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10 Kasım 2017 

Atam, 

Biz Türk genci olarak ölümünün üzerinden 79 yıl geçmesine rağmen hâlâ senin 

yolundan gidiyoruz ve gideceğiz. Bir an olsun senin düşüncelerinden ve ilkelerinden 

şüphe etmedik. 

Neden mi? Çünkü sen bize çağdaş bir eğitim alma imkânını verdin. Sen imkânsız 

kabul edileni üstün zekâ ve yeteneklerinle başararak bize 19 Mayıs’ı, 23 Nisan’ı, 29 

Ekim’i, 30 Ağustos’u verdin. Bize özgürlüğümüzü kazandırdın. 

Sen hayatını milletine, vatanına adamış, elinde imkân olmasına rağmen kendi 

çıkarların doğrultusunda hareket etmemiş bir lidersin. İşte tüm bunlar seni Türk ve 

dünya tarihinin en büyük lideri yaptı. Ne mutlu ki bize liderimiz oldun. 

Bizi senden ve senin ilkelerinden vazgeçirmek isteyenler oldu, oluyor. Bizler asla 

senin bize gösterdiğin yoldan şaşmadık, şaşmayacağız. Ayrıca senin bize armağan 

ettiğin Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Bizlerin görevi, bugün seni 

anlamayanlara bu topraklarda Türk olarak yaşıyorsak senin sayende olduğunu 

göstermektir. 

Sana ve Türk ordusuna bu günümüzü borçluyuz, senin istediğin gibi gençler 

olacağımıza söz veriyoruz. Işıklar içinde uyu Ulu Önderimiz. 

                                                                                      

AL Hazırlık Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2017 

Sevgili Atam, 

Seni hiç unutmadık ve unutmayacağız. Sen bizim öğretmenimizsin. Bize önderlik 

ettin, yol gösterdin. Şimdi biz de gösterdiğin yolda başı dik ve kendinden emin bir 

şekilde yürüyoruz. Bize yaptığın bütün iyiliklerin karşılığında biz de yüzünü kara 

çıkarmayacağız.  

Dün yokken bugün varsak senin sayendedir Atam. Seninle gurur duyuyoruz, 

umarım sen de bizimle gurur duyuyorsundur. Bize emanet ettiğin Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bekçileriyiz. Rahat uyu Atam. 

 

AL 9 A Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2017 

Atam,  

Bugün 10 Kasım… İnsanların adına şiirler, yazılar kaleme aldığı gün… İnsanların 

Atatürk’ün anısını nasıl koruduğunu, ona nasıl değer verdiğini anlatan yazılarla 

dolacak her taraf yine; yapabildiklerimiz yine göz önünde olacak, peki ya 

yapamadıklarımız? Biz bu kısır döngünün sonunu getirmek adına yazıyor,  

düşünüyor ve tasarlıyoruz bugün.  

Marifet, yaptıklarımızı değil yapamadıklarımızı anlatmaktır. Anılarına kırmızı halı 

seremedik, güller serpiştirmedik yollarına, yağan yağmurun, anılarının dört bir 

yanına ilmek ilmek işlemesini engelleyemedik. Hepimizin içinde zift karası bir ateş 

yanıyor şimdi, yapamadıklarımızın pişmanlığı yön veriyor geleceğimize. Fakat biz 

yemin ediyoruz, yolumuza çıkacak tüm cahillerin karşılarında dikeleceğimiz. 

Şehadet şerbetini içmiş ak yüzlü askerlerimizin kanından oluşan ay yıldızlı 

bayrağımızı koruyacağımıza yemin ediyoruz Atam, senin yolundan asla 

şaşmayacağımıza yemin ediyoruz. 

Biz bir ölür, bin diriliriz. Rahat uyu Atam. Seni çok özlüyor, saygı ve rahmetle 

anıyoruz. 

 

                AL 9 B Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2017 

Sevgili Atam, 

Sen Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu, benliğimizin özgürlük sembolü, karanlığımızı 

aydınlatan ışıksın. Bugün seni diğer günlerden daha farklı yad ediyoruz. Bugün 

sonsuzluğa ulaştığın gündeyiz. İçimiz belki buruk ama omuzlarımızdaki yükün de 

farkındayız. Sana layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.  

Bize açtığın aydınlık yolda hiç durmadan yürüyeceğiz. Daima hedefimiz ilkelerini 

korumak, devrimlerini sonsuza dek yaşatmak olacaktır. 

Hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmadı. Rahat uyu Atam. 

 

AL 10 A Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2017 

Sevgili Atam, 

Sen her aklına koyduğunu yapan, kararlı, ileri görüşlü, çağdaş bir lidersin. Savaşta 

başkumandan, orduları denize döken, bir ülkeyi yeniden var eden bir kahramansın. 

Askerler, bağımsızlık uğruna verdiği savaşta umutları kırılmış, büyük bir yara 

almışken “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum.” deyip askerleri 

yüreklendiren, Boğaz dev düşman gemileri ile doluyken “Geldikleri gibi giderler.” 

diyen komutansın. Dil, din, ırk gözetmeksizin herkese eşit haklar sunan bir 

vatanperversin. 

Biz gençler seni her defasında daha iyi anlayarak, düşüncelerinden en iyi şekilde yol 

bularak ilmin ve fennin ışığında yürüyeceğiz, sana söz veriyoruz Atam. Bu ülke, bize 

emanet; ruhun şad olsun. 

 

AL 10 IB Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2017 

Sevgili Atatürk, 

Kurmuş olduğun Cumhuriyet’in 94. yılındayız. Türk halkı yani bizler, yaptığın her şey 

için sana minnettarız. Fakat içimizde buruk bir acı var. Çünkü sen artık aramızda 

değilsin. Ama her yerde sen varsın. Kitaplarda, şarkılarda, okula giden kız 

çocuklarının gülümsemesinde, ülkede özgürce yaşayan herkesin kalbinde. Asla 

unutulmayacaksın.     

 

AL 11 A Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2017 

10 Kasım, 

Biz Türk gençliği olarak atamızın yokluğunda onu en derin sevgi ve saygıyla 

anıyoruz. Ama bu duygu sadece10 Kasım’a özgü değil.10 Kasım, bu derin sevginin 

somutlandığı gündür. 

Atamız, söyledikleri ve yaptıkları ile hepimize örnek olmuştur. Bizler onun izinden 

gidip vatanımızı ve Cumhuriyet’i koruyup, geliştirip bizden sonraki nesillere teslim 

edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Bu yarışta sıra bizde. Milletimize ve vatanımıza karşı 

bu görevi borç bilip en doğru ve kararlı şekilde yerine getirmeliyiz. 

Aydınlık Türk gençliği olarak atamızın bize gösterdiği yol ve hedeften hiç 

sapmayacağız. 

 

      AL 11 B Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2017 

Sevgili Atatürk, 

Ne sana olan minnettarlığımızı anlatabilecek sözcükler ne de yaptıklarının karşılığını 

verebilecek güç var bu dünyada. İlkelerinle egemenliğin sonsuzluğuna açtığın 

yelken, asla rüzgârını kaybetmedi; kaybetmeyecek! Eylemlerin, görüşlerin, ifadelerin 

her zaman yol gösterici oldu bize. Milletin için gösterdiğin her emek bizim için kutsal 

emanettir. Ölüm bir gidiş olsa bile sen asla gitmedin, bir ölüm ancak bu kadar 

ölümsüz olabilirdi! Türk istiklali, Türk Cumhuriyeti ilelebet Türk gençliğine emanettir!  

Biz senin çocukların; seni unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 

Sen rahat uyu Atam.      

       

                     AL 11 IB Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2017 

Sevgili Atama, 

Büyük Atatürk’ü alıp götüren o puslu sonbahar günü… Evet, bugün onun ölümünün 

79. yılı. Bugün çocukların, gençlerin, yaşlıların hem yasta hem gurur dolu olduğu bir 

gün. Hiç bitmeyen sevginin ve varlığını sürdüren önderimizin emanetlerini gelecek 

nesillere aktarmamız gereken bir gün. Bugün ona şiirler, mektuplar yazmalıyız. 

Yetişkinler onun anılarını, yaptıklarını, kahramanlıklarını yeni nesillere heyecanla 

anlatmalı. Biz gençler ise onun önemini yok saymaya çalışanların önünde dimdik 

durmalıyız.   

Bugün 10 Kasım. Bugün onun fikirleriyle, yapıtlarıyla hâlâ yaşadığının kanıtı olan bir 

gün. Bugün hâlâ milyonlarca insan onu gururla ve özlemle anıyorsa o hâlâ 

aramızda. Bugün bu sevgiye bakarak onun bizim için neler yaptığını anlayabiliriz. 

Peki gençlere, yani bizlere, düşen görev ne? Tabii ki onun yaptıkları ışığında 

Cumhuriyetimizi uygar uluslar seviyesine hatta daha da ileriye götürmektir. Ulu 

Önder’in gençlerden beklediği tam olarak bu. Biz gençler olarak bu kutsal göreve 

sonuna kadar sadık kalacağız. 

 

      AL 12 A Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2017 

Yüce İnsana, 

Biz, bugün bu topraklarda özgürce yaşıyor ve geleceğe umutla bakabiliyorsak 

bunun nedeni sensin Atam. Her 10 Kasım’da yokluğunun acısını derinden hissetsek 

de özleminle yanıp tutuşsak da durmak, bırakmak, pes etmek Türk gencinin harcı 

değil, biliyoruz. Ne demiştin bizlere : “Dinlememek üzere yola çıkanlar asla ve asla 

yorulmazlar.” Damarlarımızda akan kan, alnımızdan damla damla düşen ter, 

bıraktığın emaneti devam ettirmek içindir. Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti’ni 

korumak, geliştirmek ve sonsuzluğa taşımak bizlerin en önemli görevi. Bu bilinçle 

yolumuza devam ediyor, ilke ve devrimlerinden güç alıyoruz. 

 
Varlığınla her şeyi daha güzel ve yaşanılır kıldığın için teşekkürler Atam. Seni 

unutmayacağız ve hiçbir zaman unutturmayacağız. 

 

      AL 12 B Sınıfı Öğrencileri 




