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Melike PAÇAL  11-C   145

Anadolu 
Lisesi 1. si

Etrafı demir parmaklıklarla çevrili, on milyonu aşkın nüfuslu bir ülke… İçerisinde korkmuş gözler,
savaşmaktan yorgun düşmüş bedenler, açlıkla mücadele eden kuru dudaklar sıkıca kapatılmış, adeta mühürlü… Konuşmak
imkânsız. Ağır baskıdan kıpırdayabilmek mümkün değil. Kafaların içindeki düşünceler bile prangalı… Kelepçelenmiş
zihinler, perdelenmiş fikirler… Parmaklıkları biraz olsun aralayıp genişletmeye çalışmak yersiz bir çaba.

Renkler böylesine karanlıkken bir çift mavi gözden süzülen ışık hüzmeleri, parmaklıklardan yavaş yavaş sızıp
aydınlatmaya başladı etrafı. Zincirler kırıldı, kelepçeler çözüldü. Gökyüzünün renginin mavi olabileceğini yeniden keşfeden
bir halk vardı nihayet. Fikirlerin süzgeci yoktu artık; törpülenmeden, özgürce dökülebiliyordu dudaklardan. Kadınla erkek
eşit saflardaydı ayrımcılık olmadan.

Eğitimde, sanatta, hayata dair her alanda özgürlük ve çağdaşlık hâkim oldu. Sanatını özgürce ifade edebilen
her toplum, yapbozun parçaları gibi kendi kültürünü tamamlıyor ve iç dünyasını eserine bağımsızca aktarabiliyordu. 19.
yüzyılda yaşamış dünyaca ünlü Alman tiyatro sanatçısı Friedrich Schiller “Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.”
derken ruhun gıdası olan sanatın özgürlükle harmanlanmadığı müddetçe olduğu yerde sayacağını vurgulamıştır. Bizim
toplumumuzdaki değişen eğitim anlayışıyla birlikte ise yeniliklere açık zihinler başöğretmenin önderliğinde çağdaşlığa
adım atıyor, böylelikle kendi ayakları üzerinde durabilen, aydınlık bir toplum yetişiyordu.

Ata’mız Türk milletinin genetik kodlarını öyle iyi tanıyordu ki bu milletin yaratılışına en uygun iradenin
cumhuriyet iradesi olduğunu biliyordu. Damarlarımızdaki bağımsızlık kanını, içimizdeki özgürlük ateşini Büyük Atatürk
önderliğinde gün yüzüne çıkarabilme şansına 29 Ekim 1923’te kavuştuk. Halkın kendi benliğine inancı tam olduğunda
önünde hiçbir şeyin duramayacağını çok iyi bilen Gazi Mustafa Kemal’in, yaptığı onca icraatın arasında en önemlisinin, bu
millete kaybetmiş olduğu öz güveni geri kazandırmasıydı.

İşte tüm bu öngörüyle bizlere aydınlık yolların kapılarını açan Ata’mızın bağımsızlığı ve hürriyeti savunan gür
sesi kimi zaman bir vapurda kimi zaman da savaş meydanlarında yankılanıyordu:
“Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!”
Bu tüyleri diken diken eden, güçlü ses önce yüce dağlarda yankılandı, sonra kuşaktan kuşağa aktarılmak üzere yazıya
döküldü ve tarihte sarsılmaz bir yer edindi.
Ekim’in 29’u, sene 1923. “Yaz çocuk!” dedi Ata’m. “Adı Türkiye Cumhuriyeti olsun, yanına da koy bakalım sonsuzluğa
uzanan üç nokta…”



Çağla Nehir DEMİRTAŞ  10-A   63

Anadolu 
Lisesi 2. si

Zamanın en zor günlerinden geçmiş bir kahraman, o günlerden bugünlere seslenen bir
başkomutan, ulusun kaderini değiştirdiğini işte bu sözle ilan etmişti tüm dünyaya. "Cumhuriyet" demişti en
yüksek sesiyle. Uyandırmıştı bir milleti en ağır, en uzun uykusundan.

Kararlı bakışlarıyla ışıldayan gözleri, çelik gibi güçlü iradesi, en zor zamanlarda bile ortaya koyduğu
cesareti ve hep bir adım önde olmasını sağlayan zekâsıyla korku salmıştı düşmanın yüreğine. Büyük bir inançla
ayağa kaldırmıştı, zorla diz çöktürmeye çalışılan ezelden beri korkusuz bir milleti. Koskoca bir millet arkasında
yürek yüreğe vermişti mücadelesini ve tek yürek kazanılmıştı Cumhuriyet.

Hiç yorulmadan, bıkmadan anlattı bağımsızlığın önemini. Öğrenmenin, öğretmenin, üretip
çoğalmanın, gelişip büyümenin ne demek olduğunu gösterdi yediden yetmişe herkese. Kendi elleriyle yazdı kara
tahtaya harfleri ve yurdun dört bir yanına koştu gücünün son damlasına kadar. Ankara'nın bozkırında bir orman
kurdu, çorak denilen topraklarda. Tek tek yetiştirdi fidanları, can sularını verdi. Tıpkı Cumhuriyet'imiz gibi...

29 Ekim sabahı uyanan her çocuk özgürdü, eşitti, umutluydu, korkusuzdu artık. Bir güneş gibi
doğdu ülkemizin üstüne. Işık oldu aydınlandık, Isıttı yüreğimizi, evlerimizi. Yüzüne vurdu tüm milletimizin.
Gülüşü oldu tüm çocukların. Merakla bakıyordu herkes geleceğe. Analar, babalar güvenle emanet edeceklerdi
yarınlara evlatlarını, çocuklar da gururla devralacaktı vatan bayrağını.

Her birimiz heyecanlı birer fidanız bugün, her 29 Ekim günü aynı umutla çarpar yüreklerimiz. Ulu
Çınar'ımızın dallarından tutup boy vereceğiz geleceğe. Sonra tutacağız ardımızdan gelen fidanların dallarından,
onlara da biz anlatacağız kahramanlık destanımızı, hep birlikte yaşatacağız Cumhuriyet'imizi.



Sıla DENLİ  9-A  178

Anadolu 
Lisesi 3. sü

“Cumhuriyet neydi?” kimse bilmiyordu. O zamana kadar kimse farkında değildi halkın egemen
olabileceğinin ve üzerinde baskı olmadan özgürce yaşayabileceğinin. Kul olmaktan birey olmaya giden o yolu
Atatürk imar edecekti. Kimsenin başaramadığını o başaracaktı. Yok olmaya yüz tutmuş bir halkı tekrar millet
yapacak; cehaleti ilimle, haksızlığı adaletle, umutsuzluğu cesaretle tanış kılacaktı.

Kurduğu devlet, getirdiği yenilikler, oluşturduğu millet bilinciyle Cumhuriyet Atatürk’ün en büyük
eserlerinden biriydi. O, diğer liderlerden çok farklıydı. Halkın içinden gelen Mustafa Kemal, halkı var etmenin
savaşını veriyordu. Milleti, her şeyi yapabileceklerine inandırarak kurtuluşa giden cevherin milletin kendi
azminde olduğunu göstermeyi başardı. Erkeğiyle kadınıyla hatta çocuğuyla ülkeyi nasıl kurtaracaklarını gösterdi.
Birlikten nasıl kuvvet doğduğunu tüm dünyaya gösteren Türk milleti, savaşarak barışı, inanarak zaferi, özgürce
yaşayarak cumhuriyeti Atatürk’ün önderliğinde elde edecekti. Halk, Atatürk’ü çok seviyor ve destekliyordu, o ne
derse yapmaya hazırdı. Yeni bir devlet kuracağını söylediğindeyse kimse onu yalnız bırakmadı. Artık halkın kendi
ayakları üzerinde durma vakti gelmişti. Bunun içinde ilk adım yönetim şeklinin değiştirilmesi oldu. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni açarak ülkenin yeni yönetim şekli olan cumhuriyeti ilan etti. Halk ilk defa seçebiliyor ve
seçilebiliyordu. Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmişti. Bu da toplumda kadının da var olmasına olanak
sağlıyordu. Ama okuma yazma bilmeden bu cehalet aşılamazdı. Cumhuriyet Türk kadınına toplumda muhtaç
olduğu yeri verebilmek için herkese eğitim hakkı verdi. Seçme, seçilme hakkı verdi. Bunun yanı sıra daha pek çok
yenilikler getirdi. Sanayileşmeye hız kazandırıldı. Çağdaş bir uygarlık düzeyine ulaşmayı gerçekleştirecek ortam
hazırlandı ve Atatürk’ün önderliğindeki yeni Türkiye Cumhuriyeti hızla gelişmeye başladı.

Bu vatanın, bir ölüm kalım savaşının yorgunluğu ve elde edilen zaferinin gururuyla kazanıldığının
bilinciyle, bırakılan bu emaneti daima ileri götürmeye duyulan inançla, cumhuriyeti Ulu Önderin açtığı yolda
sonsuza dek yaşatmaya söz verdik. Yaşasın Cumhuriyet…



MEV Koleji Özel Güzelbahçe Fen Lisesi 
Kompozisyon Dereceleri 



Fen Lisesi 
1. si

Bu sabah bir coşku var içimde. Bugündür çünkü en şanlı gün; bugündür kıvanç, övünç verici gün.
Bugün, gülen gözlerle bakan memleketimin semalarında daha bir gururla dalgalanıyor al bayrağım. Çünkü
bugündür yurdumun en güzel bayramı. Ufuklar gül açsın, bezensin, gülsün bugün toprağım. Gülmek en
yakışanıdırmemleketime. Bu seher vakti, en şen yurttaşım ben de. Sokaktan yükselen seslerle çırpıyor benim de
ellerim, çırpınıyor yüreğim. İşittiğim şen şakrak naralarla birlikte gidiyorum yaklaşık bir asır öncesine.

Anadolu’da bir ses inletiyor memleketimin dört bir yanını: “Ya istiklal, ya ölüm!”. “Ordular, ilk
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” diyen parmağa koşuyor binlerce er. Sanki onlar bağrı yanık gençler, yuvası yıkık
analar, babalar, umudu yitik nişanlılar değilmiş gibi… Sanki yer demir gök bakır değilmiş gibi… Vatan millet
aşkıyla öylesine bürünmüşler ki, zafer bahçelerinden gül koparmaya koşuyorlar adeta. Çünkü o parmaktır ki
gecenin karanlığındaki kutup yıldızı, o parmaktır ki Anadolu’da yükselen bir güneş, yurduma bir umut kıvılcımı…

Anadolu işte o vakitte, tam bir çıkmazdaydı. Bir Köroğlu bir Ayvaz kalmışken bu millet, ışık gibi
doğdu mavi gözlü dev. Bir meşale gibi aydınlattı düşüncelerimizi. Alev alev dolaşırken Anadolu’da, bir selam gibi
ağzındaydı milletimin: “Ya istiklal, ya ölüm!” Artık daha gür çıkıyordu milletimin sesi. Daha gür duyuyordum
“Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi kurtaracak!” diyen bağrışları. Hakikaten de öyle oldu. Demir ağlarla
örerken biz anayurdu, umudun ve hasretin, azmin ve vatan, millet sevgisinin çığ gibi büyüyerek coşku ve zafere
dönüştüğü emsalsiz bir destan yazdık adeta.

Adını koymalıydık artık, çoktan beri zihinlerde yer etmiş bu rejimin. “Cumhuriyet” olmalıydı ismi:
Anadolu’nun tek bir yumruk oluşu, bağımsızlık ruhu… Bizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıran emsalsiz
mücadelenin başlangıcı… Böylelikle filiz verdi bu yüce liderin suladığı, yıllardır milletimin yüreğinde sıkışıp
kalmış özgürlük arzusu, hürriyet özlemi, milliyet bilinci böylelikle filiz verdi. Bundan böyle, bu milletin arzusu ne
hakanlıktı ne hakan, ne saltanattı ne de sultan. Çünkümillet olmalıydı ancak tek hükümran. Kendi hür iradesiyle
seçtiği vekillerdi onun eli, kolu, ağzı, dili. Meclisti millete tek saray. Halk olmalıydı bu vatanın tek varisi. Yurtta
barış ilk hedefimiz, dünyada barış tek parolamız olmalıydı bu yolda. Böylelikle kelebeğin kozasından kurtulduğu
gibi özgürlüğüne kavuşmuştu milletim.



İrem KARABUDAK  F11-A   96

Fen Lisesi 
1. si

Yıllar bir çığ gibi geçer, takvimler yaprak yaprak savrulurken tam doksan yedi yıldır bize en güzel
iklimdir cumhuriyet. Cumhuriyettir ki Ata’mın en güzel, en kıymetli armağanı. Kızlı erkekli hiçbir ayrım
gözetmeksizin bilimin ışığında öğrenim gördüğüm sıralar, bir zamanlar mini mini ilkokula giderken o sıralarda
söylediğim Andımız’dır gururum. Her haftayı onunla açıp onunla kapattığımız İstiklal Marşı’nın kahramanlık,
vatanseverlik kokan her bir dizesi, her bir dizeyi söylerken tüylerimin diken diken olmasıdır cumhuriyet.
Kalemimden dökülen her satır, ağzımdan çıkan her kelime; Türkçemdir benim cumhuriyetim. Dağda, taşta,
çiçekte, böcekte, bu memleketin bağrında yetişmiş milyonlarca Türk evladının yüreğindedir, benliğindedir,
varlığındadır cumhuriyet.

Ben bir Türk genci olarak Türk milletine istiklal aşkını yaşatan, “ Ya istiklal, ya ölüm!” parolasıyla bu
yola baş koyan, “Milletin bağrında temiz bir kuşak yetişiyor, bu eseri ona bırakacağım.” diyen Ata’mın evladıyım.
Farkındayım ki cumhuriyet kolay kazanılmadı. Bir kız çocuğu, bir Türk genci olarak biliyorum ki her gün aldığım
eğitimi, sahip olduğum eşit hakları, giydiğim modern kıyafetleri, Anadolu’nun dört bir yanında üretilenleri,
durmadan çalışan sanayiyi, karşımızda bize umutla ve inançla bakan en büyük lidere, onun en büyük eserimdir,
dediği yüce cumhuriyete borçluyuz.

Küçük hanımlar, küçük beyler diye başlayan Ata’mın sözlerini yerine getirecek, gözünü arkada
bırakmayacağız. Bu cumhuriyeti aydınlığa boğmak için var gücümüzle çalışacağız. Üstümüze düşen en mühim
vazifedir, Türkmilleti var oldukça cumhuriyetin payidar kalması.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu uğurda canını feda etmiş tüm
vatanseverleri rahmetle ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun, Cumhuriyet
ikliminde daha nice yüz yıllarımız olsun!



Nazlı KURT  F10-A   4

Fen Lisesi 
2. si

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.” diyerek

Cumhuriyet’i bizlere emanet ettiğini, bize güvendiğini tek bir cümleyle ne güzel açıklamış Ata’mız.
Bizler de bazen tek bir cümlede özetleriz her şeyi. İlkokuldan beri ezberlemişizdir. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi.
Aslında biliyor muyuz bu cümlenin büyüklüğünü, anlamını, derinliğini? Bu tarih bir son muydu yoksa başlangıç mı? 19 Mayıs
1919’da Atatürk’ün Samsun’a ayak basışı ile başlayan ve zaferle taçlanan uzun bir yolculuğun sonu. Türk ulusu için özgürlüğün,
güzel günlerin başlangıcı.

Evet, kuşkusuz çok büyük bir mücadele. Hiç düşündük mü neden ihtiyaç duyuldu bu mücadeleye? Bir ulus için en
önemli unsurlar; toprağı, bayrağı, dili, hiçbir ayrımı olmadan bir arada özgürce yaşayabilmesi değil midir aslında? Özgürlük nefes
almak değil midir? Kara bulutlar sarmışken her yanı, bağımsızlığımız tehdit altındayken, güneş bir daha doğmayacak gibiyken,
çoğunluk bu duruma razı olmayı seçmişken Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde küçük bir grupla başlayarak tüm Anadolu’ya
yayılan bir grup vatansever ise zor olanı, mücadele etmeyi seçti. Kadını erkeği, yaşlısı genci. Kimi elindeki son ekmeği paylaştı, kimi
gencecik çocuğunu şehit verdi. Tüm dünyaya örnek olacak olan bir mücadele sergilendi. İmkânsız denildi, kimse inanmadı. Ve
mucize gerçekleşti, kalplerdeki vatan sevgisiyle “Cumhuriyet Güneşi” doğdu. Sadece halkın kendi iradesi ile kendini yönetmesi
değildi cumhuriyet. Eşitlikti cumhuriyet, umuttu cumhuriyet, adaletti cumhuriyet, yenilikti cumhuriyet. Kılık kıyafetten soyadı
kanununa, kadın haklarından harf kanununa… Devrimdi cumhuriyet. Demokrasinin kapılarını açmak, yaşamaktı cumhuriyet.

Cumhuriyet tüm olanaksızlıklarla, büyük mücadelelerle, şehitlerin kanlarıyla ilan edildi. Bizler o kadar şanslı bir
milletin gençleriyiz ki bu büyük eser, cumhuriyet, bizlere emanet edildi. Bizler de Ata’mıza söz verdiğimiz gibi emanetimizi
korumaya devam ediyoruz. Atatürk'e sevgimizi ve bağlılığımızı göstermek istiyorsak, onu ve en büyük eseri Cumhuriyet'i daha iyi
anlamalı, düşüncesini ve felsefesini özümsemeli, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumalıyız. Cumhuriyet, bizlerle yaşamaya
devam ediyor. Her gün yeniden doğuyor aslında. Okulumun bahçesinde nazlı bayrağım dalgalanırken yeniden doğuyor, kadınlar
özgürce oy kullanırken, mecliste bizler temsil edilirken yeniden doğuyor, öğretmenlerin yetiştirdiği her öğrencinin gülüşünde,
çiftçinin ekininde, özgürce uyandığımız her gün yeniden doğuyor cumhuriyet.

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır”
diyerek Cumhuriyet’in önemini ve sonsuzluğunu bizlere hatırlatan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar teşekkür etsek az.
Söz Ata’m! Emanetin emin ellerde. Bizlere öğütlediğiniz gibi bu vatanı siz kurdunuz, onu yükseltecek ve yaşatacak olan bizleriz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyor, başta Yüce Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitlerimizi ve

gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyoruz.



Elif ŞANLITÜRK  F10-A    81

Fen Lisesi 
3. sü

Yaşama hakkı, her şeyden önce özgürce yaşama hakkı her canlı için vazgeçilmezdir. Sınırsız mavilerde kanat

çırpmak ya da uçsuz bucaksız ovalarda dilediğince koşmak… Başka bir varlığa boyun eğmeden, başka bir varlığın hükmüne
girmeden özgürce yaşayabilmek. Her canlı gibi insanın da doğasının gereğidir özgürce yaşamak. Özgür olmak ister insan.
Kendi kararını vermek, yöneticilerini, kendi geleceğini seçebilmek… Düşüncelerini ifade etmek ister mesela, istediği eğitimi
alabilmek. Yüzyıllarca bunun için mücadele etmiş insanoğlu. Baskılara, zulümlere ezilmeye karşı gelmiş. Bunun için yapılmış
savaşlar.

Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun var olma savaşıdır. Cumhuriyet ise, yeniden dirilişimizin simgesi. Ülkemiz, Kurtuluş
Savaşı'yla düşmandan, Cumhuriyet'le çağdışılıktan kurtulmuştur.

29 Ekim 1923. Milletçe bizi özgür kılan, bataklıkları gül bahçesine çeviren tarihtir. Egemenliği elimize alışımızın,
güçlü duruşumuzun zaferidir. Çok uzun ve zorlu mücadeleler sonucunda Türk insanının manevi gücü, birlik ve beraberlik
inancıyla kazanılmış haklı bir zaferdir o. O zaferin kazanılmasına önderlik edense asrın dâhisi, büyük önder Mustafa Kemal
Atatürk. Esareti, insanın kaderinin iki dudak arasında olmasını, milletinin onuruna yakıştıramayan o büyük kahraman,
milletine insanca yaşama hakkını hediye etmiş.

Hiç kolay olmayan, yıllarca hem cephede hem cephe gerisinde süren büyük mücadelelerle yapmıştır bunu.
İnsanı kul olmaktan çıkarmıştır cumhuriyet.

Modern yaşama dair pek çok reform cumhuriyet sayesinde yapılmıştır. Halkı temsil eden bir meclis, anayasal
bir sistem, siyasi bir bağımsızlığa kavuşmuştur ülkemiz. Sosyal devlet olgusu benimsenmiş, sanayi desteklenmiş, zenginliğin
paylaşılması hedeflenmiş ülke genelinde. Herkes eşit, söz sahibi cumhuriyet sayesinde. Eğitim ve sağlık kısa zamanda
insanımızın kolayca hizmet aldığı alanlar olmuş. Bütün bu yenilikler toplumsal gelişmenin motoru olmuş. Çağdaş uygarlıklar
düzeyine ulaşmak için bilimin, sanatın, kültürün gelişmesine olanak sağlamış cumhuriyet. Yok sayılan kadın, göklerde uçmaya
başlamış. “Bir millet aydınlanacaksa bu, kadınla birlikte olacaktır.” anlayışını yerleştirmiş zihinlere Atatürk. Dinini özgürce
yaşarken laikliği benimseyen, hurafelerden uzaklaşıp çağdaşlığı yön gösteren kılavuz olmuş cumhuriyet.
Kimseye muhtaç olmadan, alnımız açık, başımız dik bastığımız yeri hissederek yol almak için hayatın dolambaçlı yollarında,
kendi ayaklarımızın üzerinde durmak istiyorsak özgürce, bağımsız olarak yaşamak istiyorsak topraklarımızda, eşit sayılmak
istiyorsak kadın-erkek, zengin-fakir, genç-yaşlı, aydınlık bir yolda geleceğe güvenle yürümek istiyorsak sahip çıkmamız gereken
Ata’mızdan emanet en değerli hazinemizdir cumhuriyet.
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