
Koray Avcı Çakman ve Toprak Işık, Cumhuriyetin İzinde romanında 
cumhuriyetin kökenine iniyor. Cumhuriyetin bir yönetim şekli olarak 
nasıl ortaya çıktığını aydınlatmaya çalışırken, günümüze atıflarda 
bulunmayı ihmal etmiyor. Antik Roma’dan demir alıp; Eski Yunan’a 
dümen kırıyor. Magna Carta’nın önemini anlatmak için İngiltere’ye 
yelken açıyor; köleliği göz ardı edenlerin imzaladığı özgürlük 
bildirgesinin ardında yatanları göstermek üzere Amerika’ya uzanıyor. 
Fransız Devrimi’nin getirdiği değişime değinerek, bir dünya liderinin 
doğuşuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna tanıklık ettiriyor. 
Bu tarihsel yolculukta efsane ve fabllar ile anlatım güçleniyor, okur 
kendini sürükleyici bir serüvende buluyor, günümüze bambaşka bir 
algı ile yaklaşmaya başlıyor. 

Cumhuriyetin İzinde
“Cumhuriyet bir yönetim şekli olarak nasıl ortaya çıkmıştır?” sorusunun 

etrafında kurulan kitap, bilimi, sanatı ve felsefeyi tarihsel olgularla 
harmanlayarak yaşadığımız çağı daha iyi kavramamıza ve evrensel bir bakış 

açısı geliştirmemize rehberlik ediyor

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Cumhuriyetin yapı taşlarını 
mizahi ve atmosferik bir 
biçimde anlatıyor.

• Didaktik olmayan, serüven 
tadı veren bir anlatıma sahip. 

• İki yazarın algılarının 
birleştiği, çok yönlü bir 
kitap.

• Günümüz ve geçmiş 
arasında sıkı bağlar kuruyor.

• Dünya tarihinden yola 
çıkarak Türkiye’ye değiniyor, 
önemli kazanımlar sağlıyor. 

• Sorgulamanın önemini 
vurguluyor.

•Efsane ve fabllar ile okuma 
deneyimini güçlendiriyor.

1. Cumhuriyetin nasıl bir yönetim 
biçimi olduğunu düşünüyorsunuz? 
Daha iyi bir yönetim biçimi önerebilir 
misiniz? Tartışın.

2. Kitapta bahsi geçen Magna Carta’nın 
önemi nedir?

3. Fransız Devrimi’nin dünyaya ve 
Türkiye’ye etkileri neler? 

4. Eski Yunan’dan beri cumhuriyetin 
gelişimi nasıl olmuş. Sizce bu 
gelişimdeki en önemli etkenler neler?

5. Günümüzdeki cumhuriyet rejimi 
ile geçmişteki arasında bir fark var 
mı? Var ise bunlar neler? Neden böyle 
farklar var? 

6. Daha önce bilmediğiniz ve bu 
kitaptan öğrendiğiniz bilgiler neler? 
Tartışın.

7. Geçmişte daha iyi bir yönetim 
arayışı olmasaydı, günümüzde en 
yaygın yönetim biçimi ne olurdu? 
Neden?

1. Sınıfta gruplara ayrılın. Her grup 
ideal olduğunda hemfikir olduğu 
bir yönetim biçimi tasarlasın ve 
sunumunu yapsın. Daha sonra 
herkes, sunulan yönetim biçimleri 
ile ilgili iyi ve kötü olduğunu 
düşündüğü yönleri vurgulasın. Her 
grubun idealindeki yönetim biçimi 
değerlendirilsin. Ortak noktaları ve 
gelişmesinde hemfikir olduğunuz 
noktaları alarak sınıfça tasarladığınız 
bir yönetim biçimi kurun. 

2. Antik Roma’yı araştırın. Orada 
yaşasaydınız bir gününüz nasıl 
geçerdi? En çok nelerde zorlanırdınız? 
Ne konuda hatalara düşerdiniz? Bir 
kompozisyon hazırlayın. 

3. Cumhuriyetin kronolojik gelişimini 
gösterdiğiniz bir poster hazırlayın. 
Posteri, fotoğraflar ve tarihsel bilgiler 
ile tasarlayın.

Konu: 

Roman, 80 sayfa
4, 5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Efsane ve Söylenceler, Hak ve Özgürlükler,  
Kültürel Değerler, Tarih ve Medeniyet

Yazan: Toprak Işık, Koray Avcı Çakman
Resimleyen: Doğan Gençsoy
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