
                                                           CUMHURİYET 

Bugün 29 Ekim 2020, Cumhuriyet’imizin 97. yılı. Neden cumhuriyet bugün ilan 
edilmiş? Neden Mustafa Kemal Atatürk,  cumhuriyetin biz Türkler için en doğru yönetim 
biçimi olduğunu söylemiş? Neden Cumhuriyet Bayramı en önemli bayramımız? 

Yıl 1918, günlerden 30 Ekim Çarşamba. Türklerin bağımsızlığını elinden alan, İtilaf 
devletleri tarafından parçalanmak isteyen Osmanlı topraklarının resmen işgale açılış günü, 
başka bir deyişle Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı gün. Türk tarihinin kara günü. Türkler 
bağımsız yaşamayı kendine ilke edinmiş, esarete boyun eğmeyen bir millettir. İşte bu yüzden 
bağımsızlığı için tüm dünyayı karşısına almış ve bağımsızlığı uğruna yiğitçe savaşmıştır. Bu 
yolda pek  çok şehit verilmiş, çocuklar öksüz ve yetim kalmış ama yoldan dönülmemiştir. 
Mondros Mütarekesi’nden tam 4 yıl 364 gün sonra bağımsızlığını kazanmış, yeni bir devlet olan 
Türkiye Devleti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen cumhuriyetle beraber 
‘’Türkiye Cumhuriyeti’’ olmuştur. Cumhuriyet bir gün sonra ilan edilseydi Türk milleti beş yıl 
boyunca esarete boyun eğmiş olacaktı. İşte bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti 29  
Ekim 1923’de ilan etmiştir. Türk milleti bağımsızlığının yanı sıra kendi kendini yönetme hakkını 
demokrasi rejimi içeren cumhuriyet yönetimiyle kazanmıştır. Kendini, seçtiği temsilciler 
yoluyla yönetmiş, özgürce karar verebilme yetkisi kazanmıştır. Bize bağımsızlığımızı kazandıran 
ve egemenlik hakkı veren cumhuriyeti bu denli sevişimizin ve bu bayramı en önemli bayram 
olarak nitelendirmemizin nedeni de budur. Üzerinden 97 yıl geçse de bu coşku hiç dinmemiş, 
her bir saniyesi ayrı bir minnet ve gurur içinde geçmiştir.  

Okullarımız törenlerinde öğrenciler; yaptıkları gösteriler, yazdıkları metinler, 
okudukları şiiirler ve söyledikleri marşlarla bu coşkuyu artırarak devam ettirmiştir. Bu coşku iş 
yerlerine, meydanlara, evlerimize ve hatta Anıtkabir ziyaretlerimizle Mustafa Kemal Atatürk’e 
kadar taşınmıştır. Her bir genç ülkemizi uluslararası platformda temsil ettiğinde, her kız çocuğu 
okula gittiğinde, her kadın oy kullandığında, her hasta kendine bakacak bir doktor bulduğunda, 
her vatandaş özgürce yaşadığında cumhuriyet tekrar tekrar anlam kazanmış ve yücelmiştir. 
Bizim için anlamı her şeyden daha büyük olan Cumhuriyet’imiz uğrunda Türk milleti olarak 
canımızı, cananımızı, her bir şeyimizi feda etmeye, Cumhuriyet’imizi omuzlar üstünde 
tutmaya, onun bekçiliğini yapıp sonuna kadar korumaya kanımızdaki asil kandan aldığımız 
kuvvetle her zaman, her şartta hazırız. 
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