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Merhaba Atam, 

Bugün 10 Kasım, bize veda ettiğin gün. Ama aslında seni tekrar dirilttiğimiz gün 

bugün. Yüreklerimizde hâlâ canlısın, dipdirisin. Sanki yanımızdasın, seni 

görebiliyoruz, duyabiliyoruz.  Bu durum, bize hediye ettiğin güçle ancak mümkün 

olabiliyor.  

Sen bize gücün, damarlarımızda akan asil Türk kanında bulunabileceğini, Türk 

olmayı öğrettin. Biz senin mirasçıların ki hepimiz fikirlerini yaşatmakla ve hediye 

ettiğin bu vatanı korumakla görevliyiz. Biz, seniz Atam. Var olduğumuz sürece hep 

buradasın, yanımızdasın. Senin bir sonun yok, biz de asla tükenmeyeceğiz. Biz; 

senin askerleriniz ve hep seni savunacağız, unutturmalarına izin vermeyeceğiz. Ne 

yaparlarsa yapsınlar bu dünyadan kimse seni silemez. Onlar sadece sildiklerini 

sanabilirler. Bizim Atamız ölümsüzdür, ölemez. Bizimle var olur.  

Biz sana bağlıyız Atam. Sana olan saygımız ve sevgimiz kimsenin anlayamayacağı 
kadar büyüktür. Huzur içinde yat Atam. Asla yaptıklarının boşa gitmesine izin 
vermeyeceğiz. 
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Sevgili Atam, 

Yine bir 10 Kasım daha geldi. İçimizde yine hüzün yine minnet rüzgârları esiyor. 

Kalplerimiz her 10 Kasım’da sana daha çok bağlanıyor. 

Bu 10 Kasım da yine hiç gitmemişsin, izleyicilerin arasına karışmış bizi 

izliyormuşsun gibi şiirlerimizi okuyacak, seni unutturmayacağımızı, ölmediğini 

herkese kanıtlayacağız Atam. Düşünüyorum da sen olmasan ne olurdu, şu an 

bulunduğumuz yerde olamazdık, belki de sefalet içinde olurduk.  

Bugün bu mavi göğün altında özgürce yaşıyorsak, kız ve erkek çocukları bir arada 

eşit eğitim fırsatından yararlanıyorsak, geleceğe dair ümitler besliyorsak sendendir 

Atam. Sana layık olabilmek için çok çalışıp çabalayacağız. Şüphen olmasın Atam. 

Biz yükselen genç nesil; Türküz, doğruyuz, çalışkanız! İlke ve devrimlerinin 

ışığından asla ayrılmayacağımıza, seni unutturmayıp unutmayacağımıza ant içeriz.  
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Sevgili Atam, 

Atam, biz senin umut dolu gözlerinde birikmişiz. Bugün burada, yüreğimizdeki 

suskun matem, göz pınarlarımızda birikmiş yaşlar, sonsuz sevgi ve saygımızın 

arkasında seni görebilmeyi bekler. Seni kalplerimizde yaşatmayı, fikirlerini yaşamayı 

ve yaşatmayı, her 10 Kasım’da insanlara bunun önemini anlatmayı ilke edinmişiz. 

Vatanımızı bir kuş misali kanatlarımızın altında saklamayı, toprağı altında yatan 

şehitlerimizden emanet diye minik kalplerimizden taşan vatan bellemiş ve 

demlerimize gem vurulana dek bu topraklar uğruna mücadele etmeyi ilke edinmişiz.  

Atam kanımıza sirayet eden kudret, senin asaletinde mevcuttur. Bu kudretten 

aldığımız ilham bizi senden izler taşıyan sonsuz denizlere götürür ve o masmavi 

denizler senin gözlerinde cesaretin aydınlattığı yoldur. Bu yolda biz, ufuktan ötesine 

senin fikirlerinle yürümeyi ilke edinişiz. Bu cennet vatan ruhlarımızda sıcacık zafer 

güneşidir. Titreyen gözbebeklerimiz bakakalmış istikbalde tüten hasretlere. Ana 

kucağıdır o hasret, şefkat dolu kollarda tüm duyguları sarıp sarmalamayı ve onları 

her solukta hissetmeyi ilke edinmişiz.  

Atam, ilke edindiklerimizi sana borçlu olduğumuzu asla unutmamakla birlikte 

yüreklerimizden seni asla silmeyecek, silinmesine de izin vermeyeceğiz. Bu, bizim 

en büyük ilkemiz olacaktır.  
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Yüce Atam, 

Bugün senin ölüm yıl dönümün, bir matemin yıl dönümü. Ancak biz, senin bu 

dünyadan gittiğin günden beri yas tuttuğumuz kadar senin gibi büyük bir lidere sahip 

olmanın sevinci içerisindeyiz. 

Sen en büyük düşmanları yenen komutan, sen cumhuriyeti ilan eden muzaffer 

lidersin. Bugün sadece senin büyüklüğün önünde saygı duruşuna geçmek yetmez, 

senin büyüklüğünü kavratacak eylemler içerisinde olmak bizim vazifemizdir. Senin 

devrimlerine sahip çıkmak, onları ilerletmek ve kurduğun bu ülkeyi daima korumak 

sana olan borcumuzdur.  

Çalışıyoruz Atam! Senin yolundan gidip senin başardıklarını başarmaya daima 

çalışıyoruz! Bu yolda ant içtik çünkü senin fikirlerin ölümsüz. Senin bize kattığın ne 

varsa, hepimiz senin gençliğin olarak ülkemizi çok daha güzel bir yer haline 

getirmek için çalışıyoruz. Bu millete bıraktığın değerler ve ölümsüz eserin 

cumhuriyet çatısı altında gururla yaşıyoruz. 

Senin de söylediğin gibi: “Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık 

gerekir.” Biz, matemini her gün yaşayacak ama sevinçle fikirlerine bağlı kalacağız. 

Seninle ilgili ne varsa daima müdafaa ve muhafaza edeceğimize söz veriyoruz. 

Yolun, yolumuzdur! 
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Sönmeyecek Işığımıza, 

Senin gibi bir dâhinin bıraktığı emanetin koruyucuları olmaktan gurur duyuyoruz. 

Çünkü biliyoruz ki bugünlerimiz senin sayende. Şayet bir gün çalışmaktan, Türk 

milleti için daha iyisini istemekten vazgeçseydin bugün bu halde olamazdık. 

Aramızdan ayrılışın, Türk’ü ve bütün dünyayı yasa boğdu. Bir daha bize 

görünmemek üzere gittin belki de. Fakat bıraktığın izler asla ama asla silinmeyecek. 

Bize gösterdiğin yolda tuttuğun ışık, hiçbir zaman sönmeyecek. Türk genci olarak 

sana olan minnetimizi, milletimiz için çalışarak kanıtlayacağız. Memleketin her 

köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşacak, aydın ve savaşçı 

olacağız. Bize hediye ettiğin en büyük eserini canımız pahasına savunacağız. 

Çünkü bir Türk gencine, yüreğinde Mustafa Kemal’leri taşıyanlara yakışan budur! 

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayacak gençlik her zaman var olacaktır... 
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Sevgili Atam, 

 Sen bize görmediğimiz bir insanı nasıl sevebileceğimizi öğrettin. Sesini hiç 
duymamamıza rağmen nasıl özleyebileceğimizi öğrettin. Her yerde sen, her şeyde 
sen varsın. Geçen her 10 Kasım, seni daha da çok aratır oldu. Sen ki tarihe 
karışmayıp sonsuza kadar yaşayacak olan tek insansın.  

Biz gençler her daim senin de istediğin gibi bilimin ışığında, senin gösterdiğin yolda 
yürümeye devam edeceğiz. Senin ilkelerini kendimize rehber belirleyip bu yoldan 
ayrılmayacağız. 

Ey yüzü gibi kalbi de güzel olan insan! Bize açtığın bu yolda ilerleyeceğimize, 
emanetine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.  Seni her zaman çok özlediğimizi ve 
sana karşı sevgimizin sonsuz olduğunu belirtmek isteriz. Seni bir gün değil her gün 
hatırlıyoruz Atam. 
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Selamlar Olsun Sana Ulu Önder,  
 
Aramızdan ayrılışının 80. yılında hâlâ seni özlemle anıyoruz. Gösterdiğin yolda ve 

senin izinde durmadan, yorulmadan yürüyoruz. Seni ve fikirlerini yaşatmak için 

aralıksız savaşacağız. Eğer bizi izliyorsan muhakkak bazılarının buna karşı çıktığını, 

fikirlerine ve yaptıklarına değer vermediğini görüyorsundur. Sen onlara aldırma 

Atam; bu ülkede bizler, Mustafa Kemal’ler, var oldukça bize bıraktığın mirası 

koruyacağız ve yaşatacağız.  

 

Rahat uyu yerinde, koruyucusuyuz bize emanet ettiğin her şeyin. 
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