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DERGİSİDERGİSİ

29 E k i m 
Özgürlüğün, 

B a ğ ı m s ı z l ı ğ ı n , 
Cumhuriyetin adıdır.

CUMHURİYET CUMHURİYET 
98 YAŞINDA98 YAŞINDA



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
İlimizde Coşkuyla Kutlandı
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ÖĞRENCİLERİMİZDEN GELENLERÖĞRENCİLERİMİZDEN GELENLER

  29 EKİM

29 Ekim özgürlüğümüzün tarihidir. 
Hürriyetimizin yegâne temelidir.
Bu değer bizim için vazgeçilmez bir histir.    
Ne güzel bir gündür 29 Ekim.

Coşkuyla, sevinçle, bayraklarla donattığımız 
İçimizde hep gururla taşıdığımız
O gün geldiğinde heyecandan duramadığımız 
Cumhuriyet Bayramımızdır 29 Ekim.

Muhammet PEKSERT
6/A Sınıfı  No:15

İŞTE BU CUMHURİYET

Kuşlar uçuyorsa,
Çiçekler açıyorsa,
Kalbimizde ümit varsa,
İşte bu Cumhuriyet.

Çocuklar şarkı söylüyorsa,
Geleceğimiz ışıldıyorsa,
Yurdumuz mutluysa,
İşte bu Cumhuriyet.

Harpler durmuşsa,
Güneş yeniden doğuyorsa,
Yıldızlar parıldıyorsa,
İşte bu Cumhuriyet.

    Seyran İBİŞ    
    7/A No:61
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CUMHURİYET BİZİZ VE BİZ 
CUMHURİYETİZ

Cumhuriyettir bizi koruyan, kollayan. 
Cumhuriyettir tarih boyu kurulan 
Türk devletlerinde başımızı dik tutan. 
Cumhuriyettir  en değerli varlığımızı, 
bizi özgürce    yaşatan.      Anamız  gibi 
kucaklayan, babamız gibi sarmalayan; 
irademiz, hevesimiz, genciğimiz, 
umudumuz, direncimiz. Kısaca her 
şeyimiz. 

Anlımızın teriyle kazandığımız her 
bir lokmada 
c u m h u r i y e t 
vardır. Bizleri 
m u a s ı r 
medeniyetler 
s e v i y e s i n e 
çıkaran her 
b a s a m a k t a 
cumhuriyet… 
Ve ilelebet var 
olmaya devam 
e d e c e k t i r . 

Atalarımızdır 
bizi göklere 
ç ı k a r a n , 

cumhuriyetimiz için elinde ne var ne 
yoksa   harcayan. 
Bizler de cumhuriyetin aydınlık 
neferleri olarak tüm gücüyle savaşan 
vatanperver atalarımız gibi cesaretli, 
gözü pek olacağız; olmamamız da 
mümkün değil. Hâlâ damarlarımızda 
onların kanı akmakta; halen bastığımız 
her bir karış toprak onların kanıyla 
yoğrulmakta.

Boşuna yazılmadı İstiklal Marşı, 
Gençliğe Hitabe. Aydın fikirlerle ve 
aydın düşüncelerle atalarımızdan 
aldığımız güçle ilimle, fenle yolumuza 
devam ediyoruz ve devam etme 
kararlılığı içindeyiz.  
Türk gençliği çalışkandır, özgürlüğüne 
düşkündür, vatanseverdir. Cumhuriyet 
tam da bu yüzden bizim için gerekli 
bir sistemdir. Bütün dünya bilmeli ki 
cumhuriyet biziz ve biz cumhuriyetiz. 

Öğrencinin;
Adı-Soyadı: Başak Zehra MARAŞ

Sınıfı-Numarası: 11/B-1128
Okulunun Adı: Yerköy Şehit İdris 

Aydoğdu Fen Lisesi
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CUMHURİYETİN ÇOCUKLARI

Biz Cumhuriyetin çocuklarıyız.
Bu emanetin yılmaz bekçileriyiz. 
Durduramaz bizi hiçbir kuvvet
İlle de Cumhuriyet ille de 
Cumhuriyet.

Düşmanlar kuşatmıştı dört bir yanı. 
Bizde de Halime Çavuş, Seyit Onbaşı 
Düşünmediler bir an bile bırakmayı. 
Anlayamaz kimse bu vatan sevdasını.

Hilal GÜNEY
5/A Sınıfı No:23

CUMHURİYETİN BEKÇİLERİYİZ 
Cumhuriyet özgürlüktür, 
Atamızdan hediyedir,
Değerini bilelim.
Birlikte sahiplenelim.

29 Ekim’ler de
Cumhuriyeti anarız
Vatanımız özgür oldu
Her yeri coşku sardı

Biz Atatürk’ün evlatlarıyız. 
Cumhuriyetin bekçileriyiz,
Sen rahat uyu Yüce Atatürk 
Emanetin asıl sahibiyiz.

Burak Can AKTAŞ 

8/A Sınıfı  - Okul No: 2
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı TBMM’nin 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyeti ilan etmesi ile her yıl 
kutladığımız milli bayramımızdır. Cumhuriyet 
Bayramı bağımsızlığımızın en güzel göstergesidir. 
Eminim ki Cumhuriyet 98 yıl sonra dahi Türk 
gencinin karakterini gücünü sembolize edecek.
29 Ekim bizim cesaretimizin göstergesi değil midir? 
Bu coşkuyu, sevgiyi, gonca güller gibi açan Türklük 
duygumuzu ve gururumuzu ömrümüzün sonuna kadar 
yaşayacağız. Her Türk genci damarlarında akan kanın 
değerini bilir. Onun için damarlarımıza ilik ilik yazarız 
bu günleri. 29 Ekim, Cumhuriyetimizin, hürriyetimizin 

gününü de damarlarımıza o gururla işledik. Bu gurur, 
bu umut milletindir. Her Türk gencinin kalbinde bir 
Mustafa Kemal ATATÜRK vardır. 29 Ekim dünyaya 
Türk’ün bayrağını ve hürriyetini kanıtlamıştır.
Şu bir gerçektir ki;
Bu toprağı layıkıyla yaşatan ve yaşayan tek millet Türk 
milletidir ve 29 Ekim’i ebediyyen yaşatacak tek ulus 
Türkiye’dir. Sen rahat uyu Atam.

Belinay KOÇ
7/A 

Hisarbey Ortaokulu Sarıkaya/Yozgat
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CUMHURİYET HAYKIRIŞI

Bir vatan var işgal altında bir vatan,
Bir adam var 29 Ekim’i bizlere yaşatan, 
Şehitlerimiz var kanlarını bu topraklara katan, 
İşte o gün hatırlanır binlerce kefensiz yatan!

Şühedaların amacına ulaştığı gündür,
Bir Türk zincirlere vurulamaz, o hep hürdür 
Atamın gözü pek, duruşu dik, sesi gürdür
Ey Türk gençliği Cumhuriyet’in her daim sürdür!

Kinden kör olmuş gözler saçıyor dehşet,
Zaten tek dişi kalmış canavar değil midir medeniyet!
Daim olsun bu cennet vatanda Cumhuriyet,
Asil kanında mevcuttur bunu sağlayacak kudret!

Milyonların kanı var bu vatanın her karışında,
Niceleri şehit oldu gencecik yaşında,
Bir tas hoşaf, bir kuru ekmek var askerimin aşında;
Doksan sekiz yıl oldu Cumhuriyet haykırışında!

Adı-Soyadı: Ruhi ECE
Sınıfı-Numarası: 9/B-798
Okulunun Adı: Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi
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NİDA TÜFEKÇİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ NİDA TÜFEKÇİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ 
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O GÜN
Cumhuriyetimizin bir yıl daha yaşlanıp yükseldiği gün, 
Türkiyemizin ay yıldızlı  bayrağımıza büründüğü gün 
Tüm kutlu şehitlerimizin huzura erdiği ,
Çekilen cefaların , dökülen kanların bittiği gün.

O gün bütün gençler , bütün halkımız bir araya toplanırız, 
Bu kutlu günü İstiklal Marşı’mızla şereflendiririz, 
Ezelden beri atalarımızın yazdığı destanımızı
Canı gönülden yüksek sesle dillendiririz

Milletimizin şanlı tarihinde bir dönüm noktasıydı, 
Kara bulutların dağılması hilalin yükselmesiydi,
İşte böyle muhteşem bir Ekim günü,
Bayramların en güzeli Cumhuriyetimiz 98 yaşına girdi 

Hatice Kübra İLBAY

   10/A Muhasebe 

29 EKİM
Geldi Cumhuriyet Bayramı,
Neşelendi günümüz.
Bütün insanlar sevindi.
Geldi Cumhuriyet Bayramı.

29 Ekim 1923’te,
Batmayan bir güneş doğdu.
Türkler kutladı bugünü.
Yaşasın Cumhuriyet Bayramı.

ELMAS AKKAN – 6/A

ÖĞRENCİLERİMİZDEN GELENLERÖĞRENCİLERİMİZDEN GELENLER
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CUMHURİYET BAYRAMI

Bayramların en güzeli, 
Atamızın armağanı, 
Günlerin en güzeli,
29 Ekim günü.

29 Ekim’de ne olmuş?
Cumhuriyet ilan edilmiş, 
Atatürük’ün en büyük eseri 
Türkiye Cumhuriyeti.

Her yıl kutlarız,
Büyük bir çosku ile,
İyi ki ilan etmiş,
Ata’m bu Cumhuriyeti.

Kalkarız büyük bir çoşku ile, 
29 Ekim sabahı, 
Bayraklarımızı alırız, 
Ata’mıza saygı duyarız.

Mustafa Enes ALAN

6/ A sınıfı

Şehit Zemci Doğan 
Ortaokulu

Aydıncık/YOZGAT

ATAMIN ARMAĞANI 29 EKİM
Atamın armağanı 29 Ekim’dir adı.
Çok iyi biliriz Cumhuriyet Bayramı.
Atam düşünerek hep yarını,
Sağladı bağımsız yaşamamızı.
Vatanımıza dört bir yandan saldıranlar,
Gördüler en sert karşılığı.
Bizi bölmeye çalışanları,
Kör etti Cumhuriyet ışığı.
Atalarımızın bize armağanı,
Hür ve bağımsız bu vatan.
Göklerde dalgalanan şanlı bayrağı.
İndirmedi yere binlerce şehit yatan.                                                                                 

Zeynep Nida ÜÇPINAR                                                                                          
6-A 

Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip 
Ortaokulu

YERKÖY
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BİLİR MİSİN?

Eskiden al bayrak ne diye haykırırdı. 
Eskiden kızıla bürünen bu vatan,
Bilir misin ne dedi?
“Cumhuriyet” diye bağırdılar hep birden.

O zaman dünya sağırdı duymadı,
O zaman dünya kördü görmedi,
O zaman birisi değildi haykıran,
Anadolu’ydu “Cumhuriyet” diye bağıran!

Bu topraklar neler çekti neler?
Belki bir sevinç, belki bir hasret,
Belki ölmeden evvel ölenler,
Belki de ölüp de dirilenler!

Batıl hakkın üzerine yürüdü,
Yer gök kızıla büründü.
Eksik akıl nefis ile yarıştı,
Birlik olup şeytan ile barıştı.

Şanlı mücadele için emir buyrulsun,
Mertle, namert birbirinden ayrılsın,
Can bedenden kılıç gibi sıyrılsın,
Şu cihan yeniden tanısın bizi,
Ölürsem şehidim, kalırsam gazi!
Rüveyda Ela SARI 6/B
Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu
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CUMHURİYET BAYRAMI
     Kurtuluş savaşının zaferle sonuçlanması ve 

bağımsızlığın ortaya çıkması, devlet yönetiminin 
yeni bir kimliğinin olmasını gerektiriyordu. Büyük 
Önder Atatürk’ün liderliğinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, çağdaş dünyanın gözünde daha farklı ve 
belirgin bir nitelik kazandırma amacıyla 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyeti ilan etti.

    Cumhuriyet ilanıyla, 
egemenliğin millete ait olduğu 
devlet tarafından kabul edilmiştir. 
Böylece seçimle iş başına gelen 
bir yönetim ortaya çıkmıştır. 
Cumhurbaşkanın da milletin 
temsilcisi olarak seçimle iş başına 
geldiği yönetimdir. Cumhurbaşkanı 
da milletin temsilcisi olarak halk 
tarafından seçilir. Demokrasinin 
en gelişmiş hali cumhuriyettir. 
Cumhuriyetin ilk özelliği seçime 
dayalı olmasıdır. Cumhuriyet yönetiminde seçimle 
iş başına geçenlerin görev süreleri belli bir dönemdir.  
Cumhuriyet kamu yararını ön planda tutar. Kamu yararına 
dayanan bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet gücünü kişi, 
sınıf, gurup egemenliğinden değil, halk kitlesinden, millet 
iradesinden alır. Cumhuriyet devletimize ve milletimize 
sayılamayacak kadar çok şey kazandırmıştır. Cumhuriyet 

yönetimi, yaşantımıza egemenliğin bir kişiye değil 
millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır. Osmanlı 
devletinde egemenlik sade bir kişiye dayanıyordu. 
Cumhuriyetin, vatandaşlarını, yasa önünde eşit sayması, 
yönetime eşit olarak katılımını sağlaması, vatandaşların 
hak ve temel özgürlüklerini devlet güvencesi altına 

alması, milli birlik ve beraberliğimizin birleştirici ve 
pekiştirici olması yönünden önemli bir yeri olmuştur. 
Milli sınırlarımız içinde, halk arasında hiçbir ayrıcalık 
yapmaksızın bütün vatandaşlarımızı korumaya ve 
yaşatmaya kararlı olan bir yönetim haline gelmiştir. 
Cumhuriyet’in insanlara verdiği değer, insan hak ve 
özgürlüklerine gösterdiği saygıdır. Çağdaşlaşmayı, en 

iyi şekilde gerçekleştiren bir 
ortam bütünüdür. Türkiye’nin 
çağdaşlaşması Atatürk’ün 
önderliğinde engelleri aşarak 
uygar toplum haline gelmiştir. 
Bize kazandırdığı değerler 
sayesinde Cumhuriyet 
memleketimizin ve milletimizin 
geleceği bakımından 
çok önemlidir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet 
olduğunun değiştirilemeyeceği, 
değiştirilmesinin teklif 

dahi edilemeyeceği anayasa maddesiyle teminat 
altına alınmıştır. Gençlerimiz ve gelecekteki 
kuşaklar bilmeleri gerekiyor ki Atatürk’ün 
önderliğinde Cumhuriyet yönetimi bir ölüm 
kalım savaşından sonra gerçekleştirilmiştir.

       Bu mücadelenin arkasında, 
binlerce gazinin ve binlerce 
şehidimizin dökülen kanları 
vardır. Bu nedenle kurulan bu 
büyük eserin doğabilecek her 
türlü tehlikeden korunması 
Atatürk’e borcumuzdur. Bu 
bilinçte olan kuşakların şüphesiz 
ki Atatürk’ün emanetini sürekli 
koruyacakları aşikardır. Büyük 
önderin çizdiği bu Cumhuriyet 
sonsuza dek yaşatılacaktır.

EDA NAZLIOĞLU

11/A                                                               
701

Türk Telekom Anadolu Lisesi
                SORGUN
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CUMHURİYET
Selanik’ten kutlu, masmavi bir ışık doğdu ;
İstikbalde nice zaferlere and oldu.

Samsun, Erzurum, Amasya, Tokat derken;
Topyekün seferber oldu Türk halkı erkenden.

Düşman yok ederim sandı, girdi vatanıma.
Bilmezdi el sürdürmem temiz namusuma.

Tarih boyunca nice medeniyetler kurduk.
İslam’ın son kalesi biz aziz millet olduk.

Çanakkale’de Sakarya’da çok kanlar döktük.
Ay yıldızlı bayrağımızı gönlümüze diktik.

Elimizde bayraklar, yüreğimizde coşku,
Şehadet şerbetini içmek ne kadar da hoştu.

Tarihinden ibret al, koru TÜRK GENCİ !
Sahip çık, sev her daim ŞANLI CUMHURİYETİ !

Batuhan ESENGİN  
    11 / A     187

  BAĞIMSIZLIK MEŞALESİ

Cumhuriyet oldu halkımızın emeli;
Çok iyi idrak ettik onun hakkını, değerini.
Söz konusu vatansa teferruattır diğerleri, 
Çanakkale’de gösterdi bu millet boyun eğmeyeceğini.

Vardı Ülkemizi saran ateş çemberi.
Bağımsızlıktı her ferdin tek derdi.
Kırdı bu milletin imanı tutsaklık zincirini. 
Meydanda, cephede kolladı herkes birbirini.

Her fert yaktı gönlündeki özgürlük ateşini. 
Yolladı analar cepheye ciğer paresini. 
Dinamikleridir bu ülkenin cumhuriyet, demokrasi. 
Alevlendi gönlümüzdeki bağımsızlık meşalesi.

Bağlanmak istendi ülkenin istikbali.
Zira hep özgürlük oldu bu milletin emeli.
Biliriz bize bu hediyeyi verenin kadrini, kıymetini. 
Müjdeledi bu ezanlar beklediğimiz Cumhuriyeti.

EMRULLAH EKİNCİ
11/A    31
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı TBMM’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan 
etmesi ile her yıl kutladığımız milli bayramımızdır. Cumhuriyet bay-
ramı bağımsızlığımızın en güzel göstergesidir. Eminim ki Cumhuriyet 
98 yıl sonra dahi Türk gencinin karakterini gücünü sembolize edecek.
29 Ekim bizim cesaretimizin göstergesi değil midir? Bu coşkuyu, 
sevgiyi, gonca güller gibi açan Türklük duygumuzu ve gururumuzu 
ömrümüzün sonuna kadar yaşayacağız. Her Türk genci damarlarında 
akan kanın değerini bilir. Onun için damarlarımıza ilik ilik yazarız 
bu günleri. 29 Ekim, Cumhuriyetimizin hürriyetimizin gününü de 

damarlarımıza o gururla işledik. Bu gurur, bu umut milletindir. Her 
Türk gencinin kalbinde bir Mustafa Kemal ATATÜRK vardır. 29 Ekim 

dünyaya Türk’ün bayrağını ve hürriyetini kanıtlamıştır. Şu  bir gerçektir ki; 
Bu toprağı layıkıyla yaşatan ve yaşayan tek millet Türk milletidir ve 29 
Ekimi ebediyen yaşatacak tek ulus Türkiye’dir. Sen rahat uyu  Atam. 

Belinay KOÇ
7/A 

Hisarbey Ortaokulu Sarıkaya/Yozgat
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ÖĞRENCİLERİMİZDEN

GELENLER
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HAMZA ÜNLÜ 4/A

ÜMMÜGÜLSÜM BABACAN 4/A

ÖĞRENCİLERİMİZDEN

GELENLER
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Milli Eğitim Vakfı İlkokulu
EYLÜL SENA BİLİR 1/B
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YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİMYOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜLTÜRMÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜLTÜR

DERGİSİDERGİSİ

Ey Yükselen Yeni Nesil!Ey Yükselen Yeni Nesil!
Cumhuriyet i Biz Kurduk  Onu YükseltecekCumhuriyet’i Biz Kurduk, Onu Yükseltecek

ve Yüceltecek Olan Sizlersiniz!ve Yüceltecek Olan Sizlersiniz!




