
Sonuna Kadar Cumhuriyet 
Bir ekim günüydü o gün. Sadece üç yüz atmış beş günden biriydi. Fakat özel bir 

şeyler de vardı. Çocuklardan gençlere, gençlerden yaşlılara herkeste ayrı bir 
gülümseme... Mustafa Kemal‘in şu sözü ise herkesin dilinde: “Efendiler, yarın 
cumhuriyeti ilan edeceğiz!”. İşte bu yüzdendi o neşe. Savaştan çıkmış, kötü yönetim 
yüzünden sömürgeye maruz kalmış bir milletin hak ettiği hürriyet artık gelecekti. Hiçbir 
zaman bağımsız yaşamamış ve yaşamayacak olan Türk milleti kendini tüm dünyaya 
kanıtlamıştı artık. Çünkü yarın 29 Ekim’di. O büyük günden itibaren Türkiye 
Cumhuriyet’i olacaktı bu ülke. Her şey doğru bir şekilde yürüdü. 29 Ekim 1923’te 
cumhuriyet ilan edildi Mustafa Kemal’in önderliğinde. Cumhuriyet demek insana değer 
vermek, hürriyetini korumak ve milletini sevmektir. Türk millet için uygun olan tek 
yönetim şekli artık yürürlükteydi. Bu bir bayramdı millet için.  

O günden tam 97 yıl sonra bir ekimi, bir varoluşu tekrardan yaşamaktayız. 
Üzerinden yüz yıllar da geçse hep aynı coşkuyla cumhuriyete olan bağlılığımız her 
seferinde artacaktır. Hürriyete olan bağlılığımız 97 kat daha güçlü artık. Atatürk’ün, bu 
ülkenin kurucusunun, bize emanet ettiği en büyük eserin korunması şu an yaşamakta 
olan herkesin yani bizim sorumluluğumuzdadır. Bu Cumhuriyet’in Ata’mızın en büyük 
eseri olduğunu Mustafa Kemal’in söylediği “Cumhuriyet benim en büyük eserimdir.” 
cümlesinden anlıyoruz. Ama bunu derken bu başarının sadece kendine değil, tüm 
millete ait olduğunu söylerken ortaya koyduğu alçakgönüllülük ve tüm milleti 
kucaklama Cumhuriyet’in tabanını oluşturmuştur.  

Böyle önemli bir gün güzel ve anlamlı kutlamaları hak eder. Bu değeri vermek 
Türk milleti olarak hepimizin ortak görevidir. Her sene büyük bir coşkuyla kutladığımız 
bu bayram ne yazık ki tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen salgından dolayı 
evlerimizden kutlanmak durumunda kalmıştır. Hiçbir şeyin bayramımızı, 
Cumhuriyet’imizin kuruluşunun, hürriyetimizin kazanılışının neşe ve heyecanını 
elimizden almasına izin vermemeliyiz, vermedik. Evlerimizden tek yürek biçiminde 
Türkiye Cumhuriyeti’ni baştan sona ördük. Cumhuriyet’imizin güçlenmesine katkıda 
bulunduk.  

29 Ekim, her sene hiçbir değer kaybetmeden değer eklediğimiz büyük gün... 
Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri. Asker ve milletin ortak kazancı, hürriyet, 
egemenlik ve tüm milli değerlerin insana verilen değerle birleşmesi demek. Bize verilen 
ve yaşatmamız gereken bir cumhuriyete sahibiz. Çünkü Atatürk’ün “Benim naçiz 
vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır." sözü bize bu milleti korumamız ve cumhuriyetimizin coşkusunu yaşamamız 
için en muhteşem sebeplerden bir tanesi. 97. yılın mutluluğu ve gelecek yılların 
heyecanının içimizde canlı kalması dileğiyle... 
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