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10 Kasım 2017 

Atama, 

Her ulusun tarihinde kahramanlar yatar. Bizim tarihimizdeki kahramanların başında 

Mustafa Kemal gelir. Onun aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşadığımız bir 

gündeyiz. Ulu Önder, yaşamı boyunca ulusu için çalışmış ve yaşamını Türk 

milletinin özgürlüğüne, değişim ve gelişimine adamış. Bu amaçla yaptığı devrimlerle 

ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmıştır. Atatürk’ü önce tanımalı, ardından 

yurdumuz ve Türk ulusu için yaptıklarını anlamalı ve anlatmalıyız. Atatürk çok çalıştı 

ve yorularak aramızdan ayrıldı. Ancak bizler onun birer evladı olarak izini sürmeliyiz. 

Cumhuriyet’i ve devrimleri sonsuza kadar ayakta tutmak için çaba göstermeliyiz. 

Evet, bugün 10 Kasım, ulusça yastayız. Ama bugün aynı zamanda onu anma günü. 

Onu anarken de sadece onun yaptıklarını konuşmak yeterli değil. Onun yaptıkları 

yol göstericimiz, 10 Kasım da kendimizi gözden geçirdiğimiz bir gün olmalı.   
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10 Kasım, 

Bugün 10 Kasım. Bugün büyük kurtarıcımız ve önderimiz Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu gün, aynı zamanda yeniden kalbimizde 

doğduğu gündür.  

Atam, ebediyen biz Türk gençlerinin yüreğinde yaşayacaksınız. Senin bize emanet 

ettiklerini korumak görevimizdir. Bizler Türk gençleri olarak hürriyetin yolcusu, 

Cumhuriyet’in bekçisiyiz Atam. Sen rahat uyu. Bizim başöğretmenimiz, 

başkomutanımız, yol göstericimiz ve belki de hayatımızı borçlu olduğumuz kişisin 

sen.  

Atam, her 10 Kasım’da seni daha çok özlüyoruz. Her 10 Kasım’da olduğu gibi 

gözlerimiz yaşlı, kalplerimiz buruk bugün de. Biz Türk gençleri olarak tek yürek olup 

mavi gözlerinin içindeki umut dolu bakışlardan feyz alıyoruz. Söz ki umutların boşa 

çıkmayacak. Atam sen dünyaya gelmiş çok nadir dâhilerdensin. Adını bir kurtuluş 

destanının en büyük kahramanı olarak sadece tarih sayfalarının derinliklerine değil, 

yüce Türk milletinin kalbinin tam ortasına yazdın. Seni sonsuza kadar çok ama çok 

seveceğiz. Son ebedi mekânında rahat uyu!  

Biz Türk gençleri olarak bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman 

olduğu gibi gönülden sahip çıkacak ve senin yolunda yürümeye devam edeceğiz.    
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10 Kasım, 

Türkiye'mize ve hatta dünyaya çok şey katan ve öğreten bir adamın aramızdan 

ayrılışının yasını tuttuğumuz, içimizi karartan bir gün. Her Türk hayatı boyunca 

Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'imizin kurucusuna, her daim minnettar 

kalacaktır. 

 
Tüm milletlerin liderleri, önderleri, kahramanları vardır. Bizimki sorulduğunda akla 

hep Atatürk'ün gelmesi şaşırtıcı değildir. Tüm hayatını, milletine adamış bir önderin 

tüm dünyada bilinmesi, sevilip saygı duyulması da bizi şaşırtmıyor. 

 
Atatürk’ü anlamak onun benimsediği düşünceleri uygulamakla olur. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu yeni bir devre geçişin imzasıdır. Ülkenin her karışı 

yabancılar tarafından kuşatılmış iken özgürlüğüne düşkün Türk milletine liderlik 

yapan Atatürk, milletimizin tutsak yaşamayacağını bilerek öncülük yapıp ülkemizi 

mucize bir şekilde bağımsızlığına kavuşturmuştur. 

 
Ulu Önder, 10 Kasım'da saat dokuzu beş geçe Dolmabahçe Sarayı'nda aramızdan 

bedenen ayrılsa da onun fikirlerinin devamlılığını sürdürmek, onun ilkeleri ve 

öğretilerine sahip çıkmak, laik bir devlet olmak, onun her zaman en çok istediği 

şeydi. Biz de onun yolunda ilerlemeli, çağdaş ve aydın bir millet olma yolundan 

şaşmamalıyız. 

 
10 Kasım'da, Atatürk'ü anmak ve anlamak her Türk evladının yapması gereken bir 

şeydir.  Ata'mızı hasret ve rahmetle anıyoruz. 
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Sevgili Atam, 

Kapattığın mavi gözlerin hayatın soğuk ve acımasızlığını yüzümüze çaparken bizler, 

burada ayaklarımızın üzerinde dimdik duruyoruz. Bize miras olarak bıraktığın 

Türkiye, emeklerin ve yolumuzu aydınlatan sözlerin sayesinde çağdaş ve laik 

hayatımızı sürdürmeye devam ettiriyoruz. 

Senin varlığın olmadan günlerini geçiren Türkiye, senin o sarı saçlarının rüzgârda 

uçuşmasını izleyemeden, demirden yapılan maketlerin hâlâ gözlerimizi 

kamaştırırken, seni anmaktan bir an bile vazgeçmiyoruz.  

Türk bayrağına bakarak marşımız dudaklarımızdan dökülürken göğsümüz kabarıyor 

ve bize olan güvenini boşa çıkartmamak adına her daim hür ve başımız dik bir 

şekilde okuyoruz. Çünkü sen, bizim sadece liderimiz veya devletimizin kurucusu 

değil; sen, bizim her zaman yanımızda olan yoldaş, bize ne olursa olsun güvenen 

babasın.  

Sen, hiçbir zaman bizi bırakmadın ki şimdi o soğuk toprakta yatasın. Düşüncelerin, 

eserlerin ve ruhun her zaman bizimle beraber yaşayarak her gün yeniden can 

buluyor, hiç şüphen olmasın Ata’m… Senin fikirlerini anlayarak değer veren biz Türk 

gençleri, her zaman senin arkandayız. Bundan hiç şüphen olmasın Atam… 

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan ilerleyeceğimize ant içeriz. 
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Selam olsun sana Ulu Önder, 

Aslında sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Yıkık bir devlete, umutsuz bir millete 

ışık oldun, aydınlattın hepimizi. Bulunduğumuz o karanlık kuyudan çekip çıkardın 

hepimizi. Önüne engeller çıktı, yılmadın. Ordu yok dediler, kurulur dedin, para yok 

dediler, bulunur dedin, düşman çok dediler, yenilir dedin. Ve dediklerini de yaptın. O 

çok düşmanı, yenilmez denilen o düşmanı yendin. Dört bir yana Türk’ün gücünü 

gösterdin.  

Şimdi dediğin gibi seni kaldırmaya, hayatımızdan silmeye çalışan, yaptıklarını küçük 

görüp seni karalamaya çalışanlar var. Eğer görüyorsan onlara itibar etme Atam. Biz 

Türk milleti var oldukça, Mustafa Kemal’ler yetiştikçe bu ülkede, kimse bize seni 

unutturamaz, hiçbir kimse mirasını elimizden alamaz. Sen bedenen aramızda 

olmasan bile fikren hep yanımızdasın. Sen Türk milletinin miladı oldun. Olmasaydın 

hiçbirimiz olmazdık. Bize bir yol açtın, hedef gösterdin. Ve biz; bu açtığın yolda, 

gösterdiğin hedefe sonsuza dek yürüyeceğimize ant içeriz.  
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Sevgili Atam, 

10 Kasım, milletimizin en büyük yasıdır. Sensiz geçen 79 yıldan sonra bile acımız ilk 

günkü gibi ağır ve yüreğimizin en derininde. Seni görmemiş oluşumuz, seni 

tanımadığımız anlamına gelmez. 

Atatürk’ü tanımak, ilkelerini ve devrimlerini özümsemekle başlar. Bir ülkeyi sıfırdan 

kurmak kadar zor olan şey, ülkenin sürekliliğini sağlamaktır. Bunu sağlamanın 

başında ilkelerimiz ve devrimlerimiz gelir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa 

ülkelerinden önce birçok konuda kadınlara eşitlik getirip kadın haklarını koruma 

altına alması çok değerli. 

Biz; faik, güzide, asil Türk gençliği olarak bize emanet ettiğin Türk Cumhuriyet’ini ve 

bağımsızlığını koruyup ileri taşımakta kararlıyız. Gözün arkada kalmasın Atam! 

Ülkemizi karıştırmaya, adını günden güne unutturmaya ne kadar çalışırlarsa 

çalışsınlar; insanların vicdanlarını ve inançlarını ne kadar kullanırlarsa kullansınlar 

gözü açık, özgür düşünceli Türk gençliği hep senin izinde olacak. 

 “Ey Türk! Övün! Çalış! Güven! ” sözleri her zaman zihnimizde yankılanacak ve 

senin başlattıklarını devam ettireceğiz. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki 

asil kanda mevcuttur. Huzur içinde yat Atam.  
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