
 

KANDİLLİ KOLEJİ’NDE CUMHURİYET 
BAYRAMI COŞKUSU

Cumhuriyet’imizin 94. yılı dolayısıyla 
düzenlenen törenimiz coşku ve duygu 
dolu geçti. Törende şiirler okundu, 
konuşmalar yapıldı, marşlar söylendi. Lise 
tiyatro ekibimiz tarafından 29 Ekim’e özel 
hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendi. 
Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen 
şiir yarışmasının sonucu açıklandı, 
yarışmanın kazananları ödüllerini 
kurucumuz İsmail Şilan’ın elinden aldılar.

Türkiye’de Cumhuriyetin ilânı, tarihî bir 
gelişmenin tabiî bir sonucudur. Millî 
egemenlik ilkesinin devletin siyasî 
rejiminin temel direği olması, bütün 
gelişmeleri Cumhuriyete yöneltmiştir.
Türkiye’de Cumhuriyet, demokratik 
rejime yönelik demokratik Cumhuriyet 
olmuştur. Türkiye’de Cumhuriyet batılı 
anlamda modern devlet şekli olarak 
gelişmiştir. Türkiye’de Cumhuriyet, ırk, 
din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, 
bütün vatandaşların paylaştıkları ve 
yararlandıkları siyasî rejimin adı olmuştur. 
Eşitlik ilkesi, herkesin kanun önünde 
eşitliği, Türk cumhuriyetinin özelliğini 
teşkil etmiştir.

CUMHURİYET BİR REJİM 
DEĞİLDİR!

Cumhuriyet, “Efendiler yarın Cumhuriyeti 
ilan ediyoruz.” denilerek alınmış bir karar 
değildir. Cumhuriyet ilkokuldan beri 
kafamıza kazınan  “halkın kendi kendini 
yönetmesi”  değildir. Cumhuriyet 
bunlardan çok fazlası, cumhuriyet bir 
yaşam biçimidir. Cumhuriyeti sadece bir 
“rejim” olarak algılarsak bize kazandırmak 
istediği birçok şeyi, medeniyeti, insanlığı, 
hoşgörüyü, birlikte yaşama azmini, bilimi, 
sanatı, vs. ıskalamış oluruz. Iskalamaya-
cağız! S.3’te

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cum-
huriyet’i ilân ettikten sonraki unutul-
maz sözleri,

Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı 
sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti 
sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve 
yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni 
ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk 
ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir. S.4’te

KANDILLI GAZETESİ
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CUMHURİYET
“Cumhuriyet, Atatürk'ün ifadesiyle, tek başına kalsan da gerektiğinde bir dağ 
başına çıkıp Türk bayrağına sarılıp, vatan uğruna savaşarak, al kanını o al bayrağa 
yavaş yavaş yedirip şehit olabilmektir. Cumhuriyet, herkesin Amerikan ve İngiliz 
mandası istediği bir ortamda işgalci Haçlı emperyalizminin karşısına geçip "Ya 
istiklal ya ölüm!" diyebilmektir. Cumhuriyet, Atatürk'ün 1921'de Meclis 
kürsüsünden ifade ettiği şekliyle; "Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme, bizi 
yutmak isteyen kapitalizme başkaldırmayı ilke edinmektir." Emperyalist güçler; 
İstanbul'daki Osmanlı Meclis-i Mebusan'ını silah zoruyla dağıtmış, milletvekillerini 
Malta'ya sürgün etmişken, hiç tereddüt etmeden Anadolu'da halkın temsilcilerin-
den oluşan Büyük Millet Meclisi’ni toplayabilmektir. Cumhuriyet, 1920'de Anado-
lu'nun her yanı işgal edilmişken Anadolu'nun orta yeri Ankara'daki Meclis'te 
"Hudud-u milli"den, "Misak-ı Milli"den söz edebilmektir, önce millet demektir. 
Cumhuriyet, ülke işgal altındayken, ısrarla "Milli irade", "Önce millet" diyebilmektir. 
Cumhuriyet, emperyalist işgale karşı mücadele ederken halkı bilinçlendirmek için 
çıkarılan gazetelere "İrade-i Milliye", "Hâkimiyet-i Milliye", adlarını verebilmektir. 
Cumhuriyet, aynı anda hem Haçlı emperyalizmine hem de iç ve dış maşalarına 
başkaldırabilmektir. Hem emperyalizmle hem de yerli işbirlikçileriyle mücadeleyi 
göze alabilmektir. Cumhuriyet; bütün imkansızlıklara, yokluğa ve yoksulluğa 
karşın emperyalizmi ve taşeronlarını Anadolu yaylasına gömebilmektir; kağnıyla 
kamyonu yenebilmektir. Cumhuriyet, Türk'e biçilen o daracık emperyalist elbiseyi, 
Sevr'i yırtıp atabilmektir. Cumhuriyet, 600 yıldan fazla bir zamandır kendisini 
"Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" olarak gören sultan/halife düzenine başkaldırıp, 
bu sakat düzeni yıkıp "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" diyebilmektir. 
Cumhuriyet köylüyü milletin efendisi yapabilmektir. Cumhuriyet, 600 yıllık 
dönme/devşirme/yabancı egemenliğine son verip, yüzyıllardır merkezden 
çevreye itilip aşağılanan bu toprağın insanını yeniden iktidar yapabilmektir. 
Cumhuriyet; düşünce özgürlüğüdür, aklın özgürlüğüdür. Cumhuriyet, cehaleti 
yenmektir. Cumhuriyet, fakirliği yenmektir. Cumhuriyet, hastalıkların kökünü 
kurutmaktır. Cumhuriyet; ağalığı yıkmaktır, toprak reformudur. Cumhuriyet, 
"Köylüyü milletin efendisi yapmak" için mücadele etmektir. Cumhuriyet, ülkeyi 
demirağlarla örmektir. Cumhuriyet, kendi okulunu kendi yapmaktır. Cumhuriyet, 
kız çocuklarını okutmaktır…” 

KANDİLLİ’DE CUMHURİYET COŞKUSU



 

Kandilli Koleji’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu resim sergisi ile başladı. Öğrencilerin günün anlam ve önemini anlatan 
resimleri okulumuzda sergileniyor. Okulumuzun görsel sanatlar öğretmeni Neslihan Kelebek gözetiminde gerçekleştirilen 
sergimizde öğrenciler cumhuriyet sevgisini yetenekleriyle gösterdiler.

OKULUMUZDA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİSİ



 

CUMHURİYET BİR REJİM DEĞİLDİR!

Cumhuriyet, “Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz” denilerek alınmış bir karar değildir. Cumhuriyet ilkokuldan beri 
kafamıza kazınan “halkın kendi kendini yönetmesi” değildir. Cumhuriyet bunlardan çok fazlası, cumhuriyet bir yaşam 
biçimidir. Cumhuriyeti sadece bir “rejim” olarak algılarsak bize kazandırmak istediği birçok şeyi, medeniyeti, insanlığı, 
hoşgörüyü, birlikte yaşama azmini, bilimi, sanatı, vs. ıskalamış oluruz. Iskalamayacağız!

1. Bugüne kadar hep başkalarının kulu oldun, artık kimseye kul olma, birey ol demiştir cumhuriyet.
 
2. Seni “teba” olmaktan kurtarmış, halk yapmıştır cumhuriyet.

3. Sana “sadece fıkıh, siyer, tefsir, akaid ve kelam, hadis, vs. okuma 
pozitif bilimleri de öğren” demiştir cumhuriyet.

4. Sorgula demiştir sana cumhuriyet, devleti yönetenleri sorgula, 
kayıtsız şartsız teslim olma demiştir.

5. Artık sen de devletin bir parçasısın demiştir;sana seçme, seçilme, 
denetleme, sorgulama, vs. hakkı vermiştir cumhuriyet.

6. Kadını hapsolduğu evden, dar çevreden kurtarmış, hayatın içine 
katmıştır cumhuriyet.

 
7. Aklı �kri kadının bacağında, saçında, vücut 
hatlarında olanlara inat kadına hak ettiği yeri ve 
değeri vermiştir cumhuriyet.

8. Cumhuriyet, seni çağdaşlığa ve medeniyete 
kavuşturma azminin adı olmuştur.

9. Cumhuriyet seni eğitimli, sanat sever, meraklı, 
sorgulayıcı biri yapmaya gayret etmenin adıdır, sen 
ne kadar dirensen de.

10. Cumhuriyet; devlete verdiğin paraların izini 
sürmenin, hesabını sormanın adıdır, “başkalarıçalmadı mı yani” demenin önüne geçmeye çalışmanın adı.

11. Cumhuriyet; düşünmenin, yazmanın, konuşmanın 
önündeki engelleri kaldırmanın adıdır.

12. Cumhuriyet; bir vizyondur, sürekli gelişim, değişim, devin-
im içinde olan bir süreçtir, bitti dediğin anda en çok ihtiyacın 
olan şeydir.

13. Cumhuriyet; akıllı, aklını kullanmasını bilen, eğitimli, 
bilinçli, cesur bireylerin rejimidir, sen yoksan anlamı yoktur 
cumhuriyetin.

14. Cumhuriyet kimseyi üstün görmez, üstte görmez, seçilmiş 
kabul etmez; cumhuriyet herkesin eşit olduğunu haykıran bir 
rejimdir.

15. Bugün Türkiye’nin haline bakıp da ne alakası var, hiçbiri yok ki deme; bunlar senin cumhuriyetin kıymetini, değerini-
bilmemenden kaynaklanan sorunlar.
16. Çünkü cumhuriyet barış, kardeşlik, birarada yaşama azminin simgeleşmiş halidir.
17. Cumhuriyet; senden olmayana hükmetme, onları dışlama, ötekileştirmenin değil, birarada bütün olmanın adıdır.
18. Cumhuriyet; senin bugün gördüklerinin, yaşadıklarının, acısını çektiklerinin tam tersidir.
19. Onun için cumhuriyet ne sadece bir rejim, ne sadece bir bayram, ne de sadece bir gündür; cumhuriyet sensin,
bizzat sen.



 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Cumhuriyet’i ilân ettikten
sonraki unutulmaz sözleri,

Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı 
sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti 
sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşat-
acaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne 
olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu 
çatı kimliğinde birleştirmiştir.

Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan 
ülkemiz Edirne’den Kars’a, İzmir’den Hakka-
ri’ye, Sinop’tan Hatay’a, Türk Devleti’ne 
yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak 
yurdudur.                                                                                                                       

Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, 
ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır.

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır.

Cumhuriyet �kir serbestliği taraftandır. Samimî ve meşru olmak şartıyla, her �kre hürmet ederiz. Her kanaat bizce 
muhteremdir.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.



 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet Bayramı ülkemiz açısından çok önemli bir 
yere sahiptir. Cumhuriyet ilan edilmeden önce ülke monarşi ile yönetil-

mekteydi ve tek kişi yönetime hakimdi.

Padişahın kendi isteğine göre ülkeyi yönetiyordu. Bu da birçok olumsu-
zluğu beraberinde getiriyordu. Cumhuriyet bayramını Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk gençlere hediye etmiştir. Çünkü bu vatanı ileri götürecek 

olan genç nesillerdir. Cumhuriyet sayesinde halkın egemenliği yönetimde 
etkili olmuştur. Cumhuriyet Bayramı’nın ilan edilmesi egemenliğin 

kayıtsız şartsız milletin olduğunun göstergesidir. Cumhuriye’in önemini 
Mustafa Kemal şu sözleri ile dile getirmiştir: 

‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye 
Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır.’  demiştir. 

Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile ülkemizim rejimi tanımlanmıştır. Meclis 
hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmiş oldu. Türkiye Devtei’nin 

adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeklinde olömuştur. Biz biz gençler de 
cumhuriyetimize sıkı sıkı sarılmaz ve hep çağdaş uygarlıklar seviyesine 

ulaşabilmek için çok çalışmak düşer.

Yağmur Özleşen 5/A

Hasta Adam’ın tek kurtuluşuydu, 
Türk milletinin tek ilacı. Başta Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
tüm atalarımızın, dedelerimizin bize 

bıraktığı en güzel hediye idi o. 
Türkiye Cumhuriyet’i Türk milletini 

her daim daha ileriye götüren, 
çağdaş bir yaşam sürmesini sağlar.
Egemenliği tek ir adamın elinden 

alıp halka verir. Bu özelliği ile 
monarşiye kesinlikle karşıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bugün 
hala yaşama sebebidir. 

Atatürk  milleti ve ardında bıraktığı 
Cumhuriyet var oldukça her daim 

yaşayacaktır. Türk gençliği de O’nun 
verdiği imana, verdiği ideale 

inanıyor. Bıraktığı Cumhuriyet 
yaşatmaya çalışıyor ve O’nun nurlu 

yolunda yürümeye and içiyor...

Umur Gül 10/A

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır.”



 

CUMHURİYET

Cumhuriyet özgürlük demek,
Atatürk’ün bize verdiği 

armağan,
Bizim sevinçle kutladığımız 

bayram.

Cumhuriyet özgürlük demek,
Yurdumuzu korumak,

Vatanımızı sevmek.

Cumhuriyet özgürlük demek
Haydi dışarı çıkın millet,

Kutlamak gerek!

Cumhuriyet demek özgürlük 
demek,

Bu bayramı kutlamak,
O coşkuyu yaşamak gerek!

BERRAK ÖZYUVA 6/C

29 EKİM

Cumhuriyet bayramı
Karşıladık neşe ile,

Süsledik okulumuzu,
Gülerek ve eğlenerek.

Dalgalanır al bayraklar heryerde,
Süslenir evler sokaklar,

Mutluluk ve sevinçle geçsin,
Kutlu olsun bayramımız.

29 Ekim cumhuriyet,
Bize Atatürk’ün armağanı,

Onun yolundan yürür
Bu devleti koruruz.

Geldi yine cumhuriyet bayramı
Gönülden bağlıyız ona

Ne mutlu türküm
Yaşasın cumhuriyet bayramı.

BEYZA ŞEN 6/A

ŞANLI CUMHURİYET

Kalktı saltanat,
Yerine geldi şanlı Cumhuriyet.

Demokrasi , özgürlük ve adalet,
Yayıldı toplumun her tarafına.

İnsanların yüzü güldü,
O şanlı Cumhuriyet sayesinde.

Mutluluklar havada , ğüzüntüler 
yokolmuş bir şekilde,

Kutlanır büyük neşe ile,
Yaşasın Cumhuriyet! 

AHMET KEREM KÜÇÜK 6/C

BAYRAMIMIZ

Cumhuriyet bayramıdır,
Özgürlüktür,
Kurtuluştur,
Yükseliştir,

29 Ekim.
Sadece benim değil,
Sadece senin değil,

Tüm Türkiye’nin bayramıdır,
29 Ekim.

Küçükten büyüğe,
Yaşlıdan , gence , 

Herkes sevinçle kutlar,
Cumhuriyet bayramı.

Meydanlar dolar,
Kalpler dolar,

Nefesler kesilir,
En sevinçli gün,

Cumhuriyet bayramında.

Sen bilmiyorsan, 
O bilmiyorsa,

Dünya bilmiyorsa,
Sesimize kulak versinler,

Bu güzel günde.

O zaman anlarlar 
Bugünün kıymetini 

Teşekkürler: Mustafa Kemal Atatürk
Ve onun izinden gidenler. 

ASLI FİLİZOĞLU 7/A

29 EKİM BUGÜN 

İşte cumhuriyetin kuruluşu, bayram 
mutluluğu,

Atatürk ile cumhuriyet kuruldu,
Ne mücadeleler verildi, neler oldu,

29 Ekim bugün.

Atatürk cumhuriyeti kurdu,
Tüm vatanı, milletimizi korudu,

Tüm Türkiye bunu konuştu,
29 Ekim bugün.

Cumhuriyettir, ülkeyi ayakta tutan,
Aziz şehit ve gazilerimiz sağ olsun,

29Ekim bugün.

Bizler kutluyoruz 29 Ekim’i,
Anıyoruz Atatürk’ü, şehit ve 

gazilerimizi,
Herkes şuan mutlu , neşeli,

29 Ekim bugün.

ENES ŞEN 6/A

29 EKİM

Dalgalandı bayrağımız,
Ay yıldızlı,

Herkes kutluyor bayramı,
Yaşasın Cumhuriyet bayramı!

Süslendi evler,okullar,
Okubdu şiirler,yazılar,

Herkes cumhuriyeti kutluyor,
Yaşasın Cumhuriyet bayramı!

Sevinçle dolu sokaklar ,
Coştu çocuklar insanlar,

Sallanıyor byaraklar,
Yaşasın Cumhuriyet bayramı!

Anılıyor askerler,
Önümüzde canlanıyor savaşlar,

Kan döken insanlar,
Yaşasın Cumhuriyet bayramı!

SERRA ŞEN 5/B



 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim’dir bizim bayramımız,
Her yerde bir heyecan, bir sevinç,
Cumhuriyet bayramıdır 29 Ekim,

O gün kuruldu demokrasi,
Ne güzel Cumhuriyet bayramı.

Dalgalan bayrağım dalgalan,
Kara çıkarma askerin kanını,

Bu vatan Atatürk sayesinde ayakta,
Ne güzel Cumhuriyet bayramı.

Ay yıldızlı bayrağım,
Her yer senin için süslendi,

Okullar bayraklarla, sokaklar çiçekler-
le,

Ne güzel Cumhuriyet bayramı!

BİLGE NİSA KAHRAMAN 5/B

Özel Kandilli Koleji Anadolu Lisesi İstanbul Sinema Kültür ve Edebiyat Kulübü
Emeği Geçen Arkadaşlarımız:

Buket YAĞANPANOĞLU 10/A
Sude ÖZYUVA                     10/A
Ahmet DENKTAŞ                 9/A
Furkan ÇOŞKUN                  9/D

CUMHURİYET BİZİMDİR

Ceburet devletler dayanmışken kapıya,
Yenilgi yettiartık, kalkmalıyız ayağa,

Devrilen koca çınar yeniden canlanmalı,
Vatan bizim, toprak bizim, lüzum yok bırakmaya.

Şanlı hilal dalgalandı, ağızlarda naralar,
Mehmetçiğim savaşırken ellerinde kılıçlar,

Bir cepheden diğerine haber uçurdu çocuklar,
Bu toprakta adım başı bir askerin kanı var.

Çarık yoktu ayakta, başımız dik yürüdük,
Mermi yokken savaşı süngülerle sürdürdük,
Yurdumuz için karada yalın ayak süründük,
Vatanı almaya geleni bu topraktan sürüdük.

Cumhuriyet haktır bize, özgürlük yoldaşımız,
Silinmesin akıllardan bu şanlı detanımız,
Şahlandı Türk artık yankılansın adımız,
Bu vatan uğruna bizimfedadır canımız.

Cumhuriyet kuruldu, demokrosidir gaye,
Hakkımızı savunduk, şimdi mutlu her kimse,

Adalet bu devletteki en önemli abide,
Özgürlük bizimdir, alamaz elden kimse.

Hak bizim, hukuk bizim; özgürlüğe koştuk!
Oy bizim, seçim bizim; özgürlüğe kavuştuk!
Demokrasi sevdamız, özgürlüğee tutulduk!
Cumhuriyet bizimdir, biz u yola baş koyduk!

AYŞE BAHAR TERZİ 9/A
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