu, tarihinin ilk çağlarından
beri demokrasi ilke ve alışkanlıklarına bağlı, devlet yönetiminde erkeğine ve kadınına
eşit hak ve görevler tanıyan bir ulus olarak ün yapmıştır. İlerlemede, çağdaş uygarlığa
erişmede en köklü dayanağın, demokrasi içinde kalkınma olduğuna inanıyoruz. İnsan
hak ve hürriyetini en olumlu şekilde değerlendiren ekonomik, kültürel ve sosyal geliş
me olanaklarını en faydalı yaşayış düzenine yönelten cumhuriyet dönemine bugün
kavuştuk.
Cumhuriyetle doğan cumhuriyet çocukları bugün olgunluk yaşındadır. Filiz,
fidan köklü bir ağaç olmuştur, artık. Geriliğin rüzgârları, bilgisizliğin yağmurları bu
ağacı etkileyemez. Cumhuriyetle kazandığımız insanca yaşama ülküsüne yürekten
bağlıyız. Cumhuriyetle gerçekleştirdiğimiz Atatürk devrimlerini korumaya ve yaşat
maya kararlıyız.
Cumhuriyet yönetimi kolay kazanılmamıştır. Bu anıtın harcında nice şehitlerimiz
ölümsüz cesareti, nice gazilerimizin şeref payı vardır. Yaşayanların yaşayacaklara en
değerli armağanı Cumhuriyettir. Bunun her yıl daha ileriye ve güzele götürülmesi yeni
yetişen Türk gençliğinin görevidir.
Cumhuriyetin bu yıldönümünde her Türk kendine en gerçek kılavuz olarak bilgiyi,
tekniği seçmeli en güçlü dayanak olarak da imanı ve cesareti almanın mutluluğu
içindedir.
Atatürk ve devrimlerine bağlılığın her yıl yeni bir sevinç ve kıvanç günü olan bu
büyük bayramını Türk ulusu için yeni bir güç kaynağı olarak selamlıyoruz.
BOĞA
Eren ÇAK IR

Barbaros İlköğretim Okulu 8/C
MALATYA

241

HALKIN İLK IŞIKLARI

Önce ilk ışık, sonra ikinci ışık girdi hayatlara. İlk ışık 1920 ikinci ışık 1923’de girdi
şu küçücük dünyama.
Hiç kimse bunun ne demek olduğunu bilmiyordu belki de ancak önemli birtakım
şeylerin farkındaydı hepsi. Artık onlarda mutlu olacaklardı. Neydi mutluluk? O yılların
şartlarına göre sevdiklerine kavuşmaktı. Evet, belki de buydu. Ancak bunlardan başka
çok daha önemli birçok şey vardı onlar için. Artık sonsuzluklara bayraklarını özgürce
yükseltebileceklerdi. Kimbilir, belki de ekmekleri, tuzlan, sevdikleri, akrabaları yalnız
ca yurtları olacaktı. Yurdun önderi onlara yeni yeni şeyler öğretecekti.
Herşeyden önce onları, yeni yaşamlarında; lâik, özgür bir Türkiye Cumhuriyeti
bekliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ise halkın sözcülerinin birleştiği yerdi...
Bir dizi yazılar çıktı karşıma önce, şık giysiler modern şapkalar çıktı. Bir süre son
ra düşünebilen ve düşüncelerini aktarabilen gençler, çocuklar gördüm. Bir kadın olarak
benim en çok sevindiğim nokta eşitlik kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından ve Cumhuriyetin kurulmasından
sonra insan olduğumu anladım. Düşünebildiğimi hatırladım. Bir kadın olsam da hak
larım olduğunu öğrendim. Kısacası bana gerekli olan herşeyi ve daha fazlasını öğren
dim. Cahil değil, akıllı, düşünebilen bir Türk bireyi olmasını öğrendim.
Çok zor elde edilmiş bu güzellikler. Hürriyet, barış, lâiklik, özgürlük çok zor elde
edilmiş. Bana göre Cumhuriyet ve Türkiye, Büyük Millet Meclisi halkın ilk ışıklarıydı.
Belki de aydınlığı ilk görüşleriydi. Onlara yaşamı sevdiren, doğruyu gösteren mut
luluğu tattıran ilk ışıklardı. Benim hayatım ilk ışıklarla anlam kazandı ya sizinkiler?
IŞIK
Canan U Ğ U RLU

Kudret Demir İlköğretim Okulu 7/C
MANİSA
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1923’T E N 2004’E C U M H U R İ Y E T

Bugün milletçe sahip olduğumuz herşey Cumhuriyetin eseridir. Cumhuriyet yurtta
ve dünyada demokrasinin barışın korunmasından yanadır.
Her Türk, milletine yürekten bağlıdır. Milletini sever, onun için çalışır. Türklüğü ile
övünür ve Türk milletine güvenir. Kesinlikle bilmeliyiz ki, birlik ve beraberlik ruhuna
sahip olmayan milletler zayıf düşerler. Cumhuriyetin ve bütün ilkelerinin tek amacı,
bağımsız ve güçlü bir Türkiye yaratmak ve Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde
onurlu, mutlu bir hayat sürmesini sağlamaktır. “ İnsan nereye yelken açtığını bilmedik
çe hiçbir rüzgâr doğru rüzgâr değildir." Ona bin kere verdiğimiz bir namus sözüyle kal
dık : Eserini ve davasını korumak ve yükseltmek... Bizim için hayatın manası bu
yemini yerine getirmek için yaşamaktır. Koşullar ne olursa olsun her Türk’ün millî
görevi Cumhuriyeti korumak ve onu yükseltmek olmalıdır. Benim Cumhuriyet
konusunda iki üzüntüm var. Önce büyük adamın kaybından dolayı herkes gibi üz
günüm. İkinci üzüntüm ise, bu büyük adamla tanışma konusundaki içten dileğimin ger
çekleşmesine imkân kalmamış olmasıdır. Atatürk bütün çağların en büyük adamların
dan biridir. Ata’m; arkanda, geleceğinden korkmayan, bıraktığın emaneti en zirveye
çıkarabilecek bir nesil olduğuna dair sizi inandırmak istiyorum. Atatürk ilkelerini yaşatmalı ve gelecek kuşaklara aktararak Türk toplumuna mutluluk ve huzur yollarını
açmalıyız.
Atatürk Türk milletine çağdaşlaşma, kalkınma ve gelişme yollarını göstermiştir.
Eşsiz kahraman Atatürk; gençlik sana minnettardır. Bütün hayatınla bize ruhundaki
ateşten canlılık verdin.
Emin ol, aziz hatıran sönmez meş’ale olacak; ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık
tutacağız. Senin ruhun rahat olsun.
DAMLA
G am ze K O ZA LA K

Merkez Yavuz Selim İlköğretim Okulu 8/B
KAHRAMANMARAŞ
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C U M H U R İ Y E T İ N İ LÂNI

23 Nisan 1920'den beri yeni Türk devletini idare eden Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti, millî egemenlik esasına dayanıyordu. Devletin şekli gerçekte Cum
huriyetti. Ancak M. Kemal, bağımsızlık mücadelesinin yürütüldüğü bir sırada, bu adın
açıkça kullanılmasını doğru bulmadı.
Birinci TBMM, Lozan Konferansına kadar pek çok askerî ve siyasî başarılar kazan
dı. Lozan Konferansı sırasında, devlet sisteminin geliştirilmesi, barıştan sonra izlenecek
bir politika konuları, gündeme gelmişti. Bu konular, bazı milletvekillerinin arasında tar
tışma çıkmasına neden oldu. İtilaf Devletleri, Lozan Konferansını keserek bu durumdan
faydalanmak istedi. Yeniden savaşa başlama ihtimali belirdi. Bu durum karşısında
TBMM, 1 Nisan 1923’te yeni seçimlerin yapılması kararını aldı. Zaten Anayasaya göre
seçimin yenilenme zamanı gelmişti.
TBMM, ikinci dönem çalışmalarına başladıktan kısa bir süre sonra Lozan Barış
Antlaşmasını onayladı. Böylece Kurtuluş Savaşı her yönüyle tamamlanmış oldu. Bu
sırada, devletin adını koyma amacıyla çalışmalar da başlamıştı.
23 Nisan 1920’de kurulan yeni Türk devletinin henüz ismi yoktu. Hükümet, “Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adını taşıyordu. Meclisin başkanı, hükümetin de
başkanı idi. Bu durumda, devlet başkanlığı, sanki yokmuş gibi görünüyordu. Yabancı
devletlerin de Türkiye'nin devlet teşkilâtını henüz tamamlamamış olduğu şeklinde bir
kanaati vardı. Bu duruma son verilmesi gerekiyordu. 1921 Anayasası’nın bazı mad
deleri, artık ihtiyaca cevap veremiyordu.
Cumhuriyetin ilânı için M. Kemal’in beklediği an gelmişti. 1923 yılının Ekim ayı
sonlarında Bakanlar Kurulu istifa etti. Mecliste bazı görüş ayrılıkları meydana gelmiş
ti. Bu gelişme yeni hükümetin kurulmasını olumsuz yönde etkiliyordu. Çünkü; “ Meclis
Hükümeti” denilen bu sistemde, hükümet üyeleri, TBMM üyeleri tarafından seçilmek
teydi. Bu bunalımın aşılması için hükümet kurma sisteminin değiştirilmesi gerekiyor
du. Bu da ancak, Cumhuriyetin ilânı ile mümkün olacaktı.
M. Kemal, bu gelişmeleri dikkatle izledi. 28 Ekim akşamı, Çankaya Köşkü’nde
yakın arkadaşları ile yaptığı toplantıda “Yarın Cumhuriyeti ilân edeceğiz.” dedi. O gece,
İsmet Paşa ile birlikte Anayasada değişiklik öngören bir kanun tasarısı hazırladı. Bu
tasarı ertesi gün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde okundu. “Türkiye Devleti’nin
hükümet şekli Cumhuriyettir.” hükmünün de yer aldığı kanun tasarısı üzerinde hararetli
konuşmalar yapıldı. Sonunda, “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri arasında alkışlarla
Cumhuriyet ilân edildi.(29 Ekim 1923)
Hemen Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Devletimizin kurucusu, TBMM Baş
kanı Gazi M. Kemal Paşa, oy birliği ile Cumhurbaşkanı seçildi. O, Cumhurbaşkanı
seçilmesi üzerine yaptığı konuşmasını; “Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve
muzaffer olacaktır.” diyerek tamamladı.
Cumhuriyetin ilânı, bütün yurtta, yüz bir pare top atışıyla kutlandı. Durum, her
tarafta heyecan ve sevinçle karşılandı.
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Cumhuriyetin büyük bir coşkuyla ilânı ile yeni Türk devletinin adı konuldu. Böylece, devlet rejiminin nasıl olacağı hakkındaki tartışmalar son buldu. “Devlet Başkan
lığı” konusu da kesin olarak çözüme kavuştu. Hükümetin kurulma şekli değişti. Artık
Cumhurbaşkanı, başbakanını atayacak, başbakan da bakanlarını seçip Cumhurbaş
kanının onayına sunacaktı. Böylece “TBMM Hükümetleri Dönemi” sona ermiş; “Cum
huriyet Hükümetleri Dönemi” başlamış oluyordu. İlk Cumhuriyet Hükümetinin Baş
bakanı da İsmet Paşa oldu.
M. Kemal Paşa’nın milletine en büyük armağanı olan Cumhuriyet yönetimi, Türk
tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Millete değer veren, devletin yönetiminde söz
sahibi yapan Cumhuriyet rejmini sonsuza kadar yaşatmak, hepimizin en önemli
görevimizdir.
GAMZE
Ziyan A SL A N

Noter Cevdet Altun İlköğretim Okulu 8/C
MARDİN
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O GÜNLERİ ANLATIYORUM ÇOCUĞUM

Sen düşünebilir misin hasreti, özlemi, sevgisizliği kısacası o günleri?
Ya umutların yeraltına gömülüp üzerine binlerce keder yüklenmesini. Hayallerin
bir türlü gün ışığına çıkamayıp sevgilerin, umutların, yarınların uçurumun eşiğinde
ölümle, yok olmakla yan yana olduğu günleri.
Çocuğum!..
Hayat zalimdi en acımasızından. Kötülük ağ olmuş üzerimizi, heryanımızı kap
lamaktaydı. Limanlarımıza demir atmıştı. Kapımı açıp içeri almak, tanışmak is
temediğim, yarınlarımı karartıp, mutsuzluğu, sevgisizliği kapımda kul edeceğine inan
dığım, buz tutmuş, gün ışığına çıkarıp, aydınlatıp, içine biraz olsun sevgiyi yerleştiremediğim, mutsuzluğun kölesi, hizmetçisi olan o zalim, acımasız kötülük. İşte is
temesen de böyle yol alır aniden kalbinin derinliklerine.
Bilemezsin çocuğum zalimdir akıverir, koşuverir üzerine doğru. Açmak istemezsin
kapılarım açıverir, almak istemezsin kalbinden içeri giriverir. Sen düşünebilir inisin
böyle acıyla, kederle geçmiş günleri?
Yüreğine doğmaya çalışır ne kadar istesende durduramazsın. Çünkü onun adı acı,
kederdir.
Öğrenmek istiyordun ya işte böyleydi geçmiş. Çok uğraştılar küçüğüm. Çok kan
döktüler, çok ac: çektiler. Tüm bunları hayal sanma gerçeğin taaa kendisi.
Hayatta acılar yenemezdi mutluluğu. Yenip kul edemezdi kapısında. Ettiremezler
di!.. Savaştılar tüm güçleriyle. Herşeyleri pahasına. Kararmış, buz tutmuş kötülük, mut
suzluk yüreğime gün ışığı olup doğmak için bekleyen güneşi, hayallerimizi, mutluluk
larımızı, sevginin yüreğine akıp taşmakta olduğu Türk Milletini yenebilir miydi hiç?
Korkardı!... Ürkek davranır, yaklaşamazdı bile.
Sanma çocuğum kolay kavuştun bugünlere. Endişen yoksa gelecekten, korkmuyor
san doğan günden, hayal kurarken gözlerin dalıp gitmiyor, aklın binlerce soruya takılmıyorsa onların sayesindedir. Çünkü onlar kötülüğün sana yapmak istediğini ona
yaptılar.
Onlar senin için, bu devlet, özgürlük için o zalimlerle savaştılar. Evet kötüler nice
can aldı canımızdan, nice kan akıttı kanımızdan. Ama başaramadı yarınlarımızı, umut
larımızı alıp esir etmeyi kapısında.
Cumhuriyet bayrağı onların sayesinde çekildi göklere. Onların sayesinde temelleri
atıldı yarınların.
Kötülük mü? İşte o gün tanıştı o da sevgiyle güzel bir gelecek için işte o gün attı ilk
adımını.
YILDIRIM
N esrin YILD IRIM

Sinan Bey İlköğretim Okulu 8/A
MUĞLA
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A T A T Ü R K ’ÜN Y A P T I K L A R I

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra günler gelip geçiyormuş. Özgürlük o zamanlar
yokmuş. Halkın yerine Padişahlar kararları veriyorlarmış. Üstelik yurdumuz işgal altın
daymış. Yurdumuzda yani kendi topraklarımızda işgal altındaymışız. Mustafa Kemal
Paşa bu işgale ve özgürsüz yaşamaktan çok kızıyormuş. Buna dayanamayıp arkadaş
larını bir yemeye çağırmış. Fikrini söylemiş. Fikri de yurdumuz için savaşıp yur
dumuzun hepsini almak ve özgürlüğümüze kavuşmak istemiş. Arkadaşları kabul etmiş
ler. Sonra öbür gün Mustafa Kemal Paşa Padişah’ın yanına gidip. Bu müjdeli haberi
vermiş ve onun kendisine yardım etmesini istemiş. Fakat Padişah bunu kabul etmeyip
onun bu karardan vazgeçmesini ve Samsun’a gidip Samsun’dakilere savaş yap
mamalarını söylemiş. Ama Mustafa Kemal Paşa Samsun’a Samsun’dakileri savaş için
gidecekmiş. 16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuruyla Samsun’a hareket etmiş. 19 Mayıs
1919 ’da Samsun’a ayak basmış. Orda Samsun'lulara haberi vermiş. Samsunlular kabul
etmişler. Sonra Samsun’dan Amasya’ya, Amasya’dan Sivas’a, Sivas’tan Erzurum’a ve
son olarak Ankara’daki herkeslere bildirmiş. Herkes kabul etmiş.
Ve Mustafa Kemal Paşa kararları almak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni aç
mış. Ve TBM M ’nin başkanı seçildi. Sonra balkonun üstüne çıkıp halka savaşı kazandık
tan sonra bir söz söyleceğini söylemiş. Ve savaşı başlatmışlar. Savaşı kadınlarla, erkek
lerle, gençlerle, çocuklarla, yaşlılarla kazanmışlar. Ve Mustafa Kemal Paşa balkona
çıkınca bazılarının sevinçle top attıklarını, bazılarının Türk bayraklarını salladığını,
bazılarının ise sevinçten sarıldıklarını görmüş. Sonra sözünü şöyle söylemiş. «Egemen
lik kayıtsız, şartsız milletindir.» sözünü söylemiş. Bunun anlamı da «Yönetmenlik
kesinlikle ve kesinlikle milletindir.» Mustafa Kemal Paşa bir söz daha söylemiş uArtık
şapka, Pantolon, ağırlık ölçüleri ve en önemlisi alfabemiz ve soyadlarımız olacak
değişiklikler olacak» ve dediklerini yapmış. Mustafa Kemal'ede Atatürk soyadını uy
gun görmüşler. Şimdi biz özgürsek ve bu değişiklikler sayesinde rahat yaşıyorsak bunu
Atatürk’e borçluyuz.
ŞEKER
H akan ARCıUN

Konukbekler İlköğretim Okulu 4/A
MUŞ
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N İ C E 80. Y I L LA RA ..

Cumhuriyet; doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan yöneticileri, halkın
oyu ile belirli bir süre için seçilen yönetim biçimidir.
Tarihe dönecek olursak; zamanın güçlü devleri incir çekirdeğini doldur
mayacak olayları sorun haline getirip, sebebi sayıp ekonomik menfaatleri uğruna
savaş çıkarmışlardır.
Osmanlı Devleti, hiç gereği yokken, bazı yöneticilerin ileriyi görmemezliği
yüzünden, kendini Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’nın içinde bulmuştur. 1914
yılında başlayan macera 1918 yılına kadar sürmüş; sonunda Almanya savaşı kaybetmiş
ve Osmanlı Devleti de yenik sayılarak, çok ağır şartları olan Mondoros Ateşkes antlaş
ması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya dayanılarak yurdumuzun dört bir yanı işgal edil
meye başlanmıştır.
Ulu Önder Atatürk’ün Anadolu’ya çıkmasıyla Kurtuluş Savaşı başlamıştır.
Atatürk’ün önderliğinde, Türk milletinin azmi ve dayanışmasıyla tarihimize altın harf
lerle kazılan Kurtuluş Mücadelesi kazanılmıştır. Ve 23 Nisan 1920 yılında T.B.M.M.
açılmıştır.
Artık çözümlenecek tek bir mesele devlet rejiminin ne olacağı konusu olmuştur.
Hâkimiyetin kaynağını ve kullanılış biçimini açığa kavuşturmak ve Ulusal egemenliği
tam olarak gerçekleştirmek isteyen, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesi Türk mil
letinin karakterine en uygun yönetim şeklinin “CU M H U RİY ET’ olacağıydı. Cum
huriyet 29 Ekim 1923 yılında Mecliste kabul edilmiştir. Bu kanunla egemenlik kayıtsız
şartsız millete verilmiştir.
Bütün bunların yanında; yurttaşlarımızın desteği ile Mustafa Kemal Atatürk’ün ön
derliğinde eğitimde, sağlıkta, ekonomide, ticarette, sanayide yenilik üstüne yenilik
yapılmış kalkınma planları hazırlanmıştır. Yeni bir ülke tüm dünyaya kendini kabul et
tirmiştir. Artık amacımız Muassır medeniyetler seviyesine yükselmektir.
Hepimizin bildiği gibi cumhuriyetten önce saltanat vardı. Bütün güç padişahın elin
deydi ve bu güç babadan oğula geçiyordu. Padişah ya da kral iyide yapsa kötü de yap
sa herkesin kabulüydü. Yönetimde halkın söz hakkı yoktu.
Şöyle düşünelim, bir evde bütün kararları baba veriyor, hiç kimsenin fikrini al
mıyor; bir evde de baba bütün aileyi topluyor, herkesin fikrini soruyor ve çoğunluk ne
diyorsa o karar alınıyor. Sizce hangisi daha güzel ve doğru? Aile bireyleri hangi evdeki
kararları isteyerek uygular? Bu soruların cevabı tabiki kararların ortak alındığı ailedir.
İşte bu evdeki “Cumhuriyettir”
Cum huriyet: çoğunluğun, azınlık haklarını koruyarak ülkeyi yönetmesidir. Türkiye
Cumhuriyetinde güç, üç farklı organda toplanmıştır. T.B.M.M. yasama organıdır. Ül
kenin ve insanların ihtiyacı, olan kanunlar çıkarır. Yürütme organı hükümettir; yasaların
uygulanmasından ve ülkenin kalkınmasından sorumludur.
Yargı organı bağımsız mahkemelerdir ve vatandaşlar arasındaki adaleti sağlamakla
yükümlüdür.
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Eğer şu anda ortada bir Türkiye Cumhuriyeti varsa bu 80 küsür yıl önce bir çok
devlete karşı, topsuz, tüfeksiz atalarımızın vatanlarım korumak için yaptıkları o zorlu
mücadele sonucu vardır. Biz gençler sayesinde var olmaya devam edecektir.
Türkiye Cumhuriyetini sadece 29 Ekimlerde stadlarda kutlama yapılarak, eğlenerek
koruyamayız. Gerek Türk gençliği, gerekse Türk vatandaşları bayrağımıza rengini
veren şehitlerimizin onca dökülen kanların bilincinde olmalıyız. İnsanların geleceğe
güvenle bakabilmeleri için çalışmak öncelikle vazifemizdir. Türk halkına ve özellikle
biz gençlere düşen en önemli görev Atatürk ilke ve inkılaplarını korumak ve yüceltmek
tir. Cumhuriyeti yükseltmek ve devam ettirmek için muhtaç olduğumuz kudret damar
larımızdaki asil kanda mevcuttur.
EY TÜRKİYEM! 80 yıl ayakta kaldın.
NİCE 80. yıllara
GÜNEŞ
M eraI Ç E V İK ER

Çat Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8/A
NEVŞEHİR
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CU M H U R İY E T GÜNEŞİ HİÇ SÖNER Mİ?

Cumhuriyet, bir yönetim şeklidir. Halkın, seçtiği kişiler tarafından yönetilmesidir.
Oysa Türk Mileti için Cumhuriyet sadece bunlardan ibaret değildir. Cumhuriyet; özgür
lüktür, kurtuluştur, diriliştir, birliktir, herşeydir. Kurumaya yüz tutmuş bir çınar ağacının
yeniden canlanması, felç olma durumuna gelmiş insanın koşması gibi.
İşte 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi de Türkiye’nin üstüne
doğan Cumhuriyet güneşinin ilk ışıltılarıydı. Bu güneş, ışığı ile ülkeyi aydınlatan, alı
nan kararlar ile milletin önünü açan bir meclisti. Türkiye Büyük Millet Meclisinde alı
nan kararlar bir bir yerine getirilirken dünya, şaşkın bakışlarla yeni büyüyen fidanı iz
liyordu. Çünkü o, cumhuriyet gübresiyle büyüyor, gelişiyordu.
Ulu Önderimiz Atatürk’ün inkılapları Türk milleti tarafından yadırganmadan bir bir
yerine getiriliyordu. Kolay değildi birçok köklü değişiklikleri yapabilmek : Harf in
kılabı, kılık kıyafet inkilabı, ölçüde ve hukukta yapılan değişiklikler...
Evet, bizi her zaman olduğu yerde kalan cahil toplum olarak görmek isteyenler, bu
hızlı ilerleyiş karşısında suskun ve durgundular. Türk kadını, Mustafa Kemal Atatürk
sayesinde Avrupalı kadınlardan önce birçok haklara sahip olmuştu. Erkeklerin görev al
dığı birçok alanda çalışabiliyorlardı.
1923’den bugüne ne gibi aşamalar kaydedildiği konusunda halkımızın bir kısmı
iyimser olmayabilir. Ama ben böyle düşünmüyorum. Ülkemiz bu kadar dış baskılara
rağmen ayakta halâ dimdik durabiliyorsa, demek ki onun bu şekil de vakur ve onurlu
durmasını sağlayan cumhuriyetçi, vatanperver insanlar hâlâ var.
Öyleyse biz gençlerin hedefleri neler olmalıdır? Öncelikle ahlâklı, millî değerlerine
ve bilime önem veren. Cumhuriyeti savunan ve koruyan bir nesil olmalarıdır. “Bu vatan
uğruna ölürüm” demek yetmez. “ Bu vatanı, bu bayrağı ilelebet yaşatmak için çalışırım,
bir anı dahi boşa geçirmem” denmelidir. Hiçbir zaman kadın-erkek, çoluk çocuk bu
vatan için kanlarını döken şehitlerimizi unutmamalı, tarihten aldığımız derslerle geleceğe
yönelik çabalar göstermeli, cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmalıyız.
ÇİÇEK
Yonca A K Ç A Y

Utku Acun İlköğretim Okulu 7/K
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“ H Ü R R İ Y E T VE BARI Ş G Ü V E R C İ N L E R İ ”

TBMM ve Cumhuriyet, Devletimizin varlığı ve bağımsızlığı için vazgeçilemez iki
temel unsurlardır. Ayrıca TBM M ’nin açıldığı yıl itibariyle biz çocuklar içinde çok
önemli bir yere sahiptir.
23 Nisan 1920’de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı TBMM, ülkemiz için
bir dönüm noktası olmuştur. TBM M ’nin açılmasıyla Atatürk’ün “Egemenlik Kayıtsız
Şartsız Milletindir” diyerek ve aynı zamanda bugünü bizler ve tüm dünya çocuklarına
bu Çocuk Bayramını armağan etmiştir. Ve her yıl kutladığımız 23 Nisan’ı tüm dünya
çocuklarının ülkemize gelmesiyle bugünü “ Barış Günü” olarak tüm dünyaya ilân et
mekteyiz. Ve biz çocukları da bu barışın güvercinleri olarak kabul etmişlerdir.
29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizin ilânıyla ülkemizin hürriyet ve bağımsızlığını
tüm dünyaya duyurmuştur. Ve hiç bir ülkenin egemenliği altında olmayacağımızı tüm
dünyaya bu tarihte ilân ettik.
Yukarıda belirttiğimiz bu iki tarih; Türkiye Cumhuriyeti’nin yani ülkemizin çok
önemli dönüm noktaları olup milletimizin kendi kimliğiyle hareket etmesini ve bağım
sız hür bir iradeyle yaşamasını sağlamıştır. Ayrıca biz çocukların tüm dünyaya barış is
teğimizi dile getirmek için Atatürk bize 23 Nisan'ı hediye ettiği için ulu Öndere bir kez
daha teşekkür ediyoruz.
KUŞ
H arun K O R K M A Z

Atatürk İlköğretim Okulu 6/A
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CU M H U R İY E T MECLİSİ

Çok uzun yıllar geçmişti. Halk “yönetmek” in yerine “yönetilmek” i koyalı o kadar
uzun zaman olmuştu ki.
İnsanın doğasında yönetme arsuzu vardır. Kendimizle ilgili kararlarda söz sahibi
olmayı isteriz. Bu durum minicik bir çocuk için bile geçerlidir. İnsanlar dayatmalarla
yaşamaya hiçbir zaman alışamaz. Uysal görünse de içinde kaynayan itiraz volkanı birgün mutlaka patlayacak ve etrafa saçılacaktır. Bu da düzensizliği getirecektir
beraberinde.
Türk milleti uzun zamandır içinde patlamaya hazır volkanlarla yaşıyordu. Düzen
sizliğin sonucunu bu muhteşem milet az daha yok olma ile fark edecekti. Her yanda acı
her yanda ıstırap kol geziyordu. İnsanımız ne yapacağını bilemez haldeydi. Ta ki o güne
kadar...
O günden önce yaşanan sadece acıydı. Hiç bitmeyecek, hiç dinmeyecek zannedilen
bir acı. Ancak birden etrafa bir sıcaklık, bir aydınlık yayılmaya başladı. Bir güneş
doğuyordu. O soğuk karanlığın ortasında doğan bu güneş ülkenin her yanını, umut ve
ışık saçarak dolaşmış ve tüm umutsuzların kulaklarına güzel günlerin çok yakında gele
ceğini fısıldamıştı. Milletime kuvvet ve coşku aşılanmıştı. Bir hamle ile vatan tüm
kötülüklerden arındırıldı. Bu mücadele sırasında vatanın her köşesinden, halkın arasın
dan, halk tarafından seçilen temsilciler Ankara’ya toplanmış ve vatanın geleceği
konusunda en doğru kararları vermeye çalışmışlardı.
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yani artık halkın seçtiği
kişiler yönetecekti ülkeyi. Bu durumun sonsuza kadar sürmesini sağlayacak bir anahtar
olmalıydı ama. Şimdi akıllardaki soru işareti buydu. Yönetimin sonsuza kadar halka ait
olması nasıl sağlanabilirdi acaba? Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız, şartsız miletindir”
sözü çok uzun yıllar sonra da geçerli olabilecek miydi? Derken TBMM ile atılan sağ
lam temelin üzerine ince ince bir bina inşa edildi ve onun adına da 29 Ekim 1923’te
“Cumhuriyet” denildi.
Cumhuriyet, halkın kendini yönetebilmesini öngören bir yönetim biçimiydi. Tür
kiye Devleti nihayet doğasına en uygun yönetim biçimini bulmuş ve devletimizin adı o
andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti olmuştu.
Artık halkın içinden halk tarafından seçilen vekiller meclise gelecek ve bu binada
vatan ve millet için en doğru kararlar alınacaktı. Her Türk vatandaşı yöneticilerin seç
me hakkına sahip olduğu gibi yönetme hakkına yani seçilme hakkına da sahipti. İs
teyenler seçildikleri taktirde yönetimde söz sahibi olabiliyordu. Milletimiz artık yöne
time daha fazla güvenmeye başlamıştı. Bütün dertlerinin idareciler tarafından daha iyi
anlaşıldığını ve bu dertlere en etkili çözümlerin aranıp bulunacağını biliyordu. Çünkü
en iyi idarecileri kendisi araştırıp seçebiliyordu, kim tarafından yönetilmek istediğine
kendisi karar verebiliyordu.
Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile de Cumhuriyet daha sağlam bir hale getirildi. Bu
yenilikler sonucu artık yarın için endişe etmeye gerek kalmamıştı. Cumhuriyet sonsuza
kadar yaşayacaktı.
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Günümüzde de ilk günkü canlılığım koruyor Cumhuriyetimiz. Dile kolay tam 80
yaşında ve ilk günkü kadar sağlam. Çünkü biz Atatürk’ün şu sözünü hiç unutmuyoruz:
“ Cumhuriyeti biz kurduk, sizler yaşatacaksınız.” Sonsuza kadar yaşatmak için elimiz
den geleni yapacağız.
T.B.M.M., Cumhuriyetin en somut olarak görüldüğü yerdir. Yurdumuzun her
köşesinde halkın oylarıyla seçilip gelen yüzlerce insan yurdumun derdini, sorununu
paylaşıyor ve en etkili çözümleri bulmaya çalışıyor. Türkiye’nin her yanından gelen bu
farklı kültüre, farklı karaktere sahip olan bu insanların tek amacı yurdumun en ücra
köşesine kadar her yere hizmet götürebilmektir. Yetmiş milyon Türk’ü en iyi şekilde
temsil edebilmektir. Çünkü onları meclise taşıyan halkın ta kendisidir.
T.B.M.M. ve Cumhuriyet birbirini tamamlayan iki unsurdur. Devletimizin geleceği
için her ikisinin de önemi tartışılamaz.
KAMER
R abia G Ü N ER
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AYDINLIĞIN YOLU C U M H U R İ Y E T

Bir milleti millet yapan en önemli unsur egemenliğidir.
“ Bağımsızlık benim karakterimdir.” diyen bir önderin halkı için, egemenliği ken
disine ilke edinmiş cumhuriyet yönetimini tercih etmesi kadar doğal birşey olamaz.
Türk milletinin bünyesine en uygun yönetim şekli olan cumhuriyet bir ulusu geliş
tirip yüceltebilecek her türlü özelliğe sahip itici bir güçtür. İşte bunu üstün zekâsıyla
sezen Ulu Önder Atatürk Türk milletinin layık olduğu çağdaş uygarlık seviyesine yük
selebilmesinin temel taşı olarak cumhuriyet yönetimini görmüş ve bunda da yanıl
madığım tarih bize göstermiştir.
“ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” özdeyişiyle uygarlık yolunun akılcılık ve bilim
den geçtiğini işaret etmiş ve en büyük eseri olan cumhuriyeti emanet ettiği biz gençlere
“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sîzlersiniz” diyerek cumhuriyeti ilimle, irfan
la yüceltmeyi hedef göstermiştir. Onun bütün ilkeleri incelendiğinde bir ülkenin yüksel
mesinde ne büyük basamaklar teşkil ettiği anlaşılır. Laiklik ilkesiyle dini şemsiye altına
alarak devlet işlerinden ayırmış, harf inkılabı ile dinin ve dilin gelişmesine ortam sağ
lamış, Türk milletini yüceltmeyi hedeflemiştir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
özdeyişinde de onun millet iradesine olan güveni açıkça görülmektedir.
Onun getirdiği bütün yenilikleri ve cumhuriyeti en iyi şekilde korumak ve yücelt
mek biz Türk gençlerinin en büyük vazifesidir. O, kahvehane köşelerinde değil, kütüp
hanelerde ve laboratuvarda sabahlayan bir gençlik istiyordu. Onun bize emanet bırak
tığı cumhuriyeti geliştirerek ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmek için bizler
de çok çalışmalıyız.
SEVGİ
Burak G Ü N A YD IN
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C U M H U R İ Y E T SÎZSİNİZ

Merhaba yarının büyükleri! Merhaba şimdinin büyükleri! Kendimi tanıtmamın
gerekli olduğunu sanmıyorum. Siz beni Mustafa K em al’in zamanından, sizin
kendinizin yarattığı ve size ait olan zamandan tanıyorsunuz.
Ben Cumhuriyet! Ben sadece bir İsimim, ama siz beni, bu adı kullanarak kendiniz
le harmanlayarak bu yıllara geldiniz. Bu oluşumda tabii ki Mustafa Kemal’in hiçbir
zaman ödenemeyecek hakkı vardır. O size beni, Cumhuriyeti tanıttı ve siz Cumhuriyet
ile birleşerek, kendinizi geliştirerek 21. yüzyıla başınız dik, göğsünüz kabarık geldiniz.
Emeğinizi ve azminizi hiçbir zaman yitirmediniz. Sizi yıldırmak isteyen birçok kişi ve
düşünce oldu ama siz bunlara hiçbir şekilde taviz vermediniz. Siz basamakları teker
teker emin adımlarla çıktınız ve dünyaya, aya bütün evrene şanlı Türk bayrağım dik
tiniz. Siz Türkiye’yi dünyadaki seçkin ülkelerden biri yaptınız. Mustafa Kemal’in ilke
ve inkılapları ile Türklerin yutulur lokma olmadığını, Türkiye’nin ise dünyada bir baş
ka eşi benzeri olmadığını belleklerinin en uç noktasına kazıdınız. Cumhuriyeti kadınlar
omuzlarında, erkekler ellerinde, çocuklar ise kucaklarında taşıyarak bu zamana getirdi.
Cumhuriyet size bir yük değildi. Kadın için aş, erkek için düşmana silâh, çocuk için
okulda kalem olmuştu. Siz, en başarılı düşmanınız olan cahilliği, en büyük silâhınız ile
yendiniz. Siz cahillik denen kör kuyuyu Cumhuriyet’le yendiniz. Silâhınızdaki mer
mileriniz ilke ve inkılaplarınız olmuştu. Doğruyu Cumhuriyet ile buldunuz. Dediğim
gibi ben sadece bir İsimim. Siz dünya üzerinde tek bir isim değilsiniz. Siz annesiniz, siz
babasınız, siz evlatsınız. Siz herşeyden önemlisi Türksünüz. Siz Cumhuriyetsiniz. Ben
değil, asıl siz Cumhuriyetsiniz, çünkü siz alfabeyi çözüp okula gittiniz, çünkü siz buğ
dayı ufalayıp ekmek yaptınız, çünkü siz- gerçek olan herşeye, kendi değerlerinize,
doğaya, insanlığa- dünyaya küçük ellerinizle kol kanat gerdiniz. Belki elleriniz küçüktü,
ama kalbiniz ve aklınız herşeyden daha büyüktü.
Siz, kendiniz ve yeni nesiller için elinizden gelenin en iyisini yaptınız, çok büyük
çabalar gösterdiniz. Büyük azminiz ve kararlılığınızla, sonucu bulunamayacak prob
lemler çözdünüz, şayet sizleri Mustafa Kemal’in ilke ve inkılaplarından uzaklaştırmaya
çalışan batıl inançlara yönelmiş kişiler olursa siz yine o günlerdeki gibi yine en güçlü
silâhınızı kuşanıp, onlara değil, düşüncelerine savaş açacağınızı biliyorum, çünkü siz
aydın düşünceli büyük ve küçüklersiniz.
Cumhuriyet nesilden nesile, ülkeden ülkeye aktarılan en kıymetli mirastır. Dünya
nasıl dünyalılar içinse Cumhuriyet de cumhuriyetçiler içindir.
ACAR
Ayşe M EŞELİ
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TÜRKİ YE BİRİ İSÇİSİ

ANADOLU GÜLLERİ
Tan ağarmış, altın rengi kendini gösteriyordu. Bakışlar gül, canlar özgürlük fır
tınasıyla yarına el uzatıyordu. Ama yüzlerdeki ifadeler yıkılmışlığın, yıldırılınışlığın
ağıtını haykırıyordu. Gün batmış, gece karanlıkta oynaşıyordu. Marmara kanıyor,
Karadeniz ufka yelken açarcasına azgın dalgalarla güne merhaba diyordu.
Yaşamaktır can. Yıllar ölmedi ufacık kalbimde hâlâ. Ne ben onsuz yapabiliyorum
ne de o bensiz. Tarihe dönüp bakıyorum. Sakarya’yı, Kütahya’yı, Dumlupınar’ı,
Kocatepe’yi, A m asya’yı, Erzurum’u, Sivas’ı, Ankara’yı, İzmir’i hatırlıyorum.
Atatürk’ün Bandırma Vapuru’na binerken özgürlüğe el salladığını görüyorum. “Tarihin
dilinden düşmez bu destan” mısralarında bağımsızlığımı haykırıyorum.
Yıl 1919, bir gemi kalkıyor limandan. İçinde bağımsızlık, hürriyet ve millet irâdesi
yüklü. Karadeniz’in azgın dalgalarında yol alıyor. Yol uzadıkça uzuyor. Nihâyet yolun
sonu görünüyor, bir demet gül uzanıyor yarma. Adımlar sert, yüzler gül, bakışlar uzağı
yakın ediyor. Artık Amasya’dayım. Ferhat’ın Şirin’e açtığı yolda. Üzüntüler, sevinci
karşılıyor. Hep bir ağızdan; “Ya bağımsızlık, ya ölüm.” Dayanamadı o mavi gözler
hasrete. Baktı etrafına. Bir yığın ağıt, bir yığın can gördü. Türk’e durmak yaraşmazdı.
İlerlemeliydi, sevdasını haykırmalıydı. Haykırışlar, Sivas’a ulaştı. Bakışlar artık
gülüyordu. Millet ayağa kalktı. Hürriyetine merhaba dedi. Artık Anadolu, Sivas olmuş
tu. Yürüyordu bir çift mavi göz. Sanki karanlığa gün diyordu. Anadolu’nun bağrından
kopan çiçekler, Sivas’ta kocaman bir bahçe olmuştu. Yüzünüzü nere çevirseniz bağım
sızlık, hürriyet gülü kokuyordu. Güller sevgiliye ulaşmalıydı. Günler sonbahardan çık
mış, aylar aralık diyordu. Sevgili, sevdiği Ankara’sına varmalıydı. Mutluluk nikâhlanmalıydı. İşte o an, 23 Nisan 1920. Ulusun ulusça hak ettiği gün. Kararlar, Anadolu’nun
bağrından kopan çiçeklerce alınmıştı. Artık kimse onları ayıramazdı. Ayırmaya kim
senin gücü yetemezdi. Çünkü Anadolu; gül olmuş, ağıtlar düğün türküsü olmuştu.
Zaman su gibi akıyordu. Sakarya, İnönü, İzmir gülü incitene diken olup batıyordu.
Sabah olmuş, Anadolu’m bağımsızlık, hürriyet, vatanım diyordu. Artık bir çocuğumuz
olmuştu. Adı, güle soruluyordu. Uzun uzun düşündükten sonra gülüm “Cum
huriyet” diyordu. Sevdamız hürriyet, gözbebeğimiz Cumhuriyet. Anadolu'm bay
ram ediyordu. Her tarafta güller, şehit kanıyla sulanmış bayrağımızı öpüyordu. Sen ki
“ Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin örtüsü” sen yeter ki iste, seni Anadolu’mda is
tediğin yere dikeyim.
Sizler; hürriyete, bağımsızlığa, millet irâdesine can verip şehâdet şerbetini içenler,
canın yanma can yoldaşı olanlar, yürüdükçe önünüz açıldı, bugünün küçükleri yarının
büyükleri bizlere ufuklar açıldı. Artık yasta değil, sizin mirasınızı çiğnetmeme
kavgasındayım.
YARIN
K evser K U R T
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Ö Z G Ü R L Ü Ğ E SESLENİŞ
Bir bir dizildi önüm e yıldızlar,
Sanki sem a serildi ayaklarıma.
Bir güneş doğdu batıdan doğuya,
C um huriyet 'e borçhı nefesini insanlar,
O bitm ez tükenm ez sevdaya.

Hayat sonu görünmeyen bir yoldur. Ne zaman neyle, nasıl karşılacağımız hiç belli
olmaz. Bir bakarsınız çiçekli bahçelerin içinde, bir de bakarsınız ki dikenli sokaklar
arasında sürer bu yol. Geriye nasıl döneceğinizi bilemezsiniz. Ekmek kırıntıları atsanız
çıkarcı kuşların yemi olur; taş parçası bıraksanız, uzanır iter onu yabancı eller. Eğer at
tığımız adımlar sağlam ve özgürce atılmış adımlar değilse geriye dönüşümüz zor
olacaktır. İşte Cumhuriyet bize bu yollarda emin adımlarla yürümemizi sağlar. Onun
sayesinde ne ekmek kırıntılarına ne de başka şeylere ihtiyaç duyarız. Attığımız her adım
sağlam ve iyiye yöneliktir. Çünkü bizler Cumhuriyetin çizdiği çizgide yürüyoruz. Bu
yolun asla kestirmesi olmaz. Karış karış kıymetini biliriz bu yolun, biz bildiğimiz gibi
başkalarına da bildiririz.
İnsanoğlu yaşamı boyunca en çok özgürlüğe ihtiyaç duyar. İşte Cumhuriyet bize bu
özgürlüğü sağlar ve huzurlu bir şekilde yaşamamıza ortam hazırlar. Bilelim ki; bir
âşığın sazının tellerine özgürce dokuşunda yine O vardır. Mızrap dile gelip telle konuş
sa ilk önce ona özgürlükten bahseder. İşte bu da yine Cumhuriyet’tir.
Yaşamak sadece nefes almak değildir. Özgür olmadığımız müddetçe ne kadar
yaşayabiliriz ki? Sadece yaşadığımızı sanırız. Ama yaşayan sadece beden olur, ruh,
yürek olamaz. O yürek ancak Cumhuriyetle atarsa yaşar.
Ne kelimelerin Cumhuriyeti anlatmaya gücü yeter ne de kalemin mürekkebinin.. Şu
satırlarda bile onun yüceliği saklı :
Ulu önder Atatürk’e söz veriyoruz. Cumhuriyet’i o kurdu ve onu kollamak bize
düşer. İnsan nasıl ki ekmek yediği yere ihanet etmezse biz de Cumhuriyet’e asla ihanet
etmeyiz, ettirmeyiz.
Yaşıyorum : Çünkü ben Cumhuriyet’in kıymetini çok iyi biliyorum.
Çalışıyorum : Çünkü Cumhuriyetin yolunda ilerliyorum.
Cumhuriyet’i koruyacağıma söz veriyorum. Çünkü onunla atan yüreğime inanıyorum.
Ne mutlu Türk’üm diyene!
GÜL
Ayşe E LD E M İR
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C U M H U R İ Y E T VE İ NSAN N İ T E L İ Ğ İ

Cumhuriyet, halkın kendi yöneticilerini, kendi hür iradesiyle, özgürce belirleyebilmesi,
hiçbir etki altında kalmadan kendi kararlarını alabilmesidir.
Cumhuriyetle yönetilen toplunılarda, yöneticiler halkın isteği, seçimi sonucunda
belirlenir ve başa getirilenler ülkeyi yine halkın istekleri doğrultusunda, temsil niteliğin
de en iyi yerlere getirmeye çalışır. Halkın mutluluğu, refahı, iyi bir yaşam ortamının
sağlanması yönetime getirilenlerin başta yerine getirmekle yükümlü olduğu görevler
arasında olmalıdır. Huzurlu, güvenli, her türlü insanca yaşam koşullarına uyularak var
lığını devam ettirmeye çalışan yönetimlerde vatandaşlara kendi değerlerine uygun olan
bir yaşama ortamının sağlanması için uğraşılır. İnsan hakları, insanın bu değerleri, sahip
olduğu özellikler göz önüne alınarak kararlaştırılır ve yasalarla tam bir kesinliğe kavuş
turulur. İnsanın söz konusu niteliklerinin farkına varılması sonucunda kişinin kendini
geliştirebileceği, yeteneklerini ortaya çıkarabileceği ortamların yaratılması ve kişilerin
bundan özgürce, eşit oranda yararlandırılması sağlanıp, her türlü engel teşkil edecek
durumların ortadan kaldırılması yine cumhuriyet yönetimini benimsemiş bir devletin
sahip olması gereken özellikler arasında yer alır. Devlet belirli sınırlar çerçevesinde
kişilere özgürlükler tanır, yine insan niteliğinin ön planda tutulmasıyla halkın sesine
kulak vermeye, fikirlerine saygı duyulup, onlara değer verilmeye çalışılır. Bu insan
niteliği göz önüne alınarak kişilere tanınmış olan haklardan birisi de; seçme ve seçilme
hakkı olup, toplumun sürekliliği ile daha doğru ve sağlam kararların alınması amacını
taşır. Halkın söz sahibi olup yine onların menfaatlerinin korunması, halktan her kesimin
bu konudaki görüşlerini bildirebilmesi ve böylece ortak bir noktada buluşulmasıyla,
sadece belirli bir topluluğun sözünün geçtiği, dengesiz bir sosyal yaşamın oluşturulması
engellenip, sorunların daha eksiksiz ve insanların istekleri doğrultusunda şekillendiril
mesi sağlanmış olur. Kişilerin kendisinin seçmiş olduğu, onların sesini duyuracak, ifade
edemeyeceklerini edebilecek, sorunlarının çözülmesini sağlayacak olan temsilciler
mecliste toplanarak halkın huzur ve refahı için çalışmalar yapar. Kendi kişisel menfaat
lerini düşünmeden, görevinin, amacının bilincindeki temsilciler, ülkeyi en iyi yerlere
taşımak, çağdaş uygarlıkta en üst düzeye ulaştırıp, toplumun yaşam standardını yükselt
mek için çabalarken, kendilerinden sonra gelecek nesillere iyi, her yönde gelişmiş bir
ülke bırakma ve bu kadar insanın hayatını etkileyecek kararlar almak kadar önemli bir
sorumluluğu da üzerlerinde taşırlar.
İlerde; ülke yönetiminde söz sahibi olacak bizlerin de kendimizi eğitmeye, olaylara
duyarsız kalmadan, şimdiden gelişmelerin, yer.i oluşumların içinde bulunarak yaşa
mamız ilerde ülke için alınacak kararlarda da bilgili olmamızı sağlayıp, bilinçli sonuçlara
ulaşmamızı sağlayacaktır.
KİTAP
Ö zge YÖ N TEM
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C U M H U R İ Y E T İ YAŞATALI M

Cumhuriyet yıllarca sürmüş olan, halkın yönetimde söz sahibi olmadığı bir yöne
tim şeklinden sonra gelmiştir. Halkın egemenliğine dayanmayan bir yönetim biçimin
den sonra gelen cumhuriyetin benimsenmesindeki amaç halka ve halkın düşüncelerine
duyduğu saygı ile cumhuriyetin Türk halkının ruh ve karakter yapısına uygun bir yönetim
biçimi oluşudur.
Cumhuriyet halkın egemenliğine dayanan, halkın sorunlarına çözüm getiren, onları
cahillikten kurtarıp çağdaşlığa iten, halkın isteklerine cevap veren bir yönetim şeklidir.
Atatürk’ün de dediği gibi Türk milletinin yaradılış ve anlayışına en uygun yönetim şekli
cumhuriyettir.
Cumhuriyet yenilik ve gelişmelere açık bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet iradesi,
eğitime önem vererek milletini uygar toplumların seviyesine çıkarmayı ve bilim, sanat
alanındaki gelişmelerle insanın hayatını kolaylaştırmayı amaçlamış bir idare şeklidir.
Bugün bu vatan toprakları üzerinde özgürce yaşayabiliyorsak, bağımsızlığımızı
simgeleyen bayrağımızı semalarda dalgalandırabiliyorsak, okullarda bizlere eğitim ve
öğretim imkânı sunuluyorsa, kadınla erkeği bir tutup insanlar arasındaki ayrımcılık or
tadan kaldırıldıysa işte bütün bunlar Cumhuriyet sayesindedir.
Cumhuriyet aynı zamanda çağdaşlığın ve özgürlüğün temelidir. Cumhuriyet, insan
ları çağdaşlığa yükselten bir yönetim şeklidir. Atatürk’ün milletini uygar toplumların
arasına dahil edebilmek için yaptığı yeniliklerden en önemlisi cumhuriyettir. Ülkemize
cumhuriyetin gelmesiyle çağdaşlığa giden yolda ilk adımlar atılmıştır. Atatürk o dönem
de çağdaşlığı yakalayabilmek için eğitim, bilim, sanat, kıyafet ve birçok alanda yenilik
ler yapmıştır. Atatürk her yaptığı işte ülkesini çağdaş uygarlık seviyesine taşımayı
amaçlamıştır. İşte cumhuriyet bu yüzden ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine yükselten
bir idare şeklidir.
Bizler cumhuriyeti; özgürlük demek olduğu için, ayrımcılığı kaldırdığı için, eğitim
almamızı sağladığı için ve ülkemizi çağdaşlığa ittiği için korumalıyız.
Zaten Atatürk bizlerden bu rejimi korumamızı ve sonsuza dek yaşatmamızı istemiş
tir. Bunu “Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaşatacaksınız.” sözünde dile getir
miştir. Atamızın emaneti olan Cum huriyet’i korumak ve sonsuza dek yaşatmak
boynumuzun borcudur.
YEŞİL
G am ze YALÇIN
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KAYI TA Ş ARTA U Y M U Y O R E G E M E N L İ K

Öğretmenim benden “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” özdeyişinden yola
çıkarak bir yazı yazmamı istedi.
Masamın başına oturduğumda aklımda tek tek kavramlar vardı. Kavramlardan öte
sözcükler, sözcüklerden öte bir ad. Duyulduğunda bütün dünyanın başını güneşin doğ
duğu yere çeviren Türklüğü ise bir cihana eşit kılan bir ad. İlk adı Mustafa olan Kemal.
Egemenliğin olabilmesi için pek çok varlığa ihtiyaç vardı. Ancak onsuz hiç olan barış,
hürriyet, egemenlik... Hep onun önadı olmuştu. Bugüne dek Türk olan yüce insan
ATATÜRK Ona minnet duyduğumuz bugünde onun bakışlarında okuduğumuz ve mil
letini arkasında koşturan değil, elini ötelere, taa uzaklara uzatarak gidebileceğin yere
kadar; Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz’dir diyerek gösteren, işaret ettiği yere milletinin
arkasında giden bir lider ve o elin daha öteleri gösterdiğinin farkında olan ulusumuz,
bugün onun gösterdiği yolda.
Nerden gelmişti bu millet, nereye gidiyordu? Tüm cihana kendini kabul ettiren,
Türk adının adaletle eş değer tutulduğu bir tarih birikiminden sonra, insanın insana
zulümünün yol açtığı adaletsizliğin altında inim inim inliyordu. Memleket, millet yok
oluyordu, göz göre göre. Düşmanlar hücre yiyen virüs misali Anadolu’ya giriyor, ken
di evleriymiş gibi şehirleri tek tek kendileştiriyorlardı. Yanlış anlaşılmasın amacım tarih
sayfalarında gezinip o zulmü tekrar hissettirmek değil. Ancak öncesiz bir olayın son
rasız olamayacağını kabul etmeliyiz. Egemenliği anlayabilmek için bir Türk gençliğinin
onu iyi tanıyıp, nasıl kazanıldığını bilmemiz gerekir.
Tarihlerin 1900’ü gösterdiği yıllarda yüzyıllardır ayakta duran çınar ve onu her
zaman canlı kılan güneş artık bulutlara yenik düşüyordu. Güneş ölüyordu, öldürüyordu
ve öldürülenin arkasından hüzne boğulan çınarda yok oluyordu. Biraz daha nefes al
mayı düşünüp buluta teslim olmak ve onunla bütünleşip bir parçada olsa yaşamak is
tiyordu. Bilmiyordu ki bulut çınara yaşama hakkı tanımayacaktı ve tanımadı da. Eyval
lah olsun ki çınar bunu ancak devrildikten sonra anladı. Ancak bildiğim odur ki çınar
ölse de içinden filizlenmesiyle tanınırdı. Şu farkla, çınarın yeşerdiği yer Anadolu’nun
kalbi Ankara oldu.
G özlerim de A nkara tütüyor
M asm avi gökleri vurm uş ufkum a
G ündüz hayalim e g ece düşüm e

Dizeleriyle hayallerimin şehri Ankara’yı anlatan şaire nispet egemenliğinde öz
lediği şehir Ankara olmuştu.
Türk milleti kendi egemenliğini, küçük izlerini görse de gerçek anlamda tarihler
1923’ü gösterdiğinde tanıdı. Egemenlik hiçbir kısıtlama olmaksızın yönetimini sür
düren anlamındaydı ve Türkler bu kavramla ancak bu tarihlerde kaynaşabilmişti. Öyle
egemenlik gibi bir sözcük kulaktan kulağa yayılıyordu. Kulak ilk duyduğunu nasıl
yadırgarsa egemenlik de yadırganıyordu. Herşeyin muhalefeti olduğu gibi egemenliğin
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de muhalifleri bulunuyordu. Bunlar millet haini idi. Milletini hiçe sayan “Demir Mas
keli Adam” daki prensvari hareketlerle, bu hainler milleti demir maskeye mahkum et
meye çalışıyor, milleti düşünmeyen bir varlık gibi görüp, ondan daha iyi düşünene (!)
teslim etmeye çalışıyordu. Sonuç mu? Ben bir Türk evlâdı olarak bu kâğıda istediğimi
yazabiliyorsam, başardık. Türk milleti başardı!
Bugün milletimiz Akif’in dile getirdiği “Tek dişi kalmış canavarıyla” istediği şekil
de konuşabiliyorsa, bunu yaparken “Acaba kızacak mı?” iç konuşmasını yapmadığı bir
durumda bulunuyorsa egemenliğimiz kabul edildi demektir.
Gelelim çınarın içindeki egemenliğe. Nasıl bir elementin en küçük yapı taşı atom
sa egemenliğin yapı taşı da “özgürlük, özgür düşünce.” Yenilikleri ve gelişmeleri takip
edemediğimiz bu yüzyılda Türk milletinin tek görevi özgür düşünceyi oluşturabilmek
Bunuda “ Yeşil Saplı Kırmızı Gül” çizen beyinlerle değil “Mor Saplı Mavi Gül” hayal
edebilen beyinlerle gerçekleştirebiliriz. Yeninin eskiyi bozduğunu ve ufukları ancak
böyle aştığını hesaba katarsak özgürlüğün ilk temelinin yeniliklere açık olmak ol
duğunu bunun içinde insanın kendi sözünü söyleyebileceği ortamı oluşturmaktan geç
tiğini bilmeliyiz.
Ben bir Türk çocuğu olarak kendi sözümü söyleyebiliyorsam, yüce insan
Atatürk’ün söylediği “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü gerçekleşmiş demek
tir. İçin rahat olsun Türkiye’m yolun açık ve tabii mutlu olacaksın.
DENİZ
Okan Kaan K Ö R O C L U

Çayırbağı İlköğretim Okulu 7/A
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CUMHURİYETTEN ARMAĞANLAR

Cumhuriyet, yüzyıllardan beri yönetilmekten, yönetmeye zaman bulmayan
Anadolu insanının ümitlerinin tükendiği sırada Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal’e
inananların dayanışması sonucunda Anadolu’ya doğan bir yaşama biçimidir. Anadolu
halkının bağım sızlığı ve özgürlüğü için direniş gösterm esinin bir ürünüdür,
kurtuluşudur.
Cumhuriyet Anadolu’ya doğmuş olan bir güneş gibi; beraberinde aydınlık, hareket
lilik ve yeni bir yaşam getirmiştir. Cumhuriyet duru ve berrak bir pınarın suyu gibi;
Anadolu’nun susuzluktan çatlamış olan topraklarına hayat vermiş, oradaki tohumları
canlandırmıştır.
Bunlardan daha da önemlisi Cumhuriyet rejimi Türk halkına kendini yönetmesini
sağlamıştır. Cumhuriyetle artık, halk monarşik yönetimden kurtulmuş, padişaha kulluk
etmekten ayrılmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur. Tüm insanlara söz
hakkı ve seçme seçilme hakkı sağlanmıştır. Demokratik hayat başlamış ve Anadolu hal
kı insanca yaşamanın gözellliğini kavramıştır.
Demokrasi ve Onun ilkeleri olan çoğulculuk, eşitlik, özgürlük ve sivil toplum kav
ramları, Cumhuriyet olgusunun Türkiye Devleti sınırları içerisinde yerleştirilmesiyle
gelişmeye, topluma yerleşmeye başlamıştır.
Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk halkına verilmesiyle, Türk halkı kendi özgür
iradesiyle, kendilerinin istediklerini gerçekleştirecek ve kendilerine vekillik edecek mil
letin vekillerini seçiyorlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kendilerini temsil et
melerini sağlıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleri halkın ken
dilerinden yapılmasını istedikleri şeyleri dolaylı yollardan dile getirirler ve bunlara
çözüm bulmaya çalışırlar. Milletvekilleri halka efendilik değil, temsilcilik ederler.
TBMM Türk halkı adına kararlar alırken Cumhuriyet’in gereklerine uyacak şekilde
hareket eder ve daima Cumhuriyet’i korumaya çalışır. Cumhuriyet TBMM ile korunup
geliştirilir.
İnsan haklarına saygının gerçekleştirilmesi ve insanın insan onuruna yaraşır
biçimde yaşaması Cumhuriyet’in Anadolu topraklarında yeşerttiği tohumların birer
meyvesidir.
Bir insan suya ve ekmeğe ne kadar muhtaçsa, Türk halkı da Cumhuriyet’e o kadar
muhtaçtır. Bu nedenle Cumhuriyet’i daima yaşatmak için çaba harcamalı ve O ’nu
yaşatmalıyız.
SANDAL
M ehm et A k if A Ğ LA R

Hürriyet İlköğretim Okulu 7/B
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Ö Z G Ü R HAYATIN S İ M G E S İ

Dünyamız kurulduğundan bu tarafa, binlerce yıl geçmiş, değişik ülkelerde, değişik
milletler yerleşerek ikamet etmişler ve oraları kendi ülkeleri bilerek yaşamlarını sürdür
müşlerdir. Yaşadığımız gezegende değişik ırktan, dinden, kültürden insanlar topluluğu
vardır. Her ülke ve devletin kendi sınırları içerisinde halkını yönlendiren belli kuralları
ve yasaları mevcuttur.
İnsanlık yaradılışından bu yana bir çok değişik yönetim sebebi ile idare edilmiş olup;
kimi zaman mutlu olmuş, kimi zamanda eziyet ve işkence çekerek yaşamak zorunda
bırakılmıştır. Hâlâ dünyada gerici ve dikdatör düşünce ile yönetilen bir çok insanların çok
önem verdiği ve vazgeçilmez olarak gördükleri bir değer var ki, bu insan özgürlüğüdür.
Bir çok modern düşünceyi ve ahlakî değerleri bünyesinde taşıyan, insana insanca yaşama
hakkı veren bu yönetim şekline CUMHURİYET diyoruz. Cumhuriyet yönetiminde insan
lar oy kullanma hakkına sahip olarak kendilerini yönetecek, ülkenin geleceği ile kararlar
alarak, yönetim kaderini kendileri seçerler. Bu yönetim şeklinde bir çok farklı görüşten
siyasi partiler mevcut olup, halkın tercihine sunulur ve insanlar kendi düşüncesine uygun
liderleri milletvekilleri ve yerel yöneticelerini seçerek iktidara getirirler.
Büyük Türk Milleti de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, bas
kılardan, zulümden, istiladan kurtularak göz bebeğimiz olarak kabul ettiğimiz TÜR
KİYE CUMHURİYETİ’ne kavuşmuştur. Ülkemiz 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana
Cumhuriyetle yönetilmektedir. Bu yönetim şeklinde devletin koyduğu yasa ve kanunlar
çerçevesinde insanlar kendi geleceklerini verdikleri kararlarla kendileri belirlemektedir.
Dünya ile entgre olabilmek, gelişip büyüyebilmek, modem yaşamı yakalayabilmek için
insanların özgür ve egemen düşüncelere sahip olması gerekmektedir. Bu olgular ve
değerler de Cumhuriyet yönetimi ile mümkündür. Cumhuriyet, düşüncelerini açıkça söy
leyebilen tartışabilen, eleştirebilen, aydın, güzel yarınlar vaad eden, seçmek ve seçilmek
gibi hakları olsun isteyen bir milletin asla vazgeçemeceği ve isteyeceği bir yönetim şek
lidir. Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silâh arkadaşlarının büyük gayret
ve uğraşları sonunda bir çok yenilikler, devrimler yapılarak demokratik, adil bir olgu
olan Cumhuriyet yönetimine sahip olmuş ve bu Cumhuriyet, ilerletilmek ve korunmak
için Atatürk tarafından biz gençlere emanet edilmiştir. Cumhuriyet kayıtsız şartsız mil
letindir, yani bizimdir. Türk milleti Cumhuriyet’in ilânı ile beraber, önceden yitirilmiş
tüm ümitlerini yeşertmeye başlamış sanki yeniden doğmuştur, o tarihten sonra siyasal,
toplumsal, ekonomik ve daha bir çok alanda yapılan değişiklerle Türk milleti aydınlığa,
kalkınmaya, çağdaş ve uygar bir millet olmaya koşar adımlarla gitmiştir. Bütün bunlar
büyük Atatürk'ün kan pahasına kurduğu Cumhuriyet sayesinde gerçekleşmiştir.
Biz Türk gençlerinin en büyük görevi önce Cumhuriyet’in değerlerini anlamak, ne zor
şartlar altında kanlar dökülerek kazanıldığını iyi bilmek, korumak ve bu değerleri bizden
sonraki nesillere en iyi şekilde aktarmaktır. Çağdaş, özgür, mutlu ve ilerleyen bir millet
olabilmenin tek yolu Cumhuriyete sahip çıkmaktır. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
Ne mutlu Cumhuriyet çocuklarına!
PINAR
G am ze B AC AK

Mehmetçik İlköğretim Okulu 8/E
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U Y G A R L I K D EVR İM İ DİRİLİŞ GÜNEŞİ

İsyanvari çelişkileriyle en karanlık ağlarını örüyordu tarih, iklim, asır demeden.
Yama tutmaz rejimlerin gidişatı, insanlığı adeta bir buhran çarkına siirüklüyordu. İlle de
bir umut, bir umut illede! Ama ne zaman dolacak bu çile diye inlerken: Esaret zincirinin
ızdırap halkalarını bir bir döküp en dipsiz boşlukların boşluğuna; varoluşu dile getiren
bir kızıl şafağın apaydın diriliş güneşi parladı Türk'ün ufkunda. Ve işte dedik! işte:
Anadolu efsanesi, İstiklâl müjdesi, Kurtuluş vesilesi Hürriyet; adı Cumhuriyet.
Duyun beni; dağlar, taşlar, çocuklar, gençler, ihtiyarlar, dört yön, uzak kıtalar, cüm
le cihan! Zindan gecelerin amansız fırtınalarına aldırmadan bir boy kar altında can çek
işerek; cehennem sıcaklarında beyinleri pişerek, herbir açlığın, yorgunluğun, sefaletin,
zilletin, felâketin, belanın, kavganın, savaşın zorluğuna sinelerini siper ederek, vurgun
mePanetleri pençesinde; yürekleri avuçlarında, kalkan-kılıç gölgelerinin altında sabah
ları getirerek; kanlarının, canlarının bedeli olarak atalarımızın emaneti olan bu toprak
lar yüzyıllar boyu egemenliğini idame ettirmiş ve ettirecektir. Bugünlere kolay gel
medik biz. Çünkü sancak şerefini geçmişten geleceğin en doruk noktalarına taşımayı
çok iyi biliriz.
Alıp sava^ gölgelerini yedi kat yerin dibine gömen uygarlık devriınimiz; özbenliğin
tarihe aksini mühürlerken; hasret çeken yağmur olur toprağa, ateşe bilenen barut olur
ifadenin çelikliği. Cumhuriyet diyorum, asr-ı rezalet değil! Çocuk buselerinde umut
yüklü gelecek, açan yaprağın yağmuru, çiçeğin güne sevgisi, seher kuşlarının sesi, koro
halinde memleket türküleri, haykıran dallar, coşkuyla akan ırmakların sesi, sınır boy
larında mayın tarlası değil gül bahçesi...
Benliğimizi metafiziğe taşıyan bir sanat abidesi olan Cumhuriyet aydın fikirli bir
nesil yetiştiren Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri olmakla beraber, egemenliğimizin
hayat damarıdır. Cumhuriyetsiz bir Türkiye düşündüğümde yollar çıkmaza girer; bey
nimi bir yangın alır da sayılar telaşa düşer...
Modernleşme idealimiz; yıkılmaz bir kale, evrenimizin mutluluk atmosferi. Binler
ce gecenin en gizli perdelerini yırtarak karanlığa nur ağlatan sönmez esenlik feneri
Cumhuriyet. Üç deniz ötesinin masmavi sabahları kadar berrak bir Hürriyet.
BARIŞ
Kader TOPRAK
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EGEMENLİK MİLLETİNDİR

Anadolu işgal altında. Anadolu kan ağlıyor. Anadolu fakr u zaruret içinde. Anadolu
harap ve bitap düşmüş. Anadolu, acılar dolu. Analar yas dolu... Egemenlik çoktan uçup
gitmiş elden.
İşte böyle bir günde dağıldı yurdumun üstündeki kara bulutlar. Anaların yüzü gül
dü, toprağa düşse de çocukları. Çocuklar oyuna durdular, bir daha dönmese de babaları.
Çünkü o doğdu selanik ufuklarından Anadolumun üstüne. Önde o hürriyet güneşi, ar
dında ondan ışık alan milyonlarca yıldız.
Önde tarihin gördüğü ve görebileceği en büyük komutan, ardında onun ölüme sev
dalı, istiklâle aşık kahraman askerleri.
Önde Mustafa Kemal, ardında saf saf ordular. Düşmanın önünde iman dolu göğüs
leriyle durdular. Onlar, düşmanları değil, esareti alnının tam ortasından vurdular.
Vatan kurtulmuştu. Artık özgür esiyordu rüzgâr, kuşlar özgür uçuyordu. Irmaklar öz
gür akıyordu, özgür büyüyordu ağaçlar.
Rüzgâr özgür, kuş özgür, ırmak özgür, ağaç özgür, herşey özgür. Hepsinden de öte,
hepsinden de önemli millet özgür.
Özgürlüğün teminatı gerekliydi. Özgürlüğü çelik bir zırhla korumak gerekliydi.
Bunun için M. Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan etti. Öyle ya! Özgürlük çok değerli bir
hazine ise, onu ancak Cumhuriyet gibi demokrasiyi temel kabul eden bir yönetim
biçimiyle yaşatabilirdi. Cumhuriyet sayesinde millet kendi kendini yönetir hale geldi.
Yani egemenlik milletindi.
Peki millet bu egemenliği nasıl kullanır? 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet
Meclisi açıldı. Meclis, millet egemenliğinin tecelli ettiği kutsal bir yapıdır. Millet, ken
disini yönetecek vekilleri seçip meclise gönderir. Bu vekiller millet adına ülkeyi yöne
tir. Millet adına ve milletin menfaatine uygun kanunlar yapar. Yani asıl olan millettir.
Milletin isteklerinin dışında ve çıkarlarına aykırı hiçbir şey yapılamaz. Hiçbir güç mil
letin gücünün üstüne çıkamaz. Hangi şart ve durumda olursa olsun egemenliği milletten
başkası kullanamaz. M. Kemal Atatürk’ün dediği, meclisin duvarına ve insanlarımızın
kalbine sonsuza kadar kazıldığı gibi: “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
ÇİSE
Em rah TERZİ
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C U M H U R İ Y E T İ N ÖYKÜSÜ

Cumhuriyet, Atatürk’ün ressamlığında şehitlerimizin kanlarıyla çizilmiş, Türk Mil
letinin dostluğuyla çerçevelenmiş. Yine Türk Milletinin birlik ve beraberliğiyle renk almış,
eşsiz bir şaheserdir.
TBMM ise Cumhurivet’in korunması ve gelişmesi için gerekli bir kurumdur. Türkiye'nin
en değerli, en saygın kişilerin oluşturduğu bu kurum böyle kalmaya da devam etmelidir.
Çünkü Türk Milleti haklarını, egemenliklerini, kendilerini yönetmek için alınacak
kararları çıkarma görevini onlara vermişlerdir. Onlar bunun farkında olarak Cumhuriyet’i
her yönde desteklemiş ve sahip çıkmışlardır. Bu çabalarıyla dünyaya örnek bir meclis
haline geldiler. Her zaman doğruluğu kendilerine hedef seçtiler. Ve o aşamada ilerlediler.
Bana göre orası demokratik bir ortamın merkezidir. Bu yüzden orası 550 kişinin tar
tıştığı yer değil, 550 düşüncenin tartıştığı yer olmalıdır. Bizler şimdiden 550 kişiyi ör
nek alarak onların oturduğu koltuklarda oturmaya, onların konuşma yaptığı kürsülerde
konuşmaya hazırlanıyoruz. Onların düşüncelerinin devamı olarak Türkiye'yi çağdaş
seviye düzeyine ulaştırmayı amaçlıyoruz. TBMM 84 yıldır yaşıyor ve yaşamaya devam
edecek. Cumhuriyet’le birlikte ilelebet yaşayacaktır.
Türk Milleti az uğraşmadı. Bu vatanı elde edebilmek için ne canlar verdi, ne kan
lar döktü, ne soluklar tüketti, ama son nefesini, kanının son damlasını Türk Milleti için
feda etmekten, adamaktan hiçbir zaman çekinmedi. Türk Milleti ne çetin savaşlar geçir
di. Ne bombası vardı, ne topu, ne silahı, ama Türk Milletinde güven vardı, umut vardı.
Türk Milletinin en büyük cephanesi, silahı sevgiydi. Türk milletinin bu sevgiye, umut
ışığına ihtiyacı vardı. Kurumakta olan bir çiçeğin güneşe, suya ve toprağa haykırışı mi
sali Güneş batmış bir daha doğmamıştı. Gökyüzünün mavi karanlığında kaybolmuştu.
Bulutların suyu çekilmiş, ırmaklar kurumuştu.
Atatürk, O eşsiz kahraman bunca sıkıntının, çilenin içinde özgürlüğü, yenilikçiliği
çıkardı. Yani Cumhuriyet'i ilan etti. İşte o gün güneş yeniden doğdu, arkasından bir yağ
mur getirdi. Sonsuz bereket kaynaklarıyla dolu bir yağmur. Bu yağmurla ülkeyi bereket seli
aldı. Martılar yuvalarından çıkıp özgürlük şarkısını söylemeye başladılar. Ay yıldızlı
bayrağımız özgürlüğünü kazandı.
Sonunda çilelerle dokunmuş olan Cumhuriyet kumaşı usta terzilerin elinden
Atatürk ve Türk Milletinin makasından titizlikle kesildi ve dikildi.
Atatürk Cumhuriyet’in kurulmasına çok özen göstermişti. Bir mühendis düşünün
çürük bir zemin üzerine çok mükemmel bir bina yapsın, bu insanlar tarafından beğinilse
de bir süre sonra yıkılır, bozulur daha fazla yaşayamaz. Ne kadar sağlıklı malzemeler
kullanılsa da yapımında. Çünkü zemini sağlam değildir. İşte bu yüzden Cumhuriyet’in
inşa edildiği zeminde malzemeler de çok sağlıklıydı. Ülkenin dört bir yanında özgürlük
kazanları kaynıyordu. Artık güneşin bile buz tuttuğu karanlık geceler geride kalmıştı.
Cumhuriyetle birlikte bembeyaz bir yelken açılmıştı ilerisi için.
LİMON
G ül ten KARA K Ü R T
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E G E M E N M İ L L E T , EN İYİ M İ L L E T T İ R

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” bu cümleyi anlayabilmek için kökten in
celemek gerekir. Bunun için “egemenlik” kelimesini anlayabilmek lâzımdır. Hani in
sanın iskeleti olmasa külçe gibi yığılır. Nasıl, bir binanın önceden temeli atılmasa bina
asla yapılamaz ya. “ Egemenlik” kelimesi de bu güzel sözün özü, iskeleti, temeli gibidir.
Egemenlik demek, ulusun ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin tümüdür.
“Egemenlik” kelimesinin anlaşılmasıyla sanki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
cümlesini anlar gibi olduk. Çünkü dediğimiz gibi en başta temelini attık, şimdi sıra yap
makta. Bu cümleyi anlamamız kolaylaştı. “ Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” yani
devletin yetkilerinin başından beri millete ait olması. Bir nevi Cumhuriyet, demokratik
bir yönetim şekli.
Başına gelebilecek, kendini yönetebilecek kişileri millet, halk belirliyor. Oy kul
lanacak, kendini en iyi yönetecek, vatanı en iyi hâle getirebilecek insanları seçiyor.
Rakibine karşı aklını en iyi kullanabilecek, ezilip büzülmeyecek ve kendini savunabile
cek kişiler halkımızın ideali.
Onlar belirliyor başbakanlarını, çünkü tüm insanların insan hakları vardır. Ulus,
kendini yönetecekleri seçiyor ki bir dahaki hakkı olsun. Bu şöyle birşey; eğer seçtiği
kişi halkını, ulusunu iyi yönetemiyorsa o ulus, o kişiye lıakettiği dersi, egemenliğin
kayıtsız şartsız milletin olduğunu gösterirken, yani oy kullanırken verecektir.
Egemenlik, hiçbir kayıt, şart, itiraz öne sürmeden, menfaat kullanmadan kesinlikle
milletindir, millete ait olan demektir, her zaman böyle olacaktır. Egemenlik ve ulus ay
rılmaz ikilidir. Hiçbir güç onları ayıramaz. Böyle birşey i düşünmek bile doğru değildir.
Halk kendi kendini yönetecek kişileri belirlemeyecekse, içi rahat etmeyecekse, huzurlu ol
mayacaksa insan hakları neden var? Şu seçimleri niçin yapıyoruz ya? Ulusun mutlu olması
için çalışıyorsak bırakalım ulus mutlu olacağı kararı kendi versin.
Şimdi rıiçin egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu anlıyoruz. Eminim ki
bizi kurtaran, önderimiz Mustafa Kemal Atatürkde halkını, milletini, vatanım düşün
düğü için böyle söylemiştir. Aynı zamanda bu sözü uygulamıştır. O, vatanı için en
doğrusunu yapmaya çalışmıştır.
ÖZGÜR
E m se AKKAYA

Fatma-Mithat Gürsoy İlköğretim Okulu 7/A
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CUMHURİYET EMEKTİR

Cumhuriyet bir emektir. Özgürlüğün kıymetini bilip, karşılığını vermek isteyen
birey için bulunmaz bir nimettir. Cumhuriyet yemek, içmek, uyumak gibi bir
gereksinimdir, yaşama şeklidir.
Cumhuriyetin ilanından önce padişahlık rejimiyle yönetiliyordu. Uzun savaşlar ve
yanlış idare neticesinde halk sefalet içerisindeydi. İnsanlar düşüncelerini rahatça söy
leyemiyordu. Bu sıkıntılara rağmen kimse sesini çıkaramıyordu. Tek bir kişi ve onu des
tekleyen iki üç grup çabalıyordu. Diğerleri korkuyordu, endişeleri vardı canları, malları
yolunda.
Cumhuriyet geldiğinde insanlar rahat nefes alacak, özgürlüklerine kavuşacak,
düşüncelerine saygı duyulacak bir toplumda yaşayacaktı. Kim istemezdi ki özgürce
yaşamak, gezmek rahatça fikirlerini söyleyebilmek. Tabii ki herkes isterdi. Bütün
insanların hakkıydı özgürlük.
Cumhuriyet artık gelmeliydi. İnsanımız rahat bir nefes almalıydı. Gelişimini
tamamlamış uygar devletler arasındaki yerini almalıydı. Atatürk önderliğinde yapılan
kurtuluş savaşı kazanıldı. 23 Nisan 1920’de Cumhuriyet ilan edildi. Artık Türk insanı
özgürlüğüne kavuşmuştu. Şimdi hedef gelişimdi, sefaletten kurtulmalıydı, insanımızın
içi içine sığmıyordu.
Kurtuluş savaşının sonunda ilan edilen Cum ıuriyet başta Mustafa Kemal olmak
üzere Türk ulusunun en büyük destandır. O destanı söylemek, yazmak, hatırlamak,
kutlamak insanımızın görevidir.
KOÇ
H azel K O Ç

Kaleardı İlköğretim Okulu
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TEMEL TAŞIMIZ
Bir milleti millet yapan değerlerin başında özgürlük, bağımsızlık gelir. Bağımsız
yaşayan milletle, bir milletin boyundurluğu altında yaşamayan milletler, bilim, kültür,
sanat, ekonomi, teknoloji vb. alanlarda daha iyi ilerleme kaydederler. Çünkü; başların
da kısıtlama yapan, onların ilerlemesine yönelik olumsuz çabalar gösteren bir yaptırım
kuvveti yoktur.
Her ülkenin kendine has, kendine özgü değerleri vardır. Bu değerleri, çıkartıp, çağı
na göre yorumlayıp, geliştirip, ülkeler arası rekabet, kalite ve önde olabilme, prestij
kazanma yollarına giderler. Yalnız milletlerin, vatandaşların rekabete girebilmeleri için
kaliteli bir şekilde eğitim almaları gereklidir. Eğitimde herhangi bir seviyeye gelen mil
letlerin sırtı yere gelmez. Kendini daha iyi açıklar, daha iyi yorumlar.
Yalnız burada, milletlerin yani vatandaşların bir ülkeyi yükseltip güzel bir yerlere
getirdiği gibi devletini yıkıp çökertebilirler. Bunun için milletlerin, bilinçli beyinlerini
iyi kullanabilen, sağlıklı kararlar verebilen özgüvenlerini kaybetmemiş, kişilik sahibi
insanlardan olmuştur.
Millet demek, devlet demek, devlet demek, millet demektir. Yani birbirini tamam
layan iki ayrılmaz unsur. Millet olmadan devlet olmaz. Çünkü devleti meydana getiren
millettir. Milletler, bağımsız, özgür, çağına göre ilerleme kaydetmiş, vatandaşlardan,
kişilerden oluşmalıdır ki bağımsızlık yerine tam anlamıyla otursun. Devletin arkasında
daima millet vardır. Bir millet devletinin yönetin ini, iktidar sahibini, düzenli, isabetli
seçtiği taktirde o ölçüde refah ve huzur içerisinde yaşar.
Tarihten bu yana, yani Osmanlı Devletimizden şimdiki zamanımıza kadar, savaşlar
la, topla, tüfekle, canla, kanla neden savaşıldı. Neden, nedenlerle dolu bir tarih ve geç
miş? Neden mi? Hep özgürlük ve bağımsızlık için, bir milletin hakimiyeti altında yaşa
mamak için. Köle misali diğer devletlere ve milletlere ezilmemek için canlarını feda et
tiler. Acaba bunca savaşlara, bunca sefaletlerle, bunca zorluklarla kazanılan başarılar in
san hayatına değer mi diye sorulsa? Her halde koskocaman bir “ EVET” cevabı olur.
Bağımsız yaşayamamaktansa ölmek daha iyidir.
“ Kuşu altın kafese koymuşlar ama o yine vatanım” demiş. Bizi de her ne kadar
rahat, mutlu, huzurlu bir yönetimle, diğer milletler tarafından yönetilmiş olursak da
olalım bizler yine bağımsızlığı ve özgürlüğü seçeriz. Bir yerlere geliniyorsa, belirli
zaferler kazanılıyorsa, bu hep milletler yani bizler sayesinde oluyor.
Onun için biz gençler olarak, gelecek hayatımızı bağımsız ve özgür bir şekilde
geçirmek istiyorsak milletimizi, devletimizi, ulusumuzu sevip, vatanımıza yönelik
çalışmalar yapmalıyız. Kendi benliğimizden asla ama asla ödün vermemeliyiz.
Onun için Yaşasın Özgürlük
Yaşasın HÜRRİYET..!
UMUT
Çilem KARACA

Vali Ali Akan İlköğretim Okulu
KARAMAN
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AL TI N K A N A T L A R I M

Egemenlik; şanlı bayrağımızın özgürce dalgalandığı, bizim de atalarımızın
kanlarıyla bezenmiş şerefli topraklarımızda dimdik ve emin adımlarla ilerlememizdir.
Bizler başımız dik olarak yaşayan milletleriz. En önemlisi de biz gençleri egemen
liğin altın kanatlarında büyüyoruz. Bir de boynu bükük, endişeyle bakan gözler var. O
gözlerdeki yaşlar, umutla bakan, belki bugün biter bu çile diyen o küçücük çocuklar.
Ayaklarına giyecek birşeyleri kalmamış, ufacık elleriyle küflü ekmeklerini tutan o
çocuklar. Dudak büzmeleri, endişe ile gözlerinin dolmaları, tertemiz kalplerinin hızlı
hızlı atması. İşte bunlara yüreğim dayanmıyor. O huzurlu ve mutlu tünelleri niçin şim
di sisli? Niçin o kadar fazla kan var? Evet ben bunları yaşamadım ama egemenlik mil
letin mi? yoksa paranın mı? düşünceleri arasında ezildim, boğuldum. Egemenliklerini
elinden alan, köhnemiş düşüncelerle para uğruna savaşan ülkelerin zarar görmüş o
ufacık ellerine acıdım, dünyama acıdım, vatanıma ve milletime acıdım, kaybolan yıllara
acıdım. Ey büyüklerim, ben de sizin zamanınızdaki gibi sadece egemenlik ve milletim
uğruna canımı vermek istiyorum. Artık o sisli tünellerin içinde boğulan çocuklara yar
dım etmek istiyorum.
Size soruyorum büyüklerim hani benim o çiçekli ve mutlu dünyam, hani benim
vatanım, hani benim çocukluğum. Egemenlik bir nehir gibidir. Asla yürümez, her
zaman koşar. Egemenliğin tanımını yapmışsınız ama bize bunları yani egemenliğimizi,
özgürlüğümüzü sağlayan atalarımızı özel günlerde belli saatlere ve kitaplara sıkış
tırıyoruz. Televizyonları açtığımızda sadece magazinleri görüyoruz. İşte bunlar benim
zoruma gidiyor, gururumu incitiyor.
Bir de şunu sormak istiyorum. Atalarımızın kanlarıyla boyanmış topraklarım niçin
şimdi parayla satılıyor? O toprakların her zerresinde bizim atalarımızın kanları var. Ben
atalarımın kanlarının bir zerresini dahi hiç kimseye veremem. Çünkü bizim atalarımız
bizi düşünüyordu. Ve bu uğurda canlarını verdiler. Sırf “ benim umut dolu çocuklarım
ezilmesin” diye.
Toprak insanın karısı gibidir. Nasıl erkek karısının elini başkasına dokundurmazsa,
bizler de toprağımızı yabancı ellere dokundurmayız.
İşte bu yüzden şanlı bayrağımızın özgürce dalgalanmasında atalarımızın hakkını hiç
bir zaman ödeyemeyeceğiz. Onurumuz ve gururumuzla yaşamak istiyorsak atalarımızın
değerlerini sadece özel günlerde belli saatler arasına sıkıştırmamalıyız.
ELA GÖZLÜM
Süm eyra A KAY
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KARANLIKTA BELİREN IŞIK
Güneşin doğuşu demek Cumhuriyetin doğuşu demektir. Karanlıktan çıkıp aydınlığa
girmek gibi.
Uzakta bir ülke vardır; o ülke benim yaşadığım ülkedir; fakat o ülkeyi kimseler
tanımaz. Benim ülkem kör cehaletin altında kalmış, güneşin doğmadığı ve gündüzün ne
olduğu bilinmeyen bir ülkedir. Burda sadece karanlığın simgeleri vardır. Özgürlük, hür
riyet, bağımsızlık, adalet, mutluluk, sevgi gibi hayatı oluşturan kavramlar yerine; savaş,
haksızlık, kötülük, nefret, karamsarlık gibi hayatı mahveden kavramlar yer almıştır.
Tanımadığınız o ülkede hiçkimse bir çocuğun içindeki sevgiyi anlayamaz. Benim ül
kemde çocukların güzel ellerinin şeker tutması gerekirken ellerine kan bulanmış, sev
diklerinin cesetleri üzerindedir. Çocuklar yani bizler hiç tanımadığımız; ama tanışmak
üzere yola koyulduğumuz güneşi aramaya çıktık. Ormana gittik ağaçlara sorduk; “Can
damarınız nerde” diye sorduk, cevap veremediler; çünkü son zamanlarda güneş buraya
da gelmiyormuş. Yukardakiler bize gülmeye başladı. Ay, yıldız, gök cisimleri hepsi bir
ağızdan kahkaha attı. Sonra yıldızlar dedi ki “güneşi boşa aramayın o şu anda çok uzak
larda mutluluğun yanında herkese ışık veriyor ve aydınlatıyor.” Kör cehaletin altında
kalmış bir ülkeye neden doğsun ki?” dedi. Boynumuz bükük, mahcup ve büyük
lerimizin yaptıkları hataları bizler çeke çeke ülkemize döndük. Ülkede mum erimek
üzere, ülke kanlarla kaplanmış ve yine insanlar ağlamış, insanlar ölmüş.
Bir çocuğun eli, babasının cesedi üzerinde, gözleri nemli, gözyaşları sevgi dolu
akıyordu. Fakat yine gören yoktu, anlayan yoktu. Mumun ışığı bitmek üzereydi. Bu
sefer bunu bir komutan sonunda farketti ve bu sefer güneşi, aydınlığı, sevgiyi getirmek
üzere savaştı ve kılıcını çekti. Bunu başaran Mustafa Kemal Atatürk’tü.
Sonunda ufukta bir ışık belirdi. Bu ışık sevgi ve mutluluğun gelmesine, çocukların
sevgisinin yaşamasını sağladı. Mutluluk, başarı, sevgi, bağımsızlık, bunun temeli olan
CUMHURİYET doğdu...
IŞIK
Leyla TU RH AN
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H İ L A F E T VE S AL T ANAT

Halkın refahını sağlamaya yönelik tüm girişimler hep başarıyla sonuçlanmıştır. Sos
yal ve siyasal alandaki yeniliklerin başarıya ulaşabilmesi mevcut toplumun isteklerinden
bağımsız değildir. Herkes için gerekli olan düzenlemeler yenilikler beraberinde yem
sorumluluklar da getirmektedir. Bunlar çağdaş toplumların birer gereksinimleridir.
Türkiye’de demokrasinin gelişimi tartışmalı olmuştur. Hilafet ve saltanat taraftar
ları ile Milli mücadele yanlıları arasındaki çekişmenin sancılı olduğu gerçeği gözardı
edilemez. Ancak bütün engellere rağmen TBM M ’nin açılması sağlanmış, bir Milli
mücadele başarıya ulaşmıştır. Yeni düzen düşünmesinin karşısında bulunanlar kendi
düşüncelerini savunmaya çalışmışlardır. Herşeye rağmen Meclis’in oluşturulup.
Anayasanın hazırlanması ve ilanıyla beraber bu doğrultuda yapılan yeniliklerin meyvesi
bir anda alınmamıştır.
Cumhuriyet rejimi uygar olmak isteyen bütün toplumların vazgeçemeyecekleri en
değerli hazinedir. En önemlisi bunu geliştirmektir. Türkiye için en önemli hazine Cum
huriyet ve bunun temel ilkelerini geliştirmek ve korumaktır. Yeni nesiller olarak bunlara
sahip çıkmak gerekir. Ayrıca insan haklarını toplumun gereksinimleri doğrultusunda
karşılamak yeniliği gerektiren unsurları kabul etmekle başarıya ulaşabilmektedir.
Halkın kendi oyuyla kendisini yönetmesi en vazgeçilmez değerler bütünlüğüdür.
Anayasalar, insanlara hak ve hürriyetler tanımak için vardır ve bunun için oluşturulur.

GÜZEL
Z ehra D İN Ç

Cizre Vali Kâmil Acun İlköğretim Okulu
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DAHA NİCE SEKSEN YILLARA..

"Ç ıktık açık alınla on yıld a her savaştan
On y ıld a on beş m ilyon g en ç ya ra ttık her yaştan;
B aşta bütün dünyanın saydığı başkum andan
D em ir ağlarla ördük anayurdu dört b aştan"

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü sebebiyle yazılan bu marşta on yılda alman yol,
cumhuriyetle hak ettiğimiz yere nasıl ulaştığımız anlatılıyor. Ve bugün biz de gururla
80. yılını kutladık.
Cumhuriyet yönetimi en insancıl, en ideal, en gelişmiş yönetim şeklidir bence. Çün
kü halka önem verilir, halkın sesi olur. İçimizden seçilen temsilcilerle egemenlik kendi
elimizde bulunur. Bu, bizim için çok önemlidir. Çünkü adil olmayan, halkın ezildiği
yönetimler buna muhtaçtır. Örneğin ülkemizde yönetim temsilcileri değişeceği zaman
onları, oylarla kendimiz seçiyoruz. Cumhuriyetle yönetilmeyen ülkelerde yönetim ya
babadan oğula, kardeşten kardeşe geçer, ya da belli bir grup tarafından yönetilirdi.

"Türk 'iiz, C um huriyetin göğsüm üz tunç siperi,
T ü rk ’e durm ak yaraşm az, Türk önde Türk ile ri!’’

İşte Behçet Kemal Çağlar, Türk’ün hep ilerleyeceğini, hiç durmayacağını onuncu
yıl marşında böyle anlatıyor. Bu ilerleyişin kaynağı olarak da Cumhuriyeti görüyor.
Haklarımızla, özgürlüklerimizle, Cumhuriyet yönetiminin bir parça egemenliğini
kendi benliğimizde bulurduruyoruz. Birde bağımsızlığımızın simgeleri olan bayrak ve
marşımız vardır. Marş ve bayrak bizi anlattığı için özeldir. Marşımız M. Akif HRSOY’dan
samimi bir dille, Kurtuluş Savaşı’mızın bir özetidir adeta.
Bayrağımız ise su gibi akan Türk kanının üzerine ayın yansımasından oluşmuştur.
Meclis kavramına gelince, meclisin belli bir önemi var mıdır? Genel anlamda var
dır da günlük hayatta pek vurgulanmaz. Biz, meclisi, tartışmaların olduğu, milletvekil
lerinin birbirine girdiği yer olarak biliriz. Halbuki orası vatanın can damarıdır. Çünkü
vatanı temsil eden insanların düşüncelerinin tartışıldığı, ülke için, millet için önemi
bulunan kararların alındığı bir yerdir.
Meclisin bir de tarihsel önemi vardır. Atamızın Kurtuluş Savaşı'm başlatıp kafasın
daki halk egemenliği düşüncesini “Türkiye Büyük Millet Meclisi” ile geıçekleştirmiştir. Önemi, Atamızın ve halkımızın emeğidir. Yani halkımızın yönetime etkisini temsil
eder. Bu yüzdendir ki “ Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!” özdeyişini birçok
devlet kurumunun girişinde görürüz.
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D algalan sen de şafaklar g ib i ey şanlı hilâl
O lsun artık dökülen kanlarınım hepsi helâl
Ebediyen sana yok, ırkım a y o k izni ihlâl,
Hakkıdır, hür ya şa m ış bayrağım ın hürriyet;
Hakkıdır, H akk 'a tapan, m illetim in istiklâl.

İstiklâl Savaşı’m kazandık ve dünyaya kendimizi kanıtladık. Tüm ulusun içinde
bulunduğu Türk benliğini hatırlaması için Yaşasın Ulus, Yaşasın Meclis, Yaşasın
Egemenlik, Yaşasın Bayrak, Yaşasın Marş, Yaşasın...
DOSYA
Ö zgün BAL

Özel Emel İşık İlköğretim Okulu 7/A
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E Ğ İ T İ M VE B A Ğ I M S I Z L I K

Bağımsızlık, ekenoınik kültürel ve askerî açıdan hiçbir güce ve hiçbir ülkeye
bağımlı olmamaktır.
TBMM ise halkımızın temsil edildiği ve sesinin yükseldiği yerdir. Ama ülkemizin
eğitim seviyesine baktığımızda TBMM’ye gönderdiğimiz vekilleri ne kadar bilinçsizce
ve cahilce seçildiklerini görüyorum. Bunun sonucunda halkın özgür sesinin yükselmesi
gereken meclisimizin bırakın halkın sesini, kendi sesini bile yükseltemeyen insanlarla
dolu bir kurum olup çıktığını görüyorum. Çünkü cahil ve bağımsızlık kavramının ne ol
duğunu ve nasıl elde edildiğini, uğrunda nelerin kaybedildiğini bilmeyen bunun bilin
cine eremeyen bir milletin seçtiği temsilcinin de birtakım değerlerden habersiz olması
kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu sonuca da bakarak gerek ekonomik gerek kültürel bir
bağımsızlık bilincine sahip olması beklenilmez. Ekonomik açıdan birtakım devletlerin
hâkimiyeti altına neredeyse girmek üzereyiz. Kültürel açıdan baktığımızda ise top
lumlunuzun adet, gelenek ve göreneklerine sahip çıkmayan, değerlerini unutmuş, ken
dine yabancılaşmış bir topluma dönüştüğünü görüyoruz. Bunun en açık örneği yabancı
kelimelerin istilası altına girmiş Türkçemizdir.
Bunları neden mi biliyorum. Yaşadığım ülkeden okuduğum okuldan ve izlediğim
programlardan öğrendim.
Ben bağımsızlık kavramını tam olarak anlayan bilinçli bir Türk vatandaşı olarak
toplumun tam olarak eğitilmesini ve bilinçlendirilmesini istiyorum. Böylece hem mil
letimiz hem ben kendimi tam bağımsız hissedemiyorum.
Unutmayalım ki eğitimli toplum tam bağımsız her açıdan güçlü bir devletin
teminatıdır.
LALE
Suna AĞ YAR

ARDAHAN
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T B M M VE Y Ö N E T İ M İ C U M H U R İ Y E T

TBMM millet egemenliğinin bir ürünüdür. Gücünü milletten almıştır. Türk tarihin
de, “Türk” adını taşıyan ilk meclistir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir mücadeleden son
ra kurulmuştur. T.C.’yi sarsılmaz temeller üzerinde durdurmak, onu hergün daha çok
güçlendirmek ve yaşatabilmek için gerekli siyasi ortamı yaratmak hepimizin görevidir.
Türkiye Cumhuriyeti bir devlet olduğu için ona bir başkan gerekiyordu. Bu nedenle
Atatürk, Meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk’ün dünyaca benimsenmiş
“ Yurtta sulh cihanda sulh” sözü, bu bakımdan çok anlamlı ve önemlidir. Atatürk’ün en
büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti’dir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet
etmiştir. Çünkü ilerde Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatan onlar olacaktır. Diyerek gençlere
güvendiğini ortaya koymuştur. “ Böyle bir hükümet, millî egemenlik temeline dayanan
halk hükümetidir. Yani Cumhuriyettir. Gerçekten de ülke yönetimlerine baktığımızda en
önemli adaletli ve demokratik yönetimin Cumhuriyet olduğunu görüyoruz. Çünkü
kadın-erkek eşitliği insan haklan inanç ve giyim özgürlüğü Seçme ve Seçilme hakları
bu yönetim şeklinde mevcuttur. Eğer bizim yönetildiğimiz yönetim şekli şeriat,
diktatörlük, krallık v.b. olsaydı bu haklara sahip olabilirmiydik. Elbette kocaman bir
hayır.
Eşitlik ilkesini benimseyen Cumhuriyet yönetimini bütün dünyaya yaymak ve
bütün ülkelerin yönetim şeklini Cumhuriyete dönüştürmek gerekir. Biz bu yönden çok
şanslı bir ülkeyiz. Bilindiği gibi bu ülkeyi kolay kurmadık. Bu nedenle ülkemizi sevip
Cumhuriyetimizi sevip bunlara sahip çıkmalıyız. Çıkmalıyız ki rahat ve huzurlu bir
şekilde yaşamalıyız.
YASİN
Yasin TAŞDEM İR

Bulakbaşı İlköğretim Okulu 8/A
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C U M H U R İ Y E T İÇİN

Cumhuriyet taraftan mı yoksa monarşi yönetimi taraftarları mısınız? Cevabınızın
ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Çenenizi yormanıza hiç gerek yok. Biliyorum zaten
soruma cevap vermeyecektiniz. Ne yapayım kendimi yüksek bir politikacı gibi gördüm
birden. Şimdi sakın politika hakkında bir yazı yazacağımı düşünerek kâğıdı dört par
çaya bölüp yanınızdaki çöp kutusuna atmayın. Korkmayın size Cumhuriyetin ne,
monarşinin ne olduğunu da anlatmayacağım...
Yüzyıllar boyu akıllı, düşünceli, mantıklı insanlar, düşüncesiz insanların kafalarına
egemenliğin ne olduğunu, ne kadar yararlı bir şey olduğunu sormak için büyük çaba
harcamış. Derler ya, iyi olan kazanır. Sonunda mantıklı insanlar düşüncelerini gerçek
leştirmeyi başarmış. Sonunda iyi olan kazanmış, “egemenlik”.
Aslında dünyadaki bütün savaşlar “egemenlik” için yapılmıştır. Başka ülkelerin
diğer ülkelere manda ve himayeciliği kabul ettirmesi için. Bu iki şeyi -manda ve
himayeciliği- kabul etmek isteyen yok değildi. İşte bu yüzden çok savaşı kötüler kazan
mıştır. İnsanlar manda ve himayeciliği kabul ettikleri için... Maalesef bu egemenliğin
zamanla yok olmasına ortam hazırlamıştır. Nihayet düşüncelerini gerçekleştirmek için
büyük çaba gösteren Cumhuriyetçiler daha fazla direnmeye başladı. Yıllar süren bir
çalışmadan sonra sonunda düşüncesiz insanlara manda ve himayeciliğin ne sonuçlar
doğuracağı hakkındaki bilgiler beyinlerine yerleştirildi. Nihayet iyi olan “egemenlik”
kazandı.
“ Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” . Oysa bu söz ne kadar doğru. Acaba bu
cümlenin derinlerine mi insem ne... Tamam tamam, gözlerinizi dolma gibi açmanıza
gerek yok. Zaten benimde kollarım ağrıdı. Ama kollarım helâl olsun Cumhuriyet için...
SUMRU
Ş. Neşe YILDIRIM

Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulu 8/B
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EN P A R L A K G Ü N E Ş

Gökyüzünde güneş gülümsemeyi unutmuştu hayata. Yeryüzünde bir yalnızlık
şarkısı yayılmıştı milletimin dudaklarına.
Kırık bir dal gibi yeşermekten umudunu kesmişti insanım. Ruhumuzda şiddetli
yağmurlar çağıldarken, vatanın dağlarını güz rengi bürümüştü. Bulutluydu dağlarımın
dorukları. Rüzgarın ağlayan sesi geliyordu kulaklara.
Bu böyle devam edemezdi. Tam zamanıydı işe başlamanın. Bütün bunlara rağmen
mutluluklar mümkündü. Nasıl mı? Haykıran ses, aydınlatan ışık, olumsuzluklara karşı
sıkılan yumruk olarak. Milletçe, inançla yürüyerek. Böyle de oldu sonuçta. Atamla bir
leşen her yürek bir pınar oldu çağladı. Aydınlandı beynimiz. Bütün dertler tükendi.
Türkiyem engin denizlerce hür oldu.
Bir meltem gibi esti Cumhuriyet. Tatlı ve yumuşak bir meltem. O esti içinde yüz
düğümüz sorunlarımız teker teker kumsaldaki minik taşlar gibi denize karışıp gitti. Bir
daha dönınemecesine.
Sevgili Atam, kurduğun Cumhuriyetle mutlulukların en güzelini yaşarken, acılar
tatmıyor, sıkıntılar çekmiyor değiliz. Ama senden aldığımız güçle tüm zorlukların üs
tesinden geleceğiz. Avrupa Birliği kapıları açılacak bize. Çağdaş ve uygar toplumun
müjdesini vereceğiz en kısa zamanda tüm dünyaya. Bir gün gelecek, dünya insanları
arasındaki tüm engeller ve güler yüzlerin ardındaki gizli nefretler kalkacak, insanların
her zaman birbirine hoşgörüyle, sevgiyle yaklaştıklarını göreceğiz. İşte o zaman tam
anlamıyla mutlu olacağız.
Atam ben inanıyorum ki, Türk milleti senin istediğin gibi, bundan sonra daha
iyiye, daha güzele yürüyecektir. Hatta yürümekten bıkmış bir çocuk gibi koşacaktır.
Ve o da senin gibi, yüreğindeki sonsuz vatan aşkıyla ilerleyecek. İlerlemekten asla
vazgeçmeyecektir. Aldığı emaneti sonraki nesillere yücelterek teslim edecektir.
"Biliyorum bu yüzden,
Yokluğumu çekm eyeceksiniz.
H ep ya şıyo r m uş um g ib i gelecek sizlere,
Biraz ötelerde, az uzaklarda,
A m a hep sizinle, gö n ü l gönül e.

”

diyen Atam da bizi izleyecek. Zor günlerimizde düşünceleriyle yardımımıza
koşacaktır.
Ne mutlu onun çizdiği yolda yürüyebilenlere...
YONCA
N ur E zgi YILM AZ

Ömer Lütfü Özaytaç İlköğretim Okulu 7/B
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EGEMENLİK

Bir milletin ve devletin haklarını belirli sınırlar içerisinde kullanmasına egemenlik
denir.
OsmanlIlar devrinde yönetim şekli Cumhuriyet değildi. Baştaki padişah bütün yet
kileri elinde bulunduruyordu. Bu yönetim biçiminde, halk iradesinden söz etmek zordu.
1876 yılında ilk meclis kuruldu ve ilk anayasa kabul edildi. Bu yönetim şekli meş
rutiyetti. Meşrutiyet, aynı monarşi gibi, halkın ihtiyaçlarını tam karşılamayan bir yönetim
tarzıydı.
Ulu önder Atatürk, monarşi ve meşrutiyetin çağın gereklerine uygun olmadığını ve
Cumhuriyet idaresinin kurulması gerektiğini düşünüyordu.
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan yenilmiş olarak çıktı. Aslında Osmanlı
Devleti, bazı cephelerde zaferler kazanmıştı. OsmanlIların müttefikleri, bu savaşı kay
bettikleri için OsmanlIlar da yenik sayıldı. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve bu
anlaşmanın gereği olarak yurdumuz İtilâf Devletleri’nce işgal edilmeye başlandı.
Türk milleti buna tepki gösterdi ve yurdun çeşitli yerlerinde istilacılarla, karşı
direnişler başladı. Bu dönem, Türk milletinin en acı ve en karanlık yıllarıdır.
Türk milleti, İstanbul Hükûmeti’nin işgal kuvvetlerine karşı koyamayacağını, on
larla mücadele edemeyeceğini anladı ve bunun sonucu olarak yurdun dört bir yanından
seçilen temsilciler 23 Nisan 1920’de TBM M ’yi kurdular. Ulu Önder Atatürk ve dava ar
kadaşları, artık Türk milletinin gücünü yanlarına almış bulunuyorlardı. Nitekim o tarih
ten itibaren kurtuluş mücadelesi hız kazanacak, yurttan düşman atılacak ve yeni Türk
devleti, Lozan Anlaşması ile dünya devletleri arasındaki şerefli yerini alacaktı.
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Böylece halk kendi kendini, seçtiği
yöneticiler vasıtasıyla yönetmeye başladı.
Egemenliği Atatürk, çok güzel bir şekilde açıklamıştır:
“ Milli Egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yok
olur. Hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı milli egemenliktir.
LÂLE
Saliha Ö ZTÜ RK

Karamelik İlköğretim Okulu 8/A
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M İ L L E T , M E C L İ S VE C U M H U R İ Y E T

Cumhuriyet ve meclis; birbirlerini tamamlayan ve daima yanında olan, iki kavram.
Zaman içerisinde farklı uygulama ve şekilleri olsa da, en iyi yönetim şekli ve kurumu...
Millî mücadelenin başlangıcından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre içerisin
de, geçiş unsuru Büyük Millet Meclisi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıl
ması Millî egemenlik düşüncesinin uygulamaya geçmesi ve millet egemenliğinin siyasi
sistem olarak gerçekleşmesi de; Cumhuriyet’in ilanı ile olmuştur.
Türk tarihine baktığımızda, Türk Milleti gerek İslâm öncesi, gerekse İslâmiyetin
kâbulü sonrasında, hem devlet felsefesinde, hem de millet geleneğinde cumhuriyete
benzer ilkeleri olan ve milletle devleti kaynaştırmış yönetim şekilleri oluşturmaya baş
lamışlardır. Adı Cumhuriyet olmasa bile, Cumhuriyet’in yönetim biçimine benzer il
keleri devlet geleneğine yerleştirmiştir. Bu gelenekten gelen Anadolu 1 urk insanı, ken
disine ters gelmeyen Cumhuriyet sistemini hemen kabullenmiş ve uyumsuzluk göster
memiştir. Zaman içerisinde “şiarına en uygun idarenin Cumhuriyet” olduğunu ortaya
koymuştur.
Atatürk, Türk Milleti’nin karakterini çok iyi biliyordu. Türkler’in toplum yaşan
tılarında yer alan yönetim ve yönetiliş biçimlerini incelemiş; Sultanlık öncesindeki
Hakanlık yönetim lerinde alınan kararlarda çoğulculuğa verilen önemin, Türk
M illeti’nin karakter yapısının bir sonucu olduğunu görmüştür.
Mustafa Kemal Paşa; Kurtuluş Savaşı’na başlarken Millet’e güvenmiş; güvenmek
te de haklı çıkmıştır. Türk vatanının kurtuluşunu sağlayan irade; milletin kendi öz irade
si olmuştur. Nineler, analar sırtlarında mermi taşımışlar; ak sakallı dedeler ve gençler;
çifti, çubuğu bırakıp cephelere koşmuşlardı. Bu biraz da varolma, varlığını sürdürebil
me kavgasıydı. Bu mücadele esnasındaki Erzurum ve Sivas Kongreleri nihayet Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin açılması; Türk insanının lâyık olduğu yönetim şekline atılan
adımlar olmuştu...
Atatürk, Onuncu Yıl Nutku’nda yeni yönetim şekli için “Türk kahramanlığı ve yüksek
Türk kültürü olan, Türk Cumhuriyeti” anlayışına dikkatimizi çekmiştir.
“Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyet...” lerinden
insanlığa ulaşmış olan bir güneştir Cumhuriyet... Ata’m;zın emanetlerinden biri ve
şüphesiz en önemlisidir Cumhuriyet.
Ona sahip çıkmak, korumak ve yaşatmak her Türk çocuğunun en önemli
görevlerinden biri ve Ata’sına olan borcudur!...
BARIŞ
B urla A SK E R

Merkez Atatürk İlköğretim Okulu 8/C
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E G EM EN L İK BİZİMDİR

“ Egemenlik nedir:” Eminim hepimiz böyle bir soruyla karşılaşmış izdir günlük
hayatımızda. Ve hepimiz farklı cevaplar vererek aynı duyguyu anlatmak istemişizdir.
Sonunda da bir ortak cevap olarak; egemenliğin dünyadaki her şeyi kapsayan bir kavram
olduğunu benimsemişizdir.
Bizler millet olarak; egemenliğin, kayıtsız, şartsız sahipleriyiz. Hepimiz özgür ve
bağımsızız. Bu egemenliğin ve bağımsızlığın elbette bir geçmişi var ve bu geçmişteki
acı gerçekler... Bizler şimdiki böyle bir yaşantıya sahip olmamızı atalarımıza borçluyuz.
Özgürlük ve bağımsızlık uğrunda savaşmamışlar mı yıllarca, gerekirse canlarını bile
feda etmemişler mi bizler için, vatan ve egemenlik için? İnanın bunları düşündükçe
daha bir sıkı tutunuyoruz özgürlüğümüze ve daha bir düşkün oluyoruz bağımsızlığa.
Acaba bu uğurda bizler de canımızı feda etmeyi göze alabilir miyiz? Atalarımızın bize
bıraktığı bu önemli varlıklara sahip çıkabilir miyiz?
Ülkemizde egemenliği en iyi şekilde anlatan tablo TB.M .M .’nin kendisidir. Çünkü
bu kutsal çatı altında görev yapan vekiller halkın içinde, halk tarafında, halkı temsilen
seçilmişlerdir. Seçilmiş olan m i 1letveki Ilerim iz, görev bölümü içinde halkın refahı ve
mutluluğu için gece-giiııdüz çalışırlar.
Cumhuriyeti kuran büyük Atatürk bağımsızlık ve özgürlüğün; Türk milletinin
karakteri olduğunu her seferinde vurgulamış ve bu uğurda mücadele vererek bağımsız
bir devleti bizlere hediye etmiştir. Cumhuriyet rejimi egemenlik ve bağımsızlığın halk
la bütünleşmesi demektir. Bizler bu güzellikleri savunmalı ve yaşatmalıyız. Cumhuriyet
rejiminin teminatı olan T.B.M.M.’nin kutsallığını kavramalı ve bu kuruma saygı duy
malıyız. Bizlere bu cennet vatanda bu güzellikleri yaşatmak için çalışan tüm vatan
severlere saygı duymalı, bizler de vatanımızın birlik ve beraberliği için sorumluluk
larımızı yerine getirmeliyiz. Seçme ve seçilme hakkımızı doğru kararlar vererek en doğru
şekilde kullanmalıyız.
Yarının güvencesi olan biz gençler; bugün derslerimize, yarın görevlerimize her
zamankinden daha fazla çalışarak çağdaş uygarlığı yakalamalı hatta geçmeliyiz.
Demokrasinin kıymetini bilmeli ve bağımsızlığı kendimize ilke edinerek geleceğe
umutla bakmalıyız. Bugün mecliste bizleri temsil eden m i 1letvek i 1lerim izin yerinde
yarınlarda bizler de bulunabiliriz. Unutmayalım ki; “ Egemenlik; kayıtsız, şartsız
bizlerindir.”
ÇİLEK
Nur Şey m a YA P Ç A C IK
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