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Demokrasi, farklılıkların birlikte yaşama  

biçimidir.   

C. DELAVİGNE  

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir!... 

M. Kemal ATATÜRK 

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin 

ellerinden öperim.”  

(Mehmet Akif Ersoy) 
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Demokrasi demek, “bende senin kadar iyiyim” 

değil, “sende benim kadar iyisin”  demektir.     

THOEDORE PARKER 



 

Demokrasi kelime  anlamı olarak halkın kendi kendini 

yönetmesidir. Eski Yunanca’da “demos” halk ve “kratos” otori-

te demektir. İkisinin birleşmesinden “demokratia” sözü mey-

dana gelir. Buna göre, demokrasi, “halk idaresi” anlamında-

dır.  

Demokrasi günümüz anlamıyla bir hükümet şekli olduğu 

gibi, toplum hayatını düzenleme bakımından bir kurallar 

bütünüdür. Demokraside soy, sop, servet, ırk ve benzeri özel-

likler hiçbir şahsa, başkalarına karşı üstünlük sağlamaz. Ger-

çek bir demokratik yönetimlerde, fertler arasında büyük çap-

ta ekonomik farklılıklar olmaz.  

      Demokrasi, insana değer veren ve onun kişiliğine saygı 

duyan bir yönetim biçimidir. Demokratik yönetimde insanlar 

düşüncelerini özgürce açıklayabilirler. İnsanlar arasında kar-

şılıklı saygı ve hoşgörü önemli yer tutar. 

DEMOKRASİ NEDİR? 

 
Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi 

Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi 

 

Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi 

Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi 

 

O nasıl bir yürek ki, binlerce tanka bedel 

Ölüm bile vız geldi, utandı senden ecel 

 

Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü 

Yeniden dile geldi Çanakkale türküsü 

 

Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı 

İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı 

 

Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın 

Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın 

 

Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne 

Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne 

 

Şehitler asla ölmez ölümsüz her biriniz 

Bil ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz. 
 

Ahmet Selçuk İlkan 

Telefon: 0 (123) 456 78 90 
Faks: 0 (123) 456 78 90 

E-posta: birisi@example.com 

Demokrasi eğitimi ilk önce ailede başlar.  

Böylelikle vatanını ve milletini seven bireyler yetişir. 

 Ailede kararlar alınırken aile bireylerinin görüşle-

ri sorulur. Ortak görüş doğrultusunda alınan 

kararlar uygulanır.  

 Demokratik ailelerde çocuklar da düşüncelerini 

özgürce söyleyebilirler. Böylece başkalarının dü-

şüncelerine ve haklarına saygı duymayı öğrenir-

ler. 

 Baskı, dayak, yalan gibi olumsuz davranışlar, 

ailede demokratik yaşamı ortadan kaldırır. Sevgi-

sizlik ve güvensizliğe neden olur.  Bu nedenle 

yapılacak en iyi şey çocuklara sevgi göstermektir.’ 

   

  ‘’Çocuklarımızı artık, düşüncelerini hiç çekin-

meden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunma-

ya, buna karşılık da başkalarının samimî düşüncelerine 

saygı duymaya alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların te-

miz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle bera-

ber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyan-

dırmaya çalışılmalıdır. ‘’     M.KEMAL ATATÜRK 

ÇOCUKTA DEMOKRASİ 
KAVRAMINI GELİŞTİRMEYE 
YÖNELİK AİLEYE ÖNERİLER 

DEMOKRASİ ŞİİRİ 


