“Cumhuriyet”, bu kelimeyi ne kadar çok duyuyoruz değil mi? Herkes bir Cumhuriyetten
bahsediyor. Herkes Cumhuriyetin önemi hakkında konuşuyor, kendince nutuklar atıyor, her sene
okullarda Cumhuriyet bayramı kutlanıyor, Cumhuriyetle ilgili konuşmalar yapılıyor, şarkılar
söyleniyor, şiirler okunuyor...
Peki biz ve bütün vatandaşlar bu yapılanları ne kadar dinliyoruz, Cumhuriyetimizin değerlerine
ne kadar önem veriyoruz? Ve bu kavramı ne kadar anlıyoruz? Belki sizler Cumhuriyet üstüne
düşünmüş ve önemini kavramış olabilirsiniz ama ben bu durumun ülkemizin büyük bir çoğunluğu
için geçerli olduğunu pek zannetmiyorum. Mesela ben Cumhuriyet hakkında düşündüğümde
aklıma birçok şey geliyor: özgürlük, hukuk ve adalet, bilim ve ilimin ışında yönetim, laiklik...
kısacası Atatürk'ün bu ülke için amaçladığı birçok güzel şey. Ama benim için bunların arasında
“çağdaşlık” ayrı bir önem ifade ediyor. Çünkü aslında Mustafa Kemal'in yapmaya çalıştığı her
şeyin temeli çağdaşlaşma. Cumhuriyet bu amaç doğrultusunda atılmış çok önemli ve temel bir
adım.
Sizce kaç insan şu an önemsizleştirilmeye çalışılan Cumhuriyetin ne kadar zor kazanıldığını
biliyor, var olmaması durumunda hayatımızın ne kadar kötü olacağının farkında?
Şimdi dışarı çıksak ve insanlara Cumhuriyetin onlara ne ifade ettiğini ya da neden önemli
olduğunu sorsak, kaç kişi “Cumhuriyet demokrasidir.”, “Cumhuriyet Atatürk'ün hediyesidir.”,
“Cumhuriyete sahip çıkmalıyız.” vb. tarzda cevaplar dışında bir şey söyler? Toplumumuzdaki
herkes Cumhuriyet hakkında ezbere kalıplaşmış ifadelerle kendince Cumhuriyeti anlatıp duruyor:
“Cumhuriyet 1923'te, Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildi ve onu korumak çok önemli!”
Sizce kaç kişi bu ifadeleri gerçekten inandığı ve hakkında bilgi sahibi olduğu için kullanıyor?
Çocukluğumuzdan beri okuldaki törenlerde, evde, sokak kutlamalarında... “Cumhuriyet” kavramı
insanların beynine işlendi ama kimse onun üstüne düşünme gereği duymadı bile ve şu anda da
sadece herkes gibi başkalarından duyduklarını tekrarlıyorlar. İşte Cumhuriyete zarar veren ve
bugün bizi onu kaybetmekten korkar hale getiren neden de bu.
Zaman geçtikçe “Cumhuriyet” hakkında konuşanların sayısı artıyor, artacak da ancak kendi
fikirlerini söyleyenlerin sayısı da azalıyor ve bu gidişle de azalmaya devam edecek. Şunu
anlamamız lazım ki Cumhuriyet bizim için tanımını bildiğimiz, her sene kutladığımız bir kavram
olmaktan çıkıp benimsediğimiz, ilkelerini gönülden bağlı olarak uyguladığımız bir yaşam tarzı
olmalıdır.
Beni dinlediğiniz için teşekkürler...
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