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TURKISH

1. Cumhuriyet Bayram ı

2. T ürkiye’de Cumhuriyet Bayram ı 29 Ekim’de ülke genelindeki geçit törenleri ve 
gösterilerle kutlanır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan ed ilen T ürkiye’nin 
bağımsızlığını kutlama etkinliği kapsam ında birçok yerel ve ulusal etkinlik vard ır. 
Bayraklar ve bando takımlarıyla donatılan törenler, T ürkiye’nin bağımsız bir ülke olarak 
yaptığı kutlamalarının en bilinen özelliklerid ir.

3. Stadyumlarda izleyicilerin coşkusunu artırmak için tiyatro oyunları, şiir okumaları ve 
geleneksel dans gösterileri sergilenir. İlköğretim okullarında, Cumhuriyet Bayram ı’nı 
kutlayan aileler için çocuklarının sergiled iği gösteriler vard ır. Ülkenin dört bir yanında 
yapılan gösteriler ve hükümet yetkililerinin yaptığı konuşmalar ile birlikte ülke, her 
düzeyden katılımcı ve vatandaşın iştirak ettiği gösterilerle doludur. Birçok yerel kutlama, 
havai fişek gösterileri ile son bulur.

4. T ürkiye’deki birçok hükümet binası, Cumhuriyet Bayram ı’nda kapalıd ır. Ulusal bir tatil 
olan bu günde hükümet yetkilileri ve çalışanları, günü aileleri ile birlikte kutlar ya da 
yerel bir törende veya seramonide vatandaşlarını temsil eder. Bu gün yeni T ürkiye 
devletinin 1923’te bir Cumhuriyet olarak kurulduğunun ilanıd ır ve günün anlamını 
gösteren resmi törenlerle kutlanır. T ürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk, kökten bir değişim yaparak aynı gün T ürkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. 
Kurtuluş Savaşı’nın önderi olarak bu dönemde bu yeni ülkenin lideri olması uygun 
olmuştur.

ENGLISH

1. Republic Day

2. Republic Day in Turkey is celebrated on October 29th and marked by parades and 
performances throughout the country.

3. There are many local, as well as national festivals that commemorate the Independence 
of Turkey—which was spurred by Mustafa Kemal Atatürk.

4. Processions flanked by flags and musical bands are the most common evidence of 
Turkey celebrating the founding of its sovereign country.
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5. There are performances held in open stadiums where the theater sketches, poetry 
readings and traditional dances are exhibited for the attendees' enjoyment.

6. Local elementary schools have programs performed by students for parents that 
celebrate Republic Day.

7. With local parades around the country and government officials giving speeches, the 
country is full of festivals at all levels of constituents and citizens.

8. Many of the local celebrations are finalized by setting off great displays of fireworks.

9. Most government buildings are closed on Republic Day in Turkey.

10. As a national holiday, government officials and employees enjoy the day with their 
families or by representing their constituents at a local parade or ceremony.

11. This day marks the day that the new Turkish state was established as a Republic in 
1923, and is met with all the pomp and circumstance that is expected for a day that 
recognizes it.

12. Mustafa Kemal Atatürk, the Turkish Republic's founder, was named the country's first 
President on this same day, marking a true change from the old to the new.

13. As the leader of the Turkish War of Independence, it was fitting that he was named as the 
leader of the new country at this time.

VOCABULARY

Turkish English Class

Bağımsızlık Independence none

Egemenlik/İktidar Sovereign

Stadyum Stadium noun

Skeç/Oyun Sketch
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Vatandaş/Katılımcı Constituent

Resmi tören Pomp

Cumhuriyet Republic noun

tören parade noun

SAMPLE SENTENCES

Bağımsızlık kazanmak kolay değildir.
 

Winning independence is not easy.

İktidar hükümeti vergilerin 
yükselebileceğini belirtti.

 
The sovereign government ruled that 
taxes would go up.

Stadyumlar, kalabalıkları sokağa döktü.
 

The stadiums spilled their crowds out into 
the streets.

Çocuklar, okulun bir projesinde komedi 
skeçleri sergilediler.

 
The children performed comedy sketches 
for a school project.

Vatandaşları, ona bir lider olarak saygı 
duymadı.

 
His constituents did not respect him as a 
leader.

İnsanlar resmi törenlerden ayrılma 
konusunda elbette ki istekli değildi.

 
Of course, People was not willing to leave 
the pumps.

Cumhuriyetin kuruluşu ülkenin tarihinde 
önemli bir kilometre taşıydı.

 
The creation of the republic was a major 
milestone in the nation’s history.

Tören çok gürültülüydü.
 

"The parade was very loud and noisy."

CULTURAL INSIGHT

Did you know?

Türkiye'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı, her yıl 28 Ekim tarihinde saat 13:00'te başlayan 35 
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saatlik bir kutlamadır. Türkiye devletinin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğu ilan edildiği 
anda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal Atatürk'ü oy birliğiyle Cumhurbaşkanı 
olarak seçmiştir. Törenler, dalgalanan bayraklar ve ülke genelindeki gösterilerle bu gün, 
ülkenin gurur günü olan ulusal bir bayramdır. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar 
birbirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini gururla kutlarlar.

The celebration of Republic Day in Turkey is a 35-hour celebration, beginning at 1:00 PM on 
October 28th each year. Once official recognition of Turkey's establishment as a Republic 
was attained, a vote in the Grand National Assembly installed Mustafa Kemal Atatürk as the 
new President by a unanimous vote. With parades, flag waving, and performances around 
the country, this day marks a national holiday with pride. Citizens all over Turkey celebrate 
with one another the beginning of their new country as a sovereign nation on Republic Day.


