
                                                   

 

 

İNANCIN ZAFERİ 

 

         “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz”, diyen Atamın anısına… 

       Cumhuriyet’in 88. Yılında doğmuşum. Babaannem ve dedem Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 
çok sevdiğinden babamın adını ATALAY koymuşlar. Annem ve babam da benim ismimi ATABERK 
koymuşlar. Küçüklüğümden beri annemin ve babamın bana her zaman anlattığı, anasınıfında 
öğretmenimin bana öğrettiği, ilkokulda öğretmenimin bize detaylarıyla anlattığı Cumhuriyet. Coşkuyla 
kutladığımız, elimizde bayraklar ile şiirler okuduğumuz gün. 

       Babamın dediğine göre biz Türk Milleti hiçbir zaman esir olarak yaşayamazmışız. Önceleri bu bana 
anlamsız geliyordu. Sonra düşündüm küçükken kafesinde bir kuşum vardı. Kanat çırpmaya çalıştığında 
küçücük kafesinde çırpınır dururdu, bir gün anneannem kafesin kapağını açık unutmuş ve kuşum 
kaçmıştı. O gün çok üzülmüştüm ama babam esir olmanın da böyle olduğunu bana anlatınca huzur 
bulmuştum. 

      Elektrikler kesilince koca dedem, o eski zor günleri anlatırdı. Fakirliğin olduğu, çocukların silah 
sesleriyle korktukları, ülkemizin her yanının düşmanlarla dolduğunu… Sanki film izler gibi dinlerdim 
dedemi. Dinlerken hem de korkardım. Sonra bir ışık doğmuş. Büyük bir lider çıkmış ortaya. Silahlarının 
ve yemeklerinin olmadığı halde savaşarak bu ülkeyi zor şartlarda kurtaracaklarına biz Türk Milleti’ne 
inandırmış. 

       Vatanımızı savunmaya; ninelerimiz, annelerimiz, ufacık ağabeylerimiz sadece bizler rahat edelim 
diye canlarını feda etmeye gitmişler. Boşa vermemişler canlarını. 

    Şimdi düşünüyorum da bana ve bize düşen görev ne?  Bize bıraktıkları bu mirası bizden sonraki 
nesillere bırakmak için neler yapmalıyız? Aslında çözüm çok basit. 

         “IŞIK ANITKABİR’ de, YOL ATATÜRK İSMİNDE” 
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ATATÜRK VE CUMHURİYET 

 

 Cumhuriyet; bir ülkenin ulusunun, kendisini yönetecek olan kişileri seçmesidir. Cumhuriyet, 
Atatürk’ün bizlere verdiği en güzel hediyedir. 

 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Cumhuriyet denen demokratik yönetim biçimi 
hayatımıza girmiştir. Böylece kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş, Latin Alfabesi getirilmiş, kıyafet 
devrimi yapılmış; takvim, saat ve ölçüler yeniden düzenlenmiştir. Demokrasi ile birlikte yurdumuza 
huzur ve mutluluk gelmiştir. Tüm bunlar Atatürk sayesinde, onun gücü ve azmi ile gerçekleşmiştir. Bu 
vatan onun gibi kahramanı bir daha göremeyecektir. 

 Atatürk’ü seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır. Atatürk’ün dediği gibi “Benim 
naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır; ancak Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.” 
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CUMHURİYET 

 Cumhuriyet ülkemizin varoluşudur. Demokrasiyi kazanmamızın nedenidir. 

 Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim günü her yıl bayram niteliğinde kutlanır. Bağımsızlığa 

özgürlüğe kavuşmanın bayramıdır. Cumhuriyet bizi her zaman ileriye götürmüştür. Kardeşçe ve adaletli 

yaşamamızı sağlamıştır. Bağımsızlık için çektiğimiz acıların verdiğimiz mücadelenin galibiyetle 

sonlanmasıdır. Cumhuriyet bize Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten emanettir ve onu sonsuza kadar 

taşımalıyız.  

 Atatürk’ün üstün mücadelesi sonucu kazandığımız Cumhuriyet’imizi korumak bizim görevimizdir. 

Cumhuriyet bizim çaba ve sadakatimizle gelecek nesillere ulaşır.  

     Furkan Lütfi BAYCAN 4-B 
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