
VAROLUŞTUR CUMHURİYET  
 

 Tarihinin büyük bölümünde başka bir milletin boyunduruğu altında yaşamayı 

kabul etmemiş, bağımsızlığına düşkün olan aziz milletimizin, Osmanlı Devleti’nin son 

yüzyıllarında siyasi, ekonomik, sosyal, askeri, kültürel ve bilimsel alanlarda çağın 

gerisinde kalarak büyük toprak kayıpları yaşamasının yanı sıra Anadolu’daki varlığı da 

büyük bir tehlikeye girmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla bu durum milletimizin var 

ya da yok olma mücadelesine ve psikolojisine girmesine neden olmuştur.  

       Osmanlı Devleti’nin son yarım yüzyılına baktığımızda, yaşadığı başarısızlıklar 

halkı yormuş, ümitsizliğe itmiş ve geleceğe dair umutlarını yitirmesine neden olmuştur. 

Ve yaşanan son dönem göstermiştir ki, medeniyetin ortaya koyduğu halk yönetimine 

dayanmayan ve bir kişiye/gruba bağlı olan yönetim artık çağdaş medeniyetler arasında 

yer bulmamıza engeldir.  

İşte bu şartlar altında, yorgun, bitkin ve artık savaşacak gücü kalmayan halkımız 

ile girdiğimiz Kurtuluş Savaşı, aziz milletimizin Atatürk’ün önderliğinde millî irade ile 

hangi başarıları elde edebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.  Kurtuluş Savaşı’nı 

yöneten Kuvay-i Milliye ruhunun savaş esnasında Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni 

açması zafer sonrasında kurulacak yeni devletin yönetim şeklinin “demokratik 

cumhuriyet” olduğunun en önemli göstergesidir. Bu da geleceğin, halk iradesine 

dayanan yönetimlerde olacağını daha o zamandan gösterir. Bunun için bu bayram, en 

büyük bayramdır.  

 Cumhuriyet halka devlet yönetiminde söz sahibi olma hakkı vermiştir; bu ise 

yine halka önemli bir özgüven ve sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk da halkın 

kurduğu cumhuriyeti yüceltebilmek için aslında çok çalışması gerektiğini ortaya 

çıkarmıştır.  

Akıl ve bilimin ışığında ilerlemenin önemli adımlarından birisi olan duygu ve 

düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü de cumhuriyetin kazandırdığı değerlerdendir. 

Bu sayede çağdaşlaşma yolunda eğitim, kültür, sosyal, hukukî, ekonomik ve bilimsel 

adımlar atılabilmiştir. Bu adımlarla Atatürk’ün de Onuncu Yıl Nutku’nda belirttiği gibi 

“zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil asrımızın sürat ve 

hareket mefhumuna göre düşünmeye” başlanmıştır.  

Tarihimizde var olan fakat zamanla unutulan, Kurtuluş Savaşı’nda kıymetlerini 

tekrar fark ettiğimiz kadınlarımızın değeri Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve Cumhuriyet’in 

verdiği hak ve özgürlüklerle yeniden hak ettiği değere kavuşmuştur.  Bu gelişmenin de 



Türk milletinin gelişmişlik seviyesinin yükselmesinde ve bilinçli nesiller yetiştirilmesinde 

çok önemli olduğu unutulmamalıdır. 

Cumhuriyet’in bizlere kazandırdığı en önemli gelişmelerden birisi de yurtta birlik 

ve beraberliğin sağlaması ve bunun cumhuriyet var oldukça da sürdürülebilir olmasıdır.  

Cumhuriyetin ilanı laiklik konusunda da önemli gelişmeleri doğurmuştur. 

Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması din işleri ve devlet işlerinin ayrılmasını sağlamış, 

vatandaşlara inanç özgürlüğü tanımış bu da din istismarının önüne geçmiştir. 

       Her 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da bu kutlu güne 

ulaşmanın sevinci ve heyecanını tıpkı Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda belirttiği gibi en 

derinden duygularla bir kez daha hissettim.  Cumhuriyet Bayramı töreni sırasında 

cumhuriyetimizin ilanında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen 

herkese bize bu imkânları ve özgürlüğü tanıdığı, tarihimden gurur duymamı sağladığı 

için minnet duydum. Her yönüyle Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine önem veren, 

bizlere öğreten, yaşatan bir kurumda eğitim alıyor olmak ise beni son derece şanslı 

hissettirdi. 

Cumhuriyetin ilanında, yukarıda sıraladığım ve hatta hepsini sayamadığım 

gelişmelerin gerçekleştirilmesinde çok büyük emeği geçen Mustafa Kemal Atatürk’e 

sonsuz teşekkür etmeliyiz.  

Bundan sonrasında bize düşen görev Ata’mızın yaptıkları doğrultusunda 

halkımızın refahını gözetecek, daima yenileşmeyi ve çağdaşlaşmayı beraberinde 

getirecek, bu cumhuriyet için dökülmüş kanların hakkını verecek, mutlu ve ümitli 

sağlam adımlar atarak geleceğimizi inşa etmektir. Bunu sağlayacak “kudret ise 

damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.” 
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