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ŞİİR YARIŞMASINDA
DERECE KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ VE ŞİİRLERİ

CUMHURİYET
Canım Atamın güzel emaneti 

Ulusu aydınlatan 
Mutluluğu kuran
Hürriyeti  seven 

Umut kaynağımız 
Ruh aydınlığımız 

İnsanlığın sesi 
Ya ölüm ya hürriyet 

Ey güzel cumhuriyet 
Türkiye sana , sen ona emanet 

Yazan: BEREN IŞIK/5B

CUMHURİYET
Cumhuriyet nedir diye sordum anneme,

Gelecektir dedi anlamamıştım.
Okula başladım sordum öğretmenime,
Dedi çok övünmeliyiz, anlamamıştım.

Şimdi anlıyorum neden övünmeliyiz,
Birinci vazifeyi bilmeliyiz,

Atamızın istediği gibi
Sonsuza dek muhafaza etmeliyiz.

Cumhuriyet demek özgürlük demek,
Cumhuriyet demek eğitim demek,

Bilim, uygarlık, gelecek demek,
Atamızdan en büyük emanet demek.

Bu güzel günü sevinçle kutlayalım,
Cumhuriyeti kuranları unutmayalım
Cumhuriyete yakışan gençler olup,

Bu güzel hazineyi koruyalım.

Yazan: YAMAN ARÇİL 
AYDOĞAN/5C

EY CUMHURİYET
CUMHURİYET

Işığınla parlarız
Etrafa ışık saçarız

Bayrağımız seninle dalgalanır
Işığında yaşarız

Ey cumhuriyet
Canımız cumhuriyet

Sen bize sevgi saygı getirdin 
Bize doğruyu öğrettin

Güzel cumhuriyet

Ey cumhuriyet
Seninle doğar güneşimiz

Seninle yaşar bu millet
Yıllardır beraberiz
Güzel cumhuriyet

Ey cumhuriyet
Her zaman kutlar 

Bu güzel günü millet 
Bizim canımızdır 
Güzel cumhuriyet

Yazan: EMİR BERK OKÇU/5B
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ÖĞRENCİLERİMİZİN ‘‘CUMHURİYET’’ KONULU
RESİM ÇALIŞMALARI

29 EKİM
Büyük savaşın ardından alınan ağır yenilgi ve işgal… Türk halkının en mutsuz, en bezgin ve yenilgiyi 

kabullenmiş günlerinde Samsun’da bir ışık belirdi. Kimsenin zafere inancının kalmadığı o günlerde  büyük 
savaşın en önemli figürlerinden Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal, daha Samsun’a çıkar çıkmaz Havza 

Bildirgesi’nde halka sesleniyordu: “ İşgaller protesto edilmelidir.”
Mücadele kolay olmayacaktı. Bir yanda işgal, bir yanda işgalcilere sessiz kaldığı gibi yapılanları da 

engellemeye çalışan hükümet ve bir diğer yanda da toplum içerisindeki cehalet ve yoksulluk…  Zorla ve 
hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 

memleketin her köşesi işgal edilmiş… Bütün bunlardan daha kötüsü ülkeyi yönetenler gaflet ve dalalet ve 
hatta hıyanet içinde iken Türk halkı Samsun’da beliren o ışığın peşinde yürümeyi tercih ettiler. Bu kutlu 

yürüyüş büyük bir zaferin kapılarını ardına kadar araladı.
Zaferin ardından asıl savaşın cehalet ve geri kalmışlıkla yapılması gerektiğini belirten Ulu Önder; bir 

çok inkılabı arka arkaya gerçekleştirerek geleceğin çağdaş Türkiye’sinin temellerini atıyordu. Yapılan bu 
inkılaplar arasında en önemlisi, yozlaşmış saltanatı yıkarak cumhuriyeti ilan etmek olmuştur. Türk halkı 
tüm bu inkılaplar yapılırken de onun arkasında yürümeye devam etti. Yeni kılık kıyafet, yeni harfler, yeni 

ölçü birimleri, hak ve özgürlükler… 
Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bu günlerde unutulmaması gereken şudur ki: bugünkü 
değerlerimizi kolay elde etmedik. Şerife Bacılar, Kara Fatmalar, Sütçü İmamlar, Tayyar Rahimeler ve 

daha niceleri… Bu mücadele için emek verdiler, şehit oldular. Atamızın gençliğe hitabede bahsettiği gibi 
birgün bizi bu hazineden mahrum etmek isteyenler çıkabilir. Böyle bir durumda vazifeye atılmak için 

bulunduğumuz durumun şartlarını düşünmeden cumhuriyet ve özgürlüğümüz için mücadele etmeliyiz. 
Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. 

Ey cumhuriyet! Türkiye sana, sen ona emanet.
Sinan ÇİFCİBAŞI
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