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10 Kasım 2018 

Gözümüz Yollarda Kaldı Atam, 

Her sene 10 Kasım’da seni andığımız gibi bu sene de anıyoruz. Her sene 

hüzünlendiğimiz gibi bu sene de hüzünleniyoruz. Gözümüz yollarda kaldı, neredesin 

Atam? Her yıl seni bu gün tekrar anıyor, tekrar anlıyor ve tekrar keşke hâlâ bizimle 

olsan diye hayal kuruyoruz.  

İzindeyiz, çabalıyoruz Atam. Söylediklerin dün gibi aklımızda: ''TÜRK, ÖĞÜN, 

ÇALIŞ, GÜVEN'' Bu ülkeyi yukarı taşıyacak dört kelimeyi bize bahşetmişsin zaten. 

Damarlarımızda akan kandan mı bilmiyoruz ama bize bıraktığın emaneti daima 

koruyacağız. Ülkemizi ileriye taşımak için hep çabalayacağız. Sözümüzü tutacağız 

ve senin bize açtığın yolda dimdik yürüyeceğiz. Sana söz veriyoruz Atam. 

İşte bu gün sizin gününüz, gözümüz yollarda kaldı, neredesiniz Atam? 

 

AL Hazırlık Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Ulu Atam, 

Bugün biz senin yolunda, senin devrimlerine sahip çıkıyoruz. 

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, laiklik ve inkılapçılığı sonraki 

nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Senin ışığında ülkemizi geliştirmeye ve yüksek 

sıralara çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi dünyaya örnek bir şekilde 

barışçıl, vatansever, sanat ve spora önem veren bir millet olarak duyurmaya 

çalışıyoruz. Bize miras bıraktığın bu güzel vatanın değerini senin yokluğunda çok 

daha iyi anlıyoruz, anladığımız gibi herkese öğretmek de istiyoruz.  

Senin gibi Mustafa Kemal’ler yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu, hem sana hem de 

bu millete karşı en önemli ödevimiz. Bu yoldan asla dönmeyeceğimize de sana söz 

veriyoruz. Her şey için sana çok minnettarız. 

Bıraktığın cumhuriyet, değerlerinle birlikte daima yaşayacak; ant içeriz! 

 

AL 9 A Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Yüce Atam,  

Bizler biliyoruz ki sen yattığın yerde endişelisin, üzgünsün, tedirginsin. Ama ümitsiz 

değilsin. Bizlere güveniyorsun, inanıyorsun. 

Bizler bütün gücümüzü senden, inançlarından, ilkelerinden gurur dolu tarihimizden, 

sağlam yapımızdan alıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor dönem elbet atlatılacak. 

Dâhili ve harici düşmanlarımız hüsrana uğrayacaklar. İstiklal ve cumhuriyetimize 

kast edecek düşmanlar, en güçlü silahlarla, akla hayale gelmeyen iğrenç oyunlarla 

üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi yıkamayacaklar. Çünkü Türk gençliği 

olarak varlığımızın en kutsal temeli olan Türk istiklal ve cumhuriyetinin, senin bize 

armağan ettiğin ilke ve inkılapların her zaman, her yerde ve her durumda ateşli birer 

savunucuları ve de sonsuz bekçileriyiz. 

Şartlar ne olursa olsun ihtiyacımız olan kudret damarlarımızdaki asil kanda 

mevcuttur. 

Atam seni anlıyor ve çok seviyoruz. 

 

                AL 9 B Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Sevgili Atam, 

Bıraktığın bu cennet vatanın güzide bir köşesinden sana sesleniyoruz. Sana bu 

ülkeyi bıraktığın gibi anlatabilmek isterdik. Maalesef her şey bıraktığın zamanki gibi 

değil. Ama üzülme Atam! Biz gençler, yani senin evlatların bu vatanı yüceltmek için 

buradayız. Seni hiç göremedik. Ama seni tanıyoruz! Bizlere olan güvenini 

hissedebiliyoruz. Hiç merak etme Atam! Her şey elbet de amaçladığın gibi güzel 

olacak! 

 
Yokluğunda seni özlüyor, sana mektuplar yazıyoruz. Umarız bizi görüyorsundur. 

Masmavi gözlerinden her gün ilham aldığımız kahramanımız, umarız olduğun yerde 

huzurlusundur. Bizlere emanet ettiğin cumhuriyet ellerimizde… Hiçbir zaman kayıp 

gitmeyecek! 

 
Atam, Seni çok sevdiğimizi hiçbir zaman unutma. Her zaman olduğu gibi bize 

inanmaktan, güvenmekten sakın vazgeçme. Biz geleceğin Mustafa Kemal’leriyiz! 

Uykunda huzurlu ol. Bize bıraktığın her şey için teşekkür ederiz Atam! 

 

AL 10 A Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Sevgili Atam, 

Güneşli bir sonbahar günü bu yazıyı yazmak hem bizi heyecanlandırıyor hem de 
üzüyordu. Atamıza dair bir şeyler yazmak bizi ne kadar mutlu etse de uzun 
zamandır ona etmek istediğimiz teşekkürü saygıyla gözlerinin içine bakıp karşısında 
durup onun yüzüne söyleyememek bizi oldukça üzüyordu. Yine de ona dair bir 
şeyler söylemek hepimizin en büyük arzusudur. 
 
Öncelikle bize bıraktığın bu güzel cumhuriyet için teşekkür ederiz Atam. Bazı 
sabahlar okula giderken gördüğümüz eğitimden, kullandığımız alfabeden, giydiğimiz 
kıyafete kadar her şeyin senin sayende olduğunu hatırlayıp hayret ediyoruz. Öyle 
büyük bir değersin ki senin temelini attığın yolda yürüyor olmak biz gençleri 
gururlandırıyor. Senin zorluklarla mücadele ederek kurduğun bu cumhuriyetin bir 
ferdi olmak bize düşen büyük bir sorumluluğu hatırlatıyor. Bu sorumluluk 
hayatımızın her evresinde senin için, vatanımız için olan sorumluluğumuzu en iyi 
şekilde tamamlamaya teşvik ediyor.  
 
Seni daima özlediğimizi bilmeni istiyoruz. Biz senin izinden yürümeye devam 
ediyoruz Atam. 

 

AL 10 IB Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Sevgili Atam, 

“Saat dokuzu beş geçe / Atam Dolmabahçe’de / Gözlerini kapamış / Bütün dünya 

ağlamış. “Doktor doktor kalksana / Lambaları yaksana / Atam elden gidiyor / 

Çaresine baksana…” 

Bu şiirin mısralarındaki hüzün, acı başka hiçbir şiirde yok. Olamaz zaten. Tarih 10 

Kasım 1938. Saat 09.05. Hava yağışlı, sanki yağmur suları insanların göz yaşını 

temsil ediyor. Ölümsüz tek ölüm, sonsuz bir yas. 

Atatürk, büyük bir milletin yeniden dirilişidir, Atatürk kendini milletine feda eden 

kişidir. O sadece tarih sayfalarının derinliklerinde değil, yüce Türk milletinin kalbinin 

tam ortasında sevgi yumağına sarılı bir halde bulunmaktadır. Onun bize mirası olan 

Türkiye Cumhuriyeti’ni, onun ilke ve devrimlerini gelecek nesillere en iyi şekilde 

taşımalıyız.  

1938 yılından beri, her 10 Kasım’da Atamızı kaybetmenin verdiği derin acının 

yanında, onu daha iyi anlamanın gerektiği öne sürülen bir gün olarak da 

değerlendirilmelidir. Onun hayatını, ilkelerini ve bizden yapmamızı istediği şeyleri, 

bilimsel olarak ortaya koymak ve uygulamak, biz gençlerin birinci görevi olmalıdır. 

 

AL 11 A Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Sevgili Atam, 

10 Kasım bizler için sadece bir günden ibaret değildir. Atamızın hayatının son 

bulduğu gün olduğu kadar, kalplerimizde tekrar doğduğu gündür. Onun sözleri, 

devrimleri ve sevgisi ilelebet bizimle olacaktır. Yaşadığımız bu güzel topraklar onun 

azmi ve vatanseverliği sayesinde bizimdir. Evlerimizdeki huzur, düşünce 

özgürlüğümüz, modernleşmemiz ve birçok şeyin yaratıcısıdır Atatürk. Ona bizlerin 

bir mihnet borcu var.  

Her 10 Kasım’da hüzünden çok onun bizlere emanet ettiği güzellikleri ve aydın 

geleceği düşünerek gururlanırız. Atatürk’ün tüm insanlığa katkıları çoktur fakat Türk 

gençliğine ayrı bir sevgisi ve güveni vardır. Gençliğe Hitabesinde de “Ey Türk 

Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve 

müdafaa etmektir.” sözleriyle en değerli varlığımızı, vatanımızı bizlere emanet 

etmiştir. Bizler de tek vazifemiz ve borcumuz olan bu görevi layıkıyla yerine 

getireceğiz.  

Ulu önderimizin vefat ettiği gün hepimiz birer Mustafa Kemal olarak doğduk. Her ne 

kadar görmesek de, sesini hiç duymasak da onun sevgisi farklı bir yerdedir. Kimse 

onun yerini dolduramaz. Bizlere ne büyük mutluluk yaşatsa da yokluğuyla da bir o 

kadar hüzün yaşatır. Takvim ne zaman aylardan Kasım, günlerden 10’u gösterse ve 

saat 09.05 olsa kulaklarda siren sesi yankılandığında hepimizin içi burkulur. 

Keşkelerle söyleniriz. Keşke …  

 

      AL 11 B Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Yüce Atatürk, 

Seni kaybettiğimiz 10 Kasım, ülkemizin ve milletimizin en hüzünlü günü. 1938 

yılından bu yana, her 10 Kasım’ı, büyük bir yas ile karşılamaktayız. 

Seni anlamak, benimsediğin düşünceleri uygulamakla olur. Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin kuruluşu yeni bir devre geçişin imzasıdır ve biz senin bu imzanı taşımak 

için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Ülkenin dört bir yanı işgalciler tarafından 

kuşatılmış iken Türk milletine yol gösteren sen, bizlerin bugünlerde geleceği 

görmemiz adına en büyük örneksin. Nasıl ki bir mucize yarattıysan, biz de her gün 

ülkemiz için bir mucize yaratmak peşindeyiz.   

Senin devrimlerin, vatanın her bireyi için kılavuz görevi görmekte. Hatta senin 

devrimlerini örnek alarak bağımsızlık mücadelesine girişen milletler de olur. Bizim 

yegâne görevimiz senin devrimlerine sahip çıkmak. Her Türk vatandaşının asli 

görevi, senin yaptıklarını nesilden nesle aktararak her sözünün ve her eyleminin 

kıymetini bilip ona göre yaşamak. 

10 Kasım’larda ulusça içinde bulunduğumuz mateme rağmen senin fikirlerine her 
gün daha çok sahip çıkıyoruz. Bu gün senin bu ülkeye varlığını armağan ettiğin ve 
bizim de senden kalanları muhafaza etmeye ant içtiğimiz gündür. Huzur içinde uyu! 

     

                     AL 11 IB Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Sevgili Atam, 

Sensizliğimizin 80. yılında sana olan özlemimiz git gide artıyor, içimizdeki acılar 

katlanarak büyümeye devam ediyor. 

Bugünkü kazanımlarımızın, yaşam biçimimizin, birçok toplumsal değerimizin 

mimarısın. Ülkeyi düşmandan kurtarmakla kalmayıp milletimizi cehaletin 

pençesinden çekip alan, uygar uluslar seviyesine çıkarmak için her şeyi yapan 

sensin. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için Türk gençliği olarak çok şanslıyız.   

Bizlere düşen görevler olduğunun farkındayız. Senin gösterdiğin yolda kararlılıkla 

yürümeliyiz. Önce kendimizi, sonra çevremizdekileri Cumhuriyet değerleri ile 

donatmalıyız. Ancak bu şekilde Atamıza yaraşır bir gençlik oluruz. Bizlere bırakmış 

olduğun millî değerleri koruyacağımıza ve düşüncelerini yaşatacağımıza söz 

veriyoruz. 

Ne mutlu Türküm diyene! 

 

      AL 12 A Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Sevgili Atam, 

Yine 10 Kasım. Senden uzak kalmanın, senden ayrılmanın yıl dönümü. Türk 

gençleri olarak acıların en büyüğünü hissettiğimiz gün. Ama bu acı bizi yeniliyor ve 

kendimize getiriyor. Senin açtığın yolda yürümenin önemini bize hatırlatan bir acı 

bu. Bize emanet ettiklerini korumayı hatırlatıyor çünkü sen bizim için bir yaşam 

biçimi tasarlamıştın o günlerde. Belki de en önemli özelliğin olan geleceği görme ve 

tasarlama özelliğinle bize kazandırdıklarını hatırlatan bir gün 10 Kasım.  

Biz Türk gençleri olarak sana söz veriyoruz, değerlerine sahip çıkacağız ve onu 

daha yukarılara taşıyacağız. Rahat uyu Atam.  

 

      AL 12 B Sınıfı Öğrencileri 



10 Kasım 2018 

Sevgili Atam, 

Atatürk’ün öğrencisi olmak için onu görmek veya ondan ders almak gerekmez. 

Atatürk’ün öğrencisi olmak; onu anlayabilmek, ilerici ve doğru düşünebilmektir. 

Koşullar ne olursa olsun bilimi, aklı göz önünde bulundurarak bize emanet ettiği 

Cumhuriyet ve ilkeleri çerçevesinde düşünebilmek ve hareket edebilmektir. 

Sevgili Atam, sen ülkemizin içine bulunduğu durum ne kadar kötü olursa olsun 

yılmadın. Garb’ın afakını çelik zırhlı bir duvar sardığında, “Medeniyet” denilen 

canavar bu kutsal toprakların evlatlarını boğmaya çalıştığında durmadın, 

beklemedin, bize egemenliğimizi ve ulusal benliğimizi verdin. 

Bu kutsal toprakların ebedî koruyucuları olan biz Türk gençliğinin asıl görevi; bize 

emanet ettiğin cumhuriyeti ve egemenliği son nefesimize ve kanımızın son 

damlasına kadar korumak, Türk milletini yüceltmektir. Varlığımız Türk varlığına 

armağan olsun. 1938’den beri seni saygı ve rahmetle anıyoruz ve ilelebet de 

anacağız. 

 

      AL 12 C Sınıfı Öğrencileri 




