
                                                   

 

 

CUMHURİYET EN ANLAMLI YÖNETİM BİÇİMİ 

 

 Kalıplaşmıştı belki aklımızda. Oturduğumuz sıralarda öğrettikleri gibi kazıdık belleğimize. Ama 

yanlıştı. Aslında ne farklıydı cumhuriyet. İlkokulda sabahları okuduğumuz andımızdı, İstiklal Marşı’ydı 

cumhuriyet. Özgürlüğümü hür benliğimle haykırdığım, ruhumun yaşam tarzıydı. Annemdi , babamdı ,  

okulumdu …. Kısaca hayatımın bir parçasıydı. Yaşamak ne güzel değil mi bu gül bahçesinde? Özgürce, 

istediğin gibi… Her şeyi canının çektiği gibi yapmak hoş. Fakat bir de durup arkaya bakmak lazım. 

Geldiğin yola tam arkana. Farkında mısın oradaki sisli havanın, çekilen acının? Görüyor musun bir 

elinde sancağı bir elinde süngüsüyle seni, senin geleceğini koruyan dedeni? Şimdi önüne dön. Güller 

içinde bir yol. Arkanda ise, toz duman bir özgürlük kavgası izleri. İşte gördüğün dikenli yol seni bu gül 

bahçesine getiren, ayaklarını yere sağlam bastıran yoldur. Şöyle bir otur. Otur ve düşün. Ne acılar ne 

çileler çekilmiş şu uğurda. Biraz da özgür olabilmek için, düşündüklerimizi kısık sesle söylememek için 

ne savaşlar verilmiş Anadolu’nun dört bir yanında. Dedeni askere yollarken bir damla bile gözyaşı 

dökmeyen mert annesini düşün. Ve onu düşünerek bak önüne, sağlam bak, tam önüne. Kimsenin ne 

dediği seni ilgilendirmesin kulaklarını kapat ve bağnaz düşüncelere. 
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CUMHURİYET 

 

 Her milletin tarihinde bir dönüm noktası vardır: Türk milletinin dönüm noktası ise 29 Ekim 

1923 tarihidir. 

 Türk halkına ve milletine en çok yakışan yönetim biçimi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 

de dediği gibi medeni memleketlerin kabul ettiği Cumhuriyet rejimidir. Çünkü Cumhuriyet rejimi, 

ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmanın ön koşuludur. 

 Cumhuriyet, bağımsızlık demektir. İşgalci güçlere karşı zafer kazanabilen yegane bir millet 

olduğumuzu hatırlamak için her yıl büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. 

 Cumhuriyet, milli egemenliktir. Monarşinin reddedilmesi, milletin kendi kendini yönetme 

isteğidir. Atatürk: ”Tek bir egemenlik var: o da milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü 

kurtaracaktır.” demiştir. 

 Milletçe büyük bir mücadele verilerek kazanılmış bir başarıdır Cumhuriyet. Hepimize düşen 

Cumhuriyet’in anlamını ve değerini en iyi şekilde kavrayarak Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak ve 

onu ilelebet yaşatmaktır. 

 Bizlere “En büyük eserimdir .” dediği Cumhuriyetimizi hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ü 

ve silah arkadaşlarını büyük bir minnettarlık saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. 
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KOMPOZISYON ÖDEVI 

29 Ekim Ata’mızın bize verdiği en büyük hediyelerden biridir hatta bazılarına göre en büyük 

hediyelerden biri. Cumhuriyet sayesinde ülkemizde büyük değişmeler gerçekleşti. Örneğin; kadınlara 

seçme ve seçilme, modern giyinme gibi daha pek çok yenilikler gelmiştir. Fakat en büyük yenilikler 

kadınlar için gelmiştir çünkü o dönemlerde kadınlara şimdiki gibi haklar verilmiyodu. Fakat Atatürk 

sayesinde kadınlara birçok hak ve özgürlük tanınmıştır. Ülkemiz kadınlara en erken seçme ve seçilme hakkı 

verilen ülkelerden biridir. O dönemde Türkiye Atatürk sayesinde en çok gelişme gösteren ülkeler 

arasındaydı. Cumhuriyet sayesinde ülkemizde milli egemenlik oluşmuş ve seçme ve seçilme hakları ortaya 

çıkmıştı. Bu hakları veren Atam’a çok teşekkür etmeliyim ve etmeliyiz. 
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