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ATATÜRK NERDE?
Nerde miyim ben şimdi? 
Geceler parlarken 
Afrika'dayım, Güney Amerika'dayım, 
Çin'deyim, 
Kim korkusuzsa 
Onun yüreğindeyim. 

Nerde miyim ben şimdi? 
Aydınlıktan daha derinde, 
Gerçeği görmek için 
Kim güneşe bakıyorsa 
Onun gözlerinde. 

Nerde miyim ben şimdi? 
Başlangıcında kocaman bir sonun. 
Özgürlüğe doğru 
Kim yürüyorsa 
Ayaklarında onun.
                               
Sevgili Öğrencilerim, Değerli Velilerim,
Usta şair Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın dizeleriyle başlamak istedim yazıma… Bu yıl gazetemizin 
teması “Hoş Geldin Gazi” olsun mu, diye bana danıştıklarında yıllar önce bir kitabın sayfalarında 
okuduğum bu dizeler aklımın bir köşesine yerleşmişti bile sizlere sesleneceğim yazımda 
kullanılmak üzere… Neden mi bu dizeler? Hemen anlatayım…

Bizler Mustafa Kemal’i ders kitaplarımızda önce Selânik’te pembe boyalı bir evde tanırız. 
Zamanla büyüyen, Şemsi Efendi Mektebinde derslerini birincilikle veren, askerî okul 
sıralarında yaşamımıza yön verecek kişi ve fikirlerle tanışan; Trablusgarp’ta, Çanakkale’de 
savaşan, Samsun’da bir güneş gibi doğan, kongrelerde millî mücadele ruhunu halka aşılayan, 
TBMM’yi kuran; Sakarya’da, Dumlupınar’da meydan okuyan, 29 Ekim’de cumhuriyeti ilan eden 
Mustafa Kemal Atatürk nerede? Ders kitaplarının, anıların, derlemelerin ve birçok yapıtın çok 
ötesinde… Bizim aklımızda; ulusumuzun aklında, dilinde, gönlünde… Hatta ve hatta bilimde, 
fende, edebiyatta, sanatın her alanında… Kısacası yaşamımızın ta içinde… Yanı başımızda… 
Şairin dediği gibi, çağdaş uygarlık neredeyse Atatürk orada. Korkusuzca savaşanların 
yüreğinde, gerçeğin peşinde koşanların gözlerinde, özgürlük yolunda mücadele veren nice 
insanın ayaklarında… Mustafa Kemal Atatürk, burada…

Bugün bizler, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bile onun sözleriyle yolumuza devam 
ediyoruz. "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, 
fendir." sözü şu günlerde belki de en çok aklımıza gelen sözlerinden Ata’mızın… Tarihin 
derinliklerinden sanki hemen her durumda bizleri güçlü kılmak, geleceğe daha güçlü adımlar 
atmamızı sağlamak için sesleniyor Ata’m. İşte bizler, bu sese tüm kalbimizle, inancımızla kulak 
veriyor ve “Hoş gedin Gazi!” diyerek onu bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz…

Sevgili Öğrencilerim,
29 Ekim 1923, Türk halkının tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk,  
“10. Yıl Nutku”nda bugünün en büyük bayram olduğunu belirtmiştir. Bizler de bu en büyük 
bayramda, sizlerin ve tüm İTÜ GVO ailesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, daha 
nice güzel bayramlarda bir araya gelmeyi diliyoruz…

Sevgi ve saygılarımla…

Belgin Altun
İTÜ GVO Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılında 5. sınıf 
öğrencilerimizle Türkçe dersinde  “Atatürk” temamız 
doğrultusunda şiir, öykü, türünden metinler okuduk; 

Atatürk’ü dizelerden, satırlardan bir kez daha 
anlamaya çalıştık. 

Öğrencilerimiz bu doğrultuda “Atatürk’le bir gün 
geçirme fırsatınız olsaydı o gün nasıl bir gün olurdu?” 

sorusunun yanıtını verecek birer öykü yazdılar.

Yağmur Bol

Selim Çakan

Kağan Özbay

Alya Mina Karaman

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü yaşıyoruz. Cumhuriyet 
ülkemizin çağdaş dünyada onurlu bir üye olarak yer almasının en büyük 
güvencesi ve gurur kaynağıdır. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

Cumhuriyetimiz güçlükler ve çilelerle dolu uzun bir yol izlenerek kurulmuştur.  Yola çıkıldığında 
savaşlarda değerli canlarını şehit vermiş, ekonomisi çökmüş, toprakları emperyalist güçler 
tarafından işgal edilmiş bir ülke vardı. Öncelikle işgalcilerden kurtulmak gerekiyordu. Ama 
düzenli bir ordudan ve gerekli silahtan yoksunduk. Bu koşullarda, olağanüstü bir mücadele 
verilmiş, işgalciler topraklarımızdan kovulmuştur. Bu olanaksız gözüken başarı için Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi minnet ve 
saygı ile anıyorum.  

Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızı hak etmek için emperyalistlere karşı savaşta zafer kazanmak 
zorunluydu ama yeterli değildi. Mustafa Kemal Atatürk gerçek kurtuluş için askeri başarıyı 
ekonomik başarılarla taçlandırmak gereğinin bilincindeydi. Bu anlayışla yokluklara karşın 
fabrikalar kurdu, tarımı canlandırdı, enerji gereksinimini karşılayacak önlemleri aldı, yollar yaptı 
ve “Demir ağlarla ördü Anayurdu dört baştan”. Daha önemlisi Cumhuriyetin kültür değerlerine 
sahip, bilgili insanların yetiştirilmesiydi. Bu amaçla hurafelere inanmak yerine  aklın ve bilimin 
yol göstericiliğini benimseyen insanlar yetiştirmek suretiyle cehalete karşı kararlı bir savaş açtı. 
Devrimlerin çoğu bu amaçlara yöneliktir. Laiklik ilkesinin benimsenmesi bu anlamda önemlidir. 
Eğitim tümüyle yeni bir anlayış doğrultusunda yapılandırılmıştır. Bu bağlamda Atatürk’ün şu 
sözleri anlamlıdır: “Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım 
ortadadır. Bundan sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin 
rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”

Sevgili Gençler,
Olanaksız gözükenleri gerçekleştirerek kurulan Cumhuriyetin bizim için anlamı  büyüktür. 
Çünkü Cumhuriyet özgürlük demektir. Bağımsızlık demektir. Hukukun egemen olduğu bir düzen 
demektir. Laiklik ilkesinin aydınlığı demektir. Kadın erkek eşitliğinin çağdaşlığın, uygarlığın 
özü olduğunun bilincine varılması demektir. Demokrasi demektir. Sanatın yaşamdaki yerinin 
anlaşılması demektir.  Yalnız insanlara değil, tüm canlılara, doğaya ve çevreye saygılı olmak 
demektir. Yani Cumhuriyet aklın ve bilimin egemen olduğu uygarlık, onurlu ve aydınlık bir yaşam 
demektir. Bunlar en küçük kaybına izin veremeyeceğimiz, korumak için her türlü özveride 
bulunmamız gereken uygarlık ve onurlu yaşam değerleridir.  Bunun içindir ki, Cumhuriyetimizin 
kuruluş değerlerini ve Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini ödünsüz  korumak 
üzerine titrememiz gereken kutsal görevimizdir.

Bu kutsal görevi Ulu Önder Atatürk özellikle siz gençlere vermiştir: “Ey yükselen yeni nesil! 
Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek ve sürdürecek olan sizlersiniz.” Sizlerin 
Cumhuriyeti ve değerlerini koruyacağınıza, yücelteceğinize ve ülkemizi daha kalkınmış, güçlü, 
huzurlu ve barış içinde yarınlara taşıyacağınıza inancımız tamdır.

Sevgili Gençler
Sizlere emanet edilmiş olan Cumhuriyeti yüceltme göreviniz doğrultusunda yapmanız gereken, 
Cumhuriyet değerlerinin en küçük zarara uğramaması için uyanık olmanızdır. Bu konudaki 
gücünüz iyi bir eğitim görmenize bağlıdır. Sizler bu konuda şanslısınız. Çünkü İTÜ gibi 247 yılın 
deneyiminden süzülmüş gelenekleri ile Cumhuriyet teknik öğretiminin temelini oluşturan 
ve Cumhuriyetin bayındırlığında önemli rol oynayan, ülkemizin ve dünyanın önde gelen bir 
üniversitesinin ikliminde yetişiyorsunuz. Size düşen Cumhuriyetin amaçları doğrultusunda çok 
çalışmaktır. Cumhuriyetimize ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e layık olmanın olmazsa 
olmaz koşulu budur. 

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, çabalarınızla yücelteceğiniz 
Cumhuriyetin nice güzel bayramlarını gururla yaşamanızı diliyorum.

Filiz Şenay
İTÜ GVO Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu Sınıf Öğretmeni

Sevgili İTÜ Ailesi,
Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde de "Türk milletinin karakterine ve 
âdetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan ettiği 
cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir 
değerdir.

Sevgili Gençler, 
Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Ülkemize 
ve milletimize karşı sorumluluklarını bilen dünya milletler ailesinin bir üyesi olarak önderimizin 
“Yurtta sulh, cihanda sulh!” sözüne uygun olarak dünyada dostlarımızı çoğaltarak yaşamayı 
becerebilen, istiklâlimize ve istikbalimize yönelen tehlikeleri zamanında sezebilen ve bunu 
başarabilmek için devamlı kendisini yenileyen, geliştiren, aklı ve bilimi rehber edinen gençler 
olarak sizlere güveniyor, inanıyor ve sizlerden umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden 
çok daha ilerilere götüreceksiniz.

Mustafa Kemal Atatürk, 24 yaşındayken yüzbaşı rütbesiyle ilk savaşına katıldı. Cephelerde 
yaralandı, hastalandı. 57 yıllık hayatına sayısız askerî ve siyasî başarı kaydetti. Bu yoğun yaşamında 
hiçbir zaman okumayı ve öğrenmeyi bırakmadı. “Benim manevî mirasım, bilim ve akıldır.” sözüyle 
bir ülkenin geleceği için bilime ve akla bağlı olduğunu söyleyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
Türkiye'nin de geleceğinin bilimden ve akıldan geçeceğini her zaman vurguladı. 

UNESCO 1981 yılında, “100. Doğum Yıl Dönümü” nedeniyle Atatürk’ün “Ulusal Mücadele ve 
Çağdaşlaşma Lideri” olarak evrensel niteliklerini ortaya koymuş ve bu karar doğrultusunda, 
Atatürk’ün doğumunun 100. yılı bütün dünyada, “1981 Atatürk Yılı” olarak ilan edilmiş ve 
kutlanmıştı. Böylece BM’nin bir kurumu olan UNESCO, daha önce vermediği bir karara imza 
atmıştı. UNESCO’nun BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 152 ülkesinin oy birliği ile yapmış 
olduğu Atatürk tanımlaması ise şöyledir: “Atatürk kimdir? Atatürk uluslararası anlayış, iş birliği, 
barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılâpçı, 
sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının 
öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayırımı göstermeyen, eşi 
olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.”

Atatürk’ü anlamak ve anlatmak gördüğünüz gibi zor değil. Cumhuriyeti anlamak ise Mutafa 
Kemal Atatürk'ü anlamaktan geçer. Türk milleti, her dönemde Ata’sının gösterdiği hedeften 
ayrılmayarak Ata’sıyla yeniden buluşmuş, cumhuriyetine sahip çıkmanın anlam ve önemini fark 
etmiştir. Hoş Geldin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, iyi ki varsın. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.
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Atatürk'le 
Bir Gün

Defne Savaş

Nehir Yeşilçubuk

Damla Akkiprik

Begüm Kocabaş

Ayşe Zeynep Göktaş

Nihan Yetkin

Lal Mira Birsen

Özgürlüğümüz
Yıllar süren acı, yıllar süren bağımsızlık savaşı, yıllar süren vatan aşkı…. Bu ülkenin bir bireyi olmak aslında çok gurur vericidir. Atalarımız; çocuklarına, eşlerine, 
annelerine bakmadan vatanları için mücadele etmişlerdir. Bağımsızlık uğruna, vatan uğruna, Cumhuriyet uğruna. Bu uğurda ilerleyenlerin önderi, önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk: “Ya istiklal ya ölüm söylemiyle Samsun’a çıktığımda amacımız ulusal egemenliğe dayanan, bağımsız ve yeni bir Türk devleti kurmaktı.”der. 

Türkiye’de, Cumhuriyet yönetimini görmeyi ulusal bir sır olarak vicdanında saklayan Atatürk, tek kişinin yönetimiyle  yetişmiş bir toplumu halk egemenliğine 
dayanan bir toplum hâline dönüştürme hevesiyle çıktığı yolda, hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemiştir. Çünkü o umutsuz gibi görünen günlerin, özlemli 
gecelerin yarınlarına Cumhuriyet aşkıyla uyanır. 

Kaybedilmiş yaşamlar, feda edilmiş yıllar ve şu an bu bayramı kutlayan bizler. Onlar için bu bayram bir doğum günüdür.

Geçmişi unutmamak gerekir gelecek için. Atatürk bizim için bir ışıktır; geçmişten beri yolumuzu aydınlatan ve bu ışık içimizdedir, ruhumuzdadır. 

Atatürk’ün de dediği gibi “Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. ”Çünkü gelecek bizim için umutludur.

Cumhuriyet 1923’ten beri her yıl ilan edilir, içinde vatan aşkı olan için, içinde hürriyet aşkı olan için. Halk 29 Ekim 1923’te nasıl çoşku ile dolduysa bizim içimizdeki 
çoşku, heyecan her yıl daha da artar.

Her yıl yeniden hatırlamak olanları, her yıl yeniden sevinmek 29 Ekim’e, atalarımıza, Atatürk’e… Bayrağımızın her dalgalanışında, 

göğe her bakıp hissettiğimiz ve içimize doya doya çektiğimiz özgürlük hiç dinmesin. Türkiye bugün umut dolu, bugün herkesin doğum günü ülkede. 

Hepimizin doğum günü kutlu olsun, özgürlüğü kutlu olsun!

Setenay Yalçın/ 10- A
Özel Ekrem Elginkan Lisesi

CUMHURİYET

Atatürk’ün cesareti, gururu,

Bizim bugünlere gelmize yol oldu.

Ordularla savaştılar, cephelerde aç kaldılar,

Yine de özgürlüğümüzü geri aldılar.

Ankara’da kurdular, Millet Meclisimizi.

Padişahı tahtından indirdiler,

Yerine cumhuriyeti, özgürlüğü ,

Çağdaşlığı koydular…

Yaşasın cumhuriyet!

Ülkeyi sen kurtardın.

Yaşasın Kemal Paşa!

Ülkeyi sen kurtardın.

Bilge Su Arıcı  6-B

İTÜ GVO İzmir

CUMHURİYET

Sene bin dokuz yüz yirmi üç,

Tek amacımız,

Çağdaş uygarlık,

Ve korkusuz yaşamak.

Düşüncemiz demokrasi,

Kişiliğimiz laiklik

Alınlar açık, yüzler pak

Amacımız saltanatsız yaşamak.

Atamızdan yadigâr,

Milletimize armağan

Ey hürriyet ve cumhuriyet!

Yaşatır şanlı bir hayat.

Coşkuyla ve sevinçle,

Bayrağı çekeriz göklere,

Yürürüz izinden birlikte,

Atamın emanetinde.

Nil Korkmaz 10-A

İTÜ GVO İzmir

Özel İzmir İ lkokulu ve 
Ortaokulu Öğrenci lerimizin
Cumhuriyet Bayramı Çal ışmaları
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2019-2020 eğitim öğretim yılında, Türkçe derslerimizde 6. sınıflarımızla 
“Atatürk” temamız doğrultusunda Atatürk’ü daha yakından tanımaya 
ve anlamaya çalıştık. Öğrencilerimizle Atatürk’ün hayatı ve görüşleri 
üzerinde sohbet ettik.

 Öğrencilerimiz bu doğrultuda  “Hoş Geldin Ata’m” temasına uygun 
şiirler yazdılar, afiş ve slogan çalışmaları hazırladılar.

Duru Rüzgar Uzunkaya

Yağmur Açıkkaya

Baran Ataker

Beril Çakıt

Defne Taş

Naz Açıkgöz

Deniz Sayar

Mine Leyla Yener

Derin Erçek

Damla N. Kara

HOŞ GELDİN ATA’M! HOŞ GELDİN ATA’M!

Beril Çatık Elif DişiaçıkDuru Gök Akif Kopuz

Irmak Kükrek

Damla Kara Aylin Eroğlu

Kayra Kamiloğlu İdil Öyküm Kayar

Aylin Eroğlu

Irmak KükrerYaz İmer İlke Danışman
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MATEMATİĞİ TÜRKÇELEŞTİREN GAZİ: 
TÜRKÇENİN BÜYÜLÜ DÜNYASINA 

HOŞ GELDiN

Atatürk’ün matematiğe olan ilgisini ve yeteneğini ilk olarak matematik 
öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi keşfetmiştir. Atatürk, eğitim yaşamının 
hemen her döneminde matematik ile sistemli bir şekilde ilgilenmişti. 
İlerleyen zamanlarda da bu ilgisi devam etmiş, önce bir “Geometri” kitabı 
yazmış, sonra da Sivas’ta bizzat geometri dersi anlatmıştı. Bu kitap ilk kez 
1937 yılında Kültür Bakanlığı tarafından kılavuz olarak yayımlanmıştır.

Matematiği Türkçeleştiren Gazimiz, “Türk Dili Kurultayı Komisyonları”nda 
“Riyaziye (Matematik) Komisyonu”nun terimlerinden ilki olan "riyaziye" 
kelimesi ile Türkçeleştirme çalışmalarına başlamıştır. Komisyonun 
listesinde bu terime bir karşılık bulunamayınca da tartışmalar başlamıştı.  

Gazi: Riyaziye nereden gelir, anlamı nedir?
Komisyon Başkanı: Efendim, “riyazat”tan gelir, “sofuların sıkı perhizi” 
demektir.
Gazi: Bunun Batı terimi nedir?
Komisyon Başkanı: Fransızcası “mathematique”, İngilizcesi 
“mathematics”, Almancası “mathematik”tir, efendim.
Gazi: Anlamı nedir?
Komisyon Başkanı: Sayılabilen, ölçülebilen şeylerin sayılması, ölçülmesi 
yollarını araştıran birimler demektir.
Gazi: Burada sofuların, perhizlerin işi yoktur.  Bu terimin Türkçesi 
“matematik”tir, efendim.
Terim, böyle bir tartışmadan sonra, “matematik” olarak alınmıştır.
Gazi, adını belirlediği “matematik”in, “hendese (geometri)” kısmını da 
birçok ilham verecek içerikle  zenginleştirerek matematiğe, hoş geldin, 
demiştir. Sınıf kapılarımızda yer alan çalışmalarımızda sayılara ilham 
verenler ile geometriye ilham veren Atatürk’ün geometri kitabı matematik 
alanına katkı sağlamıştır.

BİR ANEKDOT
Atatürk, 1937 yılının 29 Mart’ında, ceyb (sinüs) ve teceyb (cosinüs) terimlerinin 
karşılıklarının bulunması için Ulus gazetesine ilan verdirerek bir yarışma açtı. Daha 
sonra, hazırlanan tüm terimler üç aylık Türk Dili Belleten Dergisi’nin Ekim 1937 tarihli 
sayısında yer aldı. 26 Eylül’de yapılan 5. Türk Dil Bayramı etkinlerinin de yer aldığı 
sayıda; matematik, fizik, kimya, biyoloji, zooloji, botanik, jeoloji terimlerinin Türkçe 
karşılıkları, Osmanlıca ve Fransızca adları bulunmaktadır. 

Terim çalışmalarının ülkedeki etkilerini Atatürk, fiilî olarak da inceledi. Ülkedeki pek 
çok okulu ziyaret ederek öncelikle matematik derslerine girdi ve öğrencilerin dersteki 
başarılarını gözlemledi. 1937 yılında Kültür Bakanı Saffet Arıkan; İçişleri Bakanı Şükrü 
Kaya, Sabiha Gökçen, İsmail Hakkı Tekçe ve yaveri Naşit Mengü eşliğinde bir heyetle 
Sivas Lisesi’ne gitmişti. Lisenin 9-A sınıfında programdaki geometri (o zaman ki adıyla 
hendese) dersine girmiş bu derste bir kız öğrenciyi tahtaya kaldırmıştı. 

Öğrenci, tahtada çizdiği koşut iki çizginin, başka iki koşut çizgiyle kesişmesinden 
oluşan açıların Arapça adlarını söylemekte zorluk çekip yanlışlıklar yapınca durumdan 
etkilenen Atatürk tepki gösterdi: “Bu anlaşılmaz Arapça terimlerle, öğrencilere bilgi 
verilemez. Dersler, Türkçe yeni terimlerle anlatılmalıdır.” diyerek tebeşiri eline aldı, 
tahtada çizimlerle “zaviye”nin karşılığı olarak “açı”, “dılı”nın karşılığı olarak “kenar”, 
“müselles”in karşılığı olarak “üçgen” gibi Türkçe yeni terimleri kullanarak, birtakım 
geometri konularını ve bu arada Pisagor teoremini anlattı.

Osmanlıca:
“Müsellesin sathı yatalay, dikeley zarbının müsavatına müsavidir.”
Türkçe:
“Üçgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir.”

Osmanlıca:
“Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-
adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.”
Türkçe:
“Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen 
demektir.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün Matematik ve Geometriye Kazandırdığı Terimler
Atatürk’ün 1936-37 kış aylarında kendisinin yazdığı ve geometri öğretiminde yol 
gösterici olarak tasarlanan 44 sayfalık geometri kitabı, 1937’de Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yazar adı konmadan yayımlanmış, 1971 yılında da ikinci bir baskısı Türk Dil 
Kurumu tarafından çıkarılmış. Kitapta yer alan, günümüzde de kullanılmakta olan pek 
çok terim, Atatürk tarafından türetilmiş. 

Atatürk’ün türettiği sözcükler ile daha önce kullanılan Osmanlıca sözcükler 
karşılaştırıldığında yapılan işin önemi ortaya çıkıyor. Aşağıdaki tablodan da 
görülebileceği gibi bugün kullandığımız matematik terimlerinin hemen hemen tamamı 
Atatürk tarafından türetilmiş, başka bir ifadeyle bu sözcüklerin büyük çoğunluğu 
kullanımda kabul görmüş. Atatürk’ün önerdiklerinden sadece “varsayı, pürüzma, 
dikey üçgen, dikey açı, tümey açı, imsiy, ökül, yüre” terimleri yerine, bugün sırasıyla 
“varsayım, prizma, dik üçgen, dik açı, tümler açı, benzerlik, tüm/bütün, küre” terimleri 
kullanılıyor.

Bu’ud – Boyut / Mekân – Uzay / Satıh – Yüzey / Kutur – Çap / Nısf-ı Kutur – Yarıçap
Kavis – Yay / Muhit-i Daire – Çember Mümâs – Teğet / Zâviye – Açı
Re’sen Mütekabil Zâviyeler – Ters Açılar
Zâviyetan’ı Mütabâdiletân-ı Dâhiletan – İç Ters Açılar
Kaaide – Taban / Ufkî – Yatay / Şâkulî – Düşey / Amûd – Dikey
Zâviyetân-ı Mütevâfıkatân – Yöndeş Açılar
Va’zîyet – Konum / Mustatîl – Dikdörtgen
Muhammes – Beşgen / Müselles-i Mütesâviyü’l-Adlâ’ – Eşkenar Üçgen
Müselles-i Mütesâviyü’ssâkeyn – İkizkenar Üçgen 
Şibh-i Münharif – Yamuk / Mecmû – Toplam
Nisbet – Oran / Tenasüb – Orantı / Mesâha-i Sathiyye – Alan
Müştak – Türev / Müsavi – Eşit / Mahrut – Koni
Faraziye – Varsayı / Hat – Çizgi / Mukavves – Eğri / Seviye – Düzey
Dılı – Kenar / Muvazi – Paralel-Koşut / Menşur – Pürüzma / Hattı Mail – Eğik
Veter – Kiriş / Re’s – Köşe / Zaviyei Hadde – Dar Açı / Hattı Munassıf – Açıortay
Muhit – Çevre / Kaim Zaviyeli Müselles – Dikey Üçgen
Tamamlıyan Zaviye – Tümey Açı / Murabba – Kare / Mümaselet – İmsiy
Umumi Totale – Ökül / Küre – Yüre

Matematik Bölümü Öğretmenleri
Kaynakça: img.eba.gov.tr

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’TEN BİLİM VE FEN KONUSUNDA 

YOLUMUZA IŞIK TUTAN SÖZLER VE ANEKTODLAR

• Bilim, gerçeği bilmektir.

• Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin 

kafasına koyacağız.

• Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, 

fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti 

artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek ana 

siyasetimizin açık dileğidir.

• Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre 

yürüyoruz.

• Hissiyatı ve vicdanî anlayışı, ilim ve fenle besleyip eğiterek 

toplumun gerçek huzur ve saadetine çalışmak yüce bir görüştür.

• Cihan harbini gördü bu millet... Savaş esnasında en büyük 

yoksunluk eldeki teknolojik malzemelerin yetersizliği idi. Bunun bir 

an önce çaresine bakmak isteyen Mustafa Kemal Atatürk, ilk ciddi 

adımı 1933 yılında attı ve Alman bilim insanlarıyla ilişki kurdu. 

Onlara şöyle seslendi:

"Biz fakir bir ülkeyiz. Sizlere layık olduğunuz ücretleri veremiyoruz. 

Ancak Mustafa Kemal'in kurduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nde 

sizler yeni bir bilimsel uyanış açacaksınız. Burada doğacak yeni 

bilimin feyizli ışıkları bütün dünyayı aydınlatacaktır. Bilim ve 

yöntemlerinizi getirin, gençlerimize bilginin yollarını gösterin." 

• Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ilerlemelerin bir an 

yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim 

ve fen insanlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi 

gerekir.

CUMHURİYETİN FENCESİ
HOŞ GELDİN GAZİ: Bilim, Fen ve Çağdaşlaşmanın Işık Tutan Lideri 

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğundan beri önem verdiği 

şeyler vardır: Bilim, fen, kültür…  Belki de onun bu kadar büyük 

bir lider olmasında bu kavramlara verdiği değer yatıyor. Diyor 

ki, “Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini kitaplara 

vermeseydim şimdi yapabildiklerimin hiçbirini yapamazdım.

”Bu sebepten dolayı Atatürk, özellikle çocukların kitap okumalarının 

kendilerini çok geliştireceğine inanıyor. 

Peki, bilim ve fen diyince öncelikle ne anlamamız gerekiyor? 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI. Dizi, Sayı: 80, s.123-130, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 75. Yılı Armağanı’nda yer alan bir makaleden yola 

çıkarak bunu sizlere anlatmak isterim.

Bilimsel Bilgi

Bilimsel bilgiyi diğer bilgilerden ayıran şey onun objektif, yani 

nesnel olmasıdır. Yani bu bilgi, kişiden kişiye değişen biçimlerde 

yorumlanamaz. Bilimsel bilgi aynı zamanda geneldir, tüm olaylar 

topluluğuna uygulanır. Örneğin, yerçekimi yasası bütün nesneler 

için geçerlidir. Bunun aksini kimse ileri süremez. Öte yandan 

bütün maddelerin ısıtılınca genleşeceğini tüm bilim insanları kabul 

etmektedir.

Fen Kavramı

Fennin bugün kullanılan genel anlamı matematik, fizik, kimya gibi 

bilgilerin günlük hayata uygulanmasıdır. Bu anlamda fen, daha 

çok teknik ya da teknoloji anlamına gelir. İlim, fenden daha geniş 

kapsamlıdır. Pek çok disiplini içine alır. Hâlbuki fen, daha dar 

kapsamlı olup daha çok müspet (pozitif) bilimleri ve bu bilimlere 

dayanılarak yapılan uygulamaları göstermektedir. İşte, Atatürk, 

ilim ve fen derken ve çok defa bu iki kavramı beraber, yan yana 

kullanırken daha çok pozitif bilim anlayışını vurgulamak istiyordu.

Atatürk’ün bir devrim yaratmasındaki neden ise hiç kuşkusuz bilim 

ve fenne verdiği önemle açıklanabilir. Buna kanıt olarak “Eğer bir 

gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” demiştir. 

Atatürk her zaman bilim insanını ve bilimsel düşünce yapısını 

desteklemiştir. Bunu, “Hayatta en hakiki mürşit; ilimdir, fendir; 

ilim ve fen dışında başka bir mürşit aramak gaflettir, delalettir.” 

sözünden anlayabiliriz. Atatürk, fen ve bilim eğitiminin önemini 

anlatmak için de “Ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında, 

düşünce bakımından eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve fen 

olacaktır.” der. Son olarak Atatürk, her zaman Türk doktorlarına 

inanır. Bunun için de “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.” der. 

Mustafa Kemal Atatürk; her zaman, hayatının her alanında verdiği 

kararlarda, yönetimde, ordudaki stratejilerine akıl ve mantığa, bilim 

ve fenne verdiği önemle başarılı olmuştur. 

Bu noktada bizlere düşen görev, çağdaş uygarlığa hızla ulaşmak 

yolundaki Atatürk’ün büyük özlemini gerçekleştirmek için bilim, fen 

ve teknoloji alanında çok daha büyük atılımlar yapmak için çalışmak, 

çalışmak ve yine çalışmaktır.

Nergis Kurnaz 8-D
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HOŞ GELDİN GAZİ, 
HOŞ GELDİN CUMHURİYET
1926 yılında kendisine karşı gerçekleştirilen suikast girişimi 

sonrası, Mustafa Kemal Paşa; “Benim naçiz vücudum elbet bir 

gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 

kalacaktır.” diyecek ve arkasından, cumhuriyeti yalnızca bir kişinin 

varlığına bağlayanların ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını 

vurgulayacaktır. Öyle bir gaflettir ki bu, cumhuriyetin nasıl köklerle 

Anadolu’ya tutunduğunun farkında olmayan bir körlüktür âdeta. 

Cumhuriyet, verdiği haklı mücadelenin her aşamasında doğrudan 

yer alan Türk halkının, ayrılmaz ve doğası gereği hak ettiği yegâne 

yaşam şekli olarak çabayla, savaşarak, fedakârlıkla yerini almış ve 

yüz yıla yaklaşan süreçte Türk halkının doğası olmuştur.

20. yüzyılın başlangıcında yaşanan büyük savaş ve bu büyük savaşın 

en büyük mağdurları arasında yerini kendi iradesi dışında alan 

Türk halkı, vatan toprağını korumak için elinden geleni ortaya 

koymuş, Anadolu’da yıllardır devam edegelmiş kayıplarla, aileler 

parçalanmaya ve ülke, günbegün parçalanmaya yüz tutmuştur. 

Osmanlı Devleti yöneticileri, yaşanan süreci artık kontrol edemez 

hâldedirler ve yabancı devletlerin sınırlarını belirlediği diplomatik 

bir düzlemde ülkede yaşananlara seyirci kalmaktan öteye 

gidememektedirler.

Osmanlı Devleti içinden yetişen, dönemin koşullarını iyi 

değerlendiren ve kendilerini geliştirmiş bir avuç subay ise, bu kadar 

umutsuzluğa rağmen, İstanbul’da bu toprakların geleceğine yönelik 

planlar yapmaya başlamış ve içlerindeki kurtuluşa dair inancı hiç 

kaybetmemişlerdir. Bir yandan işgalcilere karşı gelecekler, diğer 

yandan yüzyıllardır halkının varlığını nerede ise yok sayan monarşik 

düzenin sonu konusunda taslaklar ve düşünceler geliştirmeye 

başlayacaklardır. Hayatları üzerindeki tehlikeyi görmezden gelecek 

kadar ülke âşığı, böyle bir anda onlarca yıl sonrasının düşlerini 

kurabilecek kadar da soğukkanlı hareket etmektedirler. Yolları 

uzun, gerçekleştirmeleri gereken hedefleri ise büyüktür.

1918 yılından 1922 yılına kadar geçen her an, vatan ve ulus 

kavramlarının birbirine kenetlenerek hayallerini gerçekleştirdikleri 

yıllar olacaktır. Mustafa Kemal Paşa, pek çok hayalinden halkı 

için vazgeçecek ve aynı halk tarafından bu hayallerin ötesine 

taşınacaktır. Amasya Genelgesi’ni yayınlamasının ardından 1919 

yılında Erzurum’a giderken, yıllarca hakkını vererek taşıdığı Osmanlı 

subayı üniformasını çıkararak, hiçbir resmî sıfatı olmaksızın halkına 

sığınacaktır. Ancak bu an, bir sığınmanın ötesine geçerek aslında 

birbirine ait ve hasret iki parçanın buluşmasına dönüşecektir.

Mustafa Kemal Paşa, halkı ile savaşta cephanesizliği, cephede 

askersizliği ve sonrasında kara tahta başında eğitimsizliği 

yenmeyi bilecektir. Genelgeler ve kongreler döneminde dahi, 

kendisine defalarca söz vererek yanında yer aldığını dile getiren 

Osmanlı devlet adamlarının ihanetlerine uğrayacak, buna rağmen 

her seferinde yaşadıklarını halkının arasına karışarak onların 

sıcaklığında bulacaktır. Kurtuluş Savaşı sürecinin başlangıcında 

Ankara’dan sürekli cephelerde yaşananları takip ederken zor 

zamanlarda bir anda kendisini cephe hattında askerlerle ve halkının 

yanında bulacaktır. Eskişehir-Kütahya Savaşları bu noktada yaşanan 

en önemli dönüm noktalarından biridir. 

Yunan birlikleri, daha önce yaşadıkları başarısızlıkların etkisini 

ortadan kaldırmak ve kendilerini, şartlarını zorlayarak hâlâ 

destekleyen İngiltere’ye mahcup olmamak adına tüm güçleri ile 

saldırırlar Eskişehir-Kütahya hattından. Cephedeki kurmayların 

çözüm üretmediği noktada Ankara’dan bir emir gelir ve Türk ordusu 

Sakarya Nehri yayının doğusuna kadar çekilir. Ordu, Yunan güçleri 

ile arasına mesafe koyarak kendisini koruma altına almış ancak 

Kütahya ve Eskişehir savaşılmadan düşmana teslim edilmiştir. Bu 

kararı fırsat bilen ve Mustafa Kemal Paşa’yı halkın nazarında zor 

duruma düşürmek isteyenler, bu kayıpların sebebinin Mustafa Kemal 

Paşa olduğuna dair her tarafta söylenmeye başlarlar. Amaç zayıf 

ve yenik orduya inancı zayıflatmak, Mustafa Kemal Paşa’ya inanan 

Türk halkının direncini kırmaktır. Fakat karşılarındaki karakter, yok 

ve imkânsız kavramlarını uzun süre önce sözlüğünden kaldırarak 

yaşanacak her şeye kendisini hazırlamış olan Mustafa Kemal Paşa’dır.

İlk yapılacak, halkın ihtiyacı olan umudu onlara vermektir ve bu 

umudun kendisi olduğunun farkında olan Mustafa Kemal, önce 

Başkomutanlık Yasası ile savaşa dair tüm sorumlulukları üstüne 

alacak ve halkının önünde, onlarla birlikte Sakarya Meydan 

Muharebesi’nin kazanılmasının mimarlarından olacaktır. Bitmek 

bilmeyen yirmi iki günün sonunda, Türk tarihinin belki de en uzun, 

belki de en yokluklarla dolu savaşı, evindeki buğdayı, arpası, mintanı 

ve insanını ülkesine feda etmekten çekinmeyen Türk halkının zaferi 

ile sonuçlanacaktır. O saate kadar Mustafa Kemal Paşa’ya karşı her 

fırsatta saldırgan tutum sergilen mebuslar dahi, savaş sonrası bu 

tavırlarını bir kenara bırakmaya mecbur olacaklardır. Artık işgalcilerin 

dirençleri kırılmış, Anadolu’nun kurtuluşu ufukta sağlam adımlarla 

kendisini göstermiştir.

Halkın iradesi bu kez, hayallerinden milleti için vazgeçen Ata’sı 

için Batı Cephesi İsmet İnönü ve Genel Kurmay Başkanı Fevzi 

Çakmak’ın imzalarıyla verilen 15-16 Eylül 1921 tarihli önergeyi hayata 

geçirecektir. Bu önerge ile Mustafa Kemal Paşa’ya “Müşir(Mareşal)” 

ve Türk milleti için fedakârlığın en üst göstergelerinden kabul edilen 

“Gazi” unvanı verilecektir. Mustafa Kemal Paşa, halkının nazarında 

ulaşabilecek en yüksek rütbeye ulaşmıştır zaten. 

Sakarya’dan aldığı ilhamla, Türk halkı Ata’sı ile aradığı lidere 

kavuşarak olmazları olduracak ve Türk Kurtuluş Savaşı, ezilen 

halkların emperyalist devletlere karşı ilk zaferi olarak tarihteki yerini 

alacaktır. Değişim ve başkaldırı, savaş alanlarında biterken ulusun 

hak ettiği iradeye kavuşması için yollara düşen Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk, gazi ülkenin yürekli insanlarıyla cumhuriyete koşacaktır. 

Millet; Gazi Mustafa Kemal’i de, “Cumhuriyet”i de kucaklayacaktır.  

Bizler de onlardan aldığımız güçle sesleniyoruz: “Hoş geldin Gazi, hoş 

geldin Cumhuriyet.”

İlhan Karataş

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı
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Çocukların Gözünden Cumhuriyet
“Cumhuriyet, ilmen, fikren ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.”  

Mustafa Kemal Atatürk

2019-2020 eğitim öğretim yılında 2. sınıflar olarak, cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak; ülkemizin 

aydınlık, huzurlu, mutlu geleceğini hep birlikte yaratmak için “Cumhuriyet Nedir?” çalışmalarımızı yaptık.
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ATATÜRK’ÜM
Atatürk, Türk tarihi içinde eşsiz bir kişidir; Türk Bağımsızlık Savaşı’nın önderi, lâik ve demokratik Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk çağdaşlaşma hareketinin lideridir. Askerliği, devlet adamlığı, inkılâpçılığı 

yanında düşünce bakımından da seçkin bir fikir adamıdır. Millî Mücadele’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve 

inkılâpların düşünce sistemini yansıtan görüşlerinin yanı sıra kültürel ve sosyal konulardaki görüşleri de 

zamanın akışı içinde her kuşağa rehberlik edecektir. Unutmamalıyız ki çağdaş Türkiye bu fikirler, 

bu düşünceler üzerine kurulmuştur. Mutlu ve güçlü Türkiye ülküsü, bu görüşlerin yaşamasına, yeşermesine 

ve kuşaktan kuşağa canlı bir meşale olarak devredilmesine bağlı bulunmaktadır.

2019-2020 eğitim öğretim yılında 3. sınıflar olarak Atatürk’ün yaşamı ve kişilik özellikleri üzerine metinler 

okuduk, çalışmalar yaptık. Öğrencilerimizin Kurtuluş Savaşı sürecini, Cumhuriyet’in ilanını, ulusal 

bayramlarımızı da öğrendiği çalışmalarımızdan bazı kesitleri sizlerle paylaşmak istedik.

Maya Kahraman

Pınar Budakoğlu

Elif Ece Ergene

Melis Sarca

Ece Güler

Defne Çalık
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Atatürk; yol gösterici fikirleri, maddî ve manevî nitelikleriyle ulusumuzun 

yetiştirdiği en büyük Türk sıfatını kazanmış bulunmaktadır. O, Millî 

Mücadele’de millî birliği kuran eşsiz bir lider, savaş meydanlarında efsanevî 

bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren 

güçlü bir inkılâpçıdır. O, hem fikir hem hareket adamıdır. 

Bir milletin tarihî seyrini değiştirebilecek nitelikleri ve üstünlükleri sayesinde, 

bir ülkeyi askerî ve siyasî zaferlerle uçurumun kenarından kurtarmıştır. 

İçinde bulunduğu koşulları değerlendirmede, engelleri ortadan kaldırmada 

gösterdiği başarı, Atatürk’ün ayrı bir özelliğini oluşturmaktadır. Büyük 

Söylev’inin sonlarında, Türk gençliğine hitaben çizdiği tablo, gerçekte, kendisi 

mücadeleye atıldığı zaman, ülkenin içinde bulunduğu tablodur. Atatürk, en 

güç koşullar altında bile Türk ulusuna güven duygusunun kaybolmaması 

gerektiği gerçeğini, Gençliğe Hitabesi’nde vurgulamış; onun için simge olmuş, 

bayrak olmuştur! 

2019-2020 eğitim öğretim yılında 4. sınıflar olarak tematik kitabımız “Büyük 

Atatürk’ten Küçük Öyküler”den metinler ile Atatürklü anılar okuduk, onun 

anılarının içine kendimizi yeniden koyduk, Ata’mıza mektuplar yazdık.

Zeynep Beratoğlu

Yiğit Orhan Cem Eren Balcı Öykü Baş

Özgür ErsoyCan Keviltaş
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Ece Begün Sabuncu

Ezgi Pala

Duru Gün Zeynep Beratoğlu

Tunç Çelik

Ezgi Pala

Duru Gün

Ece Berin Sabuncu
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Ortaokul Kompozisyon Yarışması 
Birincisi
Ortaokul 3-C

GENÇLERLE AYDINLIK YARINLARA

Cumhuriyet, egemenliğin millete ait olduğu, milletin kendi kendini yönettiği, halkın kendisinin seçtiği milletvekilleriyle yönetildiği bir sistemdir. Her birey, 
cumhuriyetle yönetilen ülkelerde eşit oy hakkına sahiptir. 

Cumhuriyet’e kavuşmak hiç de kolay olmamıştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milleti, Kurtuluş Savaşı’yla bir ölüm kalım mücadelesi verdi. 
Genciyle, yaşlısıyla, çiftçisiyle, öğretmeniyle, askeriyle, doktoruyla… “Ya istiklal ya ölüm!”dü inancı, bu başarının arkasındaki binlerce şehidin. 

Bu kadar zorluklarla kazanılmış büyük eseri gençlere emanet etmişti Atatürk. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış ve bağımsız bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gençleri olarak bu emaneti korumak ve ona sahip çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Atatürk, gençlere ve çocuklara güveniyor. Onun güvenini kırmamalıyız. Atatürk’ün 
söylediği gibi “Genç arkadaşlar, yorulmadan beni takibe ahdetmişsiniz. Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar yorulmamak ne demek? Elbette yorulacaksınız. Benim 
sizden istediğim şey yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada dinlenmeden beni takip etmektir.” sözünü her zaman hatırlamalıyız.

Her sene gösterilerle, şenliklerle kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, bu sene evimizde yine coşkuyla ve heyecanla kutlayacağımızdan eminim. Yan yana olamasak da kalplerimiz aynı 
heyecanla atıyor. Atatürk’ün izinden gideceğimiz bu aydınlık yarınları bizlerin yani genç ve çocukların belirleyeceğini hiç unutmayalım. Hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Deniz Birdal

Ortaokul Şiir Yarışması 
Birincisi Ortaokul 3-A

ATATÜRK’ÜN İZİNDE

Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz

Geçmişimizi unutmadan

ATATÜRK’ ün izinde

Bayrağımızın gölgesinde

Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz

Şehitleri unutmadan

ATATÜRK’ ün izinde 

Cumhuriyetin gölgesinde

Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz

Fedakâr anaları unutmadan

ATATÜRK’ ün izinde

Bayrağımızın gölgesinde

Aydınlık yarınlara yürüyeceğiz

Genç ordumuzu unutmadan

ATATÜRK’ ün izinde

Cumhuriyetin gölgesinde

Ilgın Çakın

Ortaokul 1.-2. Sınıflar 
Birincisi 5-C

Selin Erbaş

İlkokul 3-4.Sınıflar İkincisi
Duru Ekim
3-B

İlkokul 1.-2. Sınıflar İkincisi
Buse Öykü AYDIN
2-C

İlkokul 1.-2. Sınıflar Birincisi
1-B

Leyla Erden

İlkokul 3.-4. Sınıflar Birincisi
4-D

Ela Gürler

İlkokul 4.Sınıf Şiir 
Yarışması Birincisi İlkokul 4-C

YAŞASIN CUMHURİYET!

Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla

Nesilden nesile

Neşeyle kutlanan

Bir bayram

Bir miras

Bir varoluş öyküsüdür

Cumhuriyet

Okullarda, evlerde, sokaklarda, 

Her yıl

Coşkuyla kutlanan

Bir dayanışma

Bir beraberlik

Bir egemenlik öyküsüdür

Cumhuriyet

Yaşasın Cumhuriyet!

Hasan Asil

Turan

Ortaokul 1.-2. Sınıflar İkincisi 
Elif Defne Ekşioğlu
5-A

Ortaokul 1.-2. Sınıflar Üçüncüsü 
Rüzgar Özer
5-A

İlkokul 3-4.Sınıflar Üçüncüsü
Deniz Can Binbay
4-B

İlkokul 1.-2. Sınıflar Üçüncüsü 
Efe Aydoğmuş
2-A

Çocukların Gözünden Cumhuriyet
Özel Beylerbeyi İ lkokulu ve Ortaokulu 
Öğrenciler imizden Cumhuriyet Bayramı Çal ışmaları
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Çocukların Gözünden Cumhuriyet

Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu 
Öğrenciler imizin Cumhuriyet Bayramı 
Çal ışmaları

Selim Alp Yılmaz

Selim Alp Yılmaz

Derya Naz Kurutlu

Bora Kartal

Duru Uçar

Ayaz Salargil
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