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CUMHURİYET
Kurtuluş Savaşı gazisi Halil Dayı ile köyün öğretmeni konuşuyorlardı.
Öğretmen:
- Halil Dayı Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarını anlatır mısın?
Halil Dayı başladı anlatmaya:
- Öğretmen bey. Kurtuluş Savaşı’nda düşmanla millet olarak çok boğuştuk.
Aç kaldık, açıkta kaldık. Dağlardaki otları yedik. Çamur içinde su aradık.
Köylerimizi yıktılar, sularımızı zehirlediler. Çoluk çocuk kadın, yaşlı demeden
öldürdüler. Ama Gazi Mustafa Kemal Samsun’da güneş gibi doğdu. Tüm yurt
ayağa kalktı. Onun önderliğinde düşmanı yendik.
Öğretmen:
- Peki Halil Dayı. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra neler yaptınız? Neler oldu?
Anlatır mısın?
Halil Dayı’nın gözleri doldu. Anlatmaya devam etti:
_ Öğretmen, Allah o günleri milletime bir daha göstermesin. Çok acı çektik,
çok. Ama özgürlüğümüze kavuştuk ya. O her şeye değerdi. Çünkü milletimiz
esaret altında yaşamaktansa ölmeyi yeğlerdi. Büyük Atatürk hemen kolları sıvadı.
Esas savaş şimdi başlıyor dedi. Cumhuriyeti kurdu. Seçimler yapıldı. İlk
Cumhurbaşkanı Atatürk oldu. Memleketin her yanı kalkınma hamlesine geçti. Şimdi
ülkemiz çok iyi. Ahh!... Ata’mız biraz daha yaşasa idi.
Öğretmen:
- Halil Dayı çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Son olarak diyeceğin var
mı?
- Oğlum öğrencilerine söyle Cumhuriyet’e sahip çıksınlar. Onu koruyup
gözetsinler...
Ahmet AYDIN
Metni gülen yüz sayısı ya da anlayıncaya kadar okuyun. Yönergeleri dikkatlice
okuyup soruları yanıtlayın lütfen.
. Aşağıdaki sözcükleri metnin içinden bulup anlamlarını tahmin etmeye çalışın. Sonra
sözlükten sözcüklerin anlamlarını bulup yazın.
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. Aşağıdaki soruları soru kalıbına uygun olarak yanıtlayın lütfen.
1. Halil Dayı kimdir?
.....................................................................................................................................................................
2. Kurtuluş Savaşı’nda neler yaşanmış?
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
............................................................
3. İlk cumhurbaşkanımız kimdir?
.....................................................................................................................................................................
4. Halil Dayı son olarak ne istiyor?
.....................................................................................................................................................................
5. Metnin ana fikri nedir?
.....................................................................................................................................................................
. Metinden eş anlamlı sözcükler bulup yazın.
Örnek:
yıl = sene
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