
CUMHURİYET YOLUNDA AYDINLIK YARINLARA 
 

Her sene mutlak coşkuyla kutladığımız, bize tarihimizin ne denli köklü olduğunu, ne 
zorluklar aşılarak bugünlere geldiğimizi hatırlatan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın bu sene 97. 
Yıl dönümünü kutladık. Peki, bu denli mühim olan ne? Neden her yıl bin bir emekle törenler 
yapıyoruz? Cumhuriyet Bayramı’mızı diğer özel günlerden öne çıkaran ne? 

  
Gelin 97 yıl geriye gidelim. Şöyle bir düşünelim: Birçok savaş, sayısız mücadele içinden 

çıkan ve bitkin düşen bir millet… Bir imparatorluğun devri geçmekte, yepyeni aydın bir 
medeniyetin ise temelleri atılmakta. Saltanat artık sona ermiş, halk bir arayış içinde. İşte 
cumhuriyet tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Hepimiz farkındayız ki bir medeniyet ancak ve 
ancak demokrasiyle, yani cumhuriyet ile yükselir, gelişir ve ilerler. Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk de elbette bunu uygun görerek ülkemizi cumhuriyetin ilanı ile taçlandırıyor ve ilk 
cumhurbaşkanı seçiliyor. Her ne kadar TBMM 3 yıl öncesinde, 23 Nisan 1920’de açılmış olsa da 
Cumhuriyet’imizin başlangıcı 29 Ekim 1923 oluyor. 

 
Cumhuriyetin ilanı, ardından sayısız devrim getiriyor ve ülkemiz hızla yükselişe geçiyor. 

Bu devrimler gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse sosyal anlamda ciddi gelişme sağlıyor ve 
dünyanın önde giden ülkeleri arasında yerimizi alıyoruz. Yıkılmış bir imparatorluğun külleri, 
Türkiye Cumhuriyeti ile tekrar canlanıyor. 

 
Her bayramda olduğu gibi Cumhuriyet Bayramı’mızda da törenler oldukça önemli bir yere 

sahip. Törenlerde yaşadığımız duygu yoğunluğu içinde; tutsak olmamanın, özgürlüğün verdiği 
mutluluk ve coşkuyla kendimizi medeniyetimize bir kez daha adadığımızı hatırlarız.  

 
İşte her yıl anmamız ve coşkuyla kutlamamız gereken cumhuriyet, bizi aydınlığa 

kavuşturması nedeniyle paha biçilemez. Bu sene pandemi koşulları nedeniyle maalesef uzaktan 
kutlamak zorunda kaldığımız bayramımızın 97. yıl dönümü. Şartlara rağmen tüm duygu 
yoğunluğumuzun içinde var olan neşemizle izledik okulumuzun törenini. Arkadaşlarımızın ve 
öğretmenlerimizin bin bir emeğiyle ortaya çıkan bu güzel tören ile bir kez daha hatırladık ne denli 
şanslı olduğumuzu; gerek tarihimizin gururu, gerek Atatürk çocukları olmanın verdiği onur ile. Her 
daim büyük önderin izinden geleceğe yürüyecek ve onun ışığında medeniyetimizi yükselteceğiz.  
 

Ne mutlu Türküm diyene!  
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