
                                                      Emanet 

Cumhuriyet özgürlüktür, hâlâ var olabilme nedenimizdir… Eğer Cumhuriyet 
ilan edilmeseydi, hayatımızda neler değişirdi? Türkiye diye bir ülke var olur muydu 
hâlâ?  Yaşamımızı sürdürüp, kök salabilir miydik bu topraklara? Hiç cevap aradınız 
mı bu sorulara? 

    Tam doksan yedi yıl önce bir sonbahar akşamıydı, Mustafa Kemal Paşa 
arkadaşlarını bir yemekte ağırlıyordu. İşte tam o gün, 28 Ekim 1923 günü, Mustafa 
Kemal Paşa’nın uzun zamandır aklında olan bir fikri paylaştığı ve hemen hayata 
geçirmek istediğini söylediği gündü. “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.”. O 
günden sonra bütün Türk halkının kaderi değişti çünkü artık Türk halkının kaderi 
kendi ellerindeydi. Kendi başkanlarını artık kendileri seçecekti. Artık esaretten ve 
baskıdan kurtulmuşlar mıydı yani? “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” demişti 
Mustafa Kemal. 

    Aradan dile kolay tam doksan yedi yıl geçti. İnanabiliyor musunuz, doksan 
yedi. Biz Türk gençliği ve halkı olarak doksan yedi yıl sonra bile hâlâ aynı coşkuyla 
kutluyoruz bu özel günü çünkü biliyoruz ki bu günlere kolay gelinmedi. Kolay 
kazanılmadı bu topraklar, her bir karış toprağında kan var bu ülkenin. Ne canlar 
verildi bu vatan uğruna… Vatanlarını kurtarabilmek için canlarını dişlerine taktılar, 
çocuklarını feda ettiler. Bütün hayatlarını bu kutsal görev için harcadılar. Biz onların 
yaşadıklarını her ne kadar tamamen hissedemesek bile elimizden geldiği kadar 
anlamaya ve saygı duymaya çalışıyoruz. Çünkü bu millet biliyor özgürlüğün kolay 
elde edilemediğini. 

Bu yıl bütün dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Evlerimizden çıkamıyor, 
birbirimizin gözlerinin içine bakarak ve sarılarak birlikte vakit bile geçiremiyoruz. Biz 
evlerimizde oturmaya devam ederken Cumhuriyet’in ilan edildiği o özel gün geldi ama 
biz diğer yıllardan biraz farklı olsa da yine aynı coşkuyla, sevgiyle ve saygıyla 
kutladık bu özel ve önemli günümüzü. Her yıl olduğu gibi biraz duygulandık, 
heyecanlandık ve damarlarımızda akan Türk kanı yine şahlandı. Yine okuduk şanlı 
İstiklal Marşı’mızı yine okuduk şiirlerimizi ve yine sunduk o güzel gösterilerimizi ve 
danslarımızı. 

Yıllar önce bize emeklerle, kanla, fedakârlıklarla teslim edilen ve Cumhuriyet’le 
taçlandırılan bu şanlı ülke için gece gündüz demeden çalışarak, çabalayarak bize 
emanet edilen bu ülkeyi bırakıldığından daha güzel bir şekilde gelecek nesillere 
geçmişimizi de anlatarak emanet etmeliyiz. 
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