
CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ÖTESİ 

Günleri çok hızlı harcadık, bir yıl daha geçti. Kutlu gün geldi, Cumhuriyet’imiz 
97. yaşına girdi. Cumhuriyet’imizin doğum günü kutlu olsun! 

Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını tam olarak anlamak için öncelikle nasıl 
şartlarda ilan edildiğine, ardından Türkiye topraklarında yaşayanlara neler 
kazandırdığına bakılması gerekir. 1. Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılan sonra da 
toprakları paylaşılan Osmanlı Devleti’nin başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
bazı yiğit askerlerinin, bu sömürüye boyun eğmemesi neticesinde çıkan Kurtuluş 
Savaşı’nın ardından geriye yorgun bir Anadolu kalmıştı. Ortada devletin nasıl 
yönetildiğine, nasıl yönetileceğine dair soru işaretleri vardı. 28 Ekim 1923 tarihine 
kadar meclisin önde gelenleri bile devletin geleceğinin meçhul olduğunu düşünüyordu. 
O akşam Mustafa Kemal Atatürk, bütün kabineyi Çankaya Köşkü’ne çağırmış ve 
ağzından o umut ve gelecek dolu cümle çıkmıştı. “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan 
edeceğiz!” Dediğini de yaptı. İşte her yıl 29 Ekim 1923’te yazılan tarihin, cumhuriyetin 
yıl dönümünü coşkuyla kutlamamızın bir sebebi de az önce üstünden geçtiğim 
dönemde Cumhuriyet uğruna dökülen terler ve kanlardır. 

Bu kutlu günün sevinç ve heyecanla kutlamamızın diğer sebebi de cumhuriyet 
kavramının ta kendisidir. Türk milleti sadece devletinin hükümet biçiminin değişmesini 
kutlamaz. Cumhuriyet demek eşitlik, bağımsızlık, kişisel ve toplumsal özgürlük, 
uluslararası saygınlık, medeniyet demektir. Türk milleti; bayramını kutlarken bu 
değerlerini ona verenlere yani Cumhuriyet’i kuranlara teşekkür eder, onları özlemle ve 
saygıyla anar. Örneğin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak bir bakımdan kadın erkek 
eşitliğini, özgürlüğü kutlamaktır. Cumhuriyet’imiz olmasaydı yukarıda saydığım 
değerlerin kaçına ne ölçüde sahip olabileceğimizi okurun düşünmesini isterim. 

İnsan bir şeye gerçekten ne kadar bağlı olduğunu zor şartlarda gösterir. Tüm 
olan bitenlere rağmen kutlamaların coşkusunda bir azalma görmemek hatta olanlara 
inat Cumhuriyet’e bağlılığımızı fazladan bir enerjiyle göstermemiz elbette beni de çok 
etkiledi. Fiziksel olarak ayrı durduğumuz şu günlerde Cumhuriyet’imiz ve onunla 
bütünleşen değerler bizi birleştirdi. Özellikle de Okulumuzun hazırlamış olduğu 
kutlama töreni bunu bana kanıtladı. Zor şartlar altında okulda yapılan çekimler için 
dökülen terleri hayal etmekte zorlandığımı fakat terleri dökenlerin bunu seve seve 
yaptığına içten inandığımı söylemeliyim. Bu emek dolu tören, izleyen herkese bir kez 
daha Cumhuriyet’in ne kadar önemli olduğunu ve Cumhuriyet’i bize armağan edenlerin 
ne kadar emek verdiğini tam olarak anlayan bir gençlik yetiştirildiğini hatırlattı. 
Atatürk’ün “Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve 
gözüm arkada kalmayacak.” sözü de tam olarak bunu karşılamaktadır. 

Son olarak Atatürk’ün Cumhuriyet’i gençlere nasıl emanet ettiğinden bahsetmek 
isterim. Bir insanın bir insana inanıp ona bir eserini, bir parçasını emanet etmesinin 
yolu güvenden geçer. Atatürk de eserini Türk gençliğine emanet ederken gençlikteki 
ışığa inandı, güvendi. Vatanı savunacağımıza, sahipleneceğimize inandı, 
çalışkanlığımıza inandı, zekiliğimize inandı, damarlarımızdaki asil kana inandı. Atatürk 
ve arkadaşları milletine karşı görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Sıra Atatürk’ün 
güvenini ve inancını boşa çıkarmamak amacıyla bizdedir. Böyle bayramlarda bir 
anlamda da Cumhuriyet’i kuranlara ve bu uğurda ölenlere “Biz buradayız. 
Cumhuriyet’imizi bırakmayız.” deriz.  



Vatanı ve cumhuriyeti benimseme, koruma görevi bizi asla yormamalı, 
bıktırmamalıdır. Aksine her yıl tazelenen duygularımızla bu kutsal göreve tutunmalıyız. 
Cumhuriyet ile tutunduğumuz nice özgür ve bağımsız günlere… 
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