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Asaletin adım sesleri 1881’den sonsuzluğa dek yankılanırken, öyle bir şeydir ki
Atatürk’ü sevmek… Tanımaktır onu, bilmektir. Ona karşı sonsuz saygı beslemektir. Öyledir ki
onun heybeti; geçmiş, şimdi ve gelecekte koca nesiller ona rastlar baktığı her yerde.
Okyanusun maviliğindedir o ya da derin, anlamlı gözlerde; her sabah uyandığın andaki
sessizliği süsleyen özgür kuşların cıvıltısındadır bize armağan ettikleri.

Alman Profesör Walter L. Wriht Jr. “O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit
bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.”
derken ünlü bilim insanının sözlerinden fışkıran hayranlık gururlandırıyor hepimizi. Ona
duyduğumuz minnetle birlikte Başöğretmenimiz Mustafa Kemal’in sınıflarımızın başköşesinde
duran resmini görünce buğulanan gözlerimizle büyük tebessümler kalıyor geriye.

O büyük komutan nasıl zorluklara göğüs gerdi vatanı ve bayrağı uğruna? Nasıl
kaldırdı ayağa köklerinde yenilmezlik ateşi olan bu aziz milleti? Cumhuriyetle birlikte
toplumsal hayatta yaptığı pek çok devrim bugüne ışık oldu dünden. Adaleti, eşitliği hatırladık
yeniden. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen, ben, biz hepimiz aynıyız demek. Kimse kimseden
üstün değildir demek. Öyle değerli şeyler armağan etti ki bize bu dünyadan göçüp gitmeden…
Cehaletten kurtardı milleti. Cehaletten kastı okumamış olan kesim değildi, okumuş olanlardan
da çok büyük cahiller çıktığını biliyordu. Onun kastettiği ilim, hakikati bilmek, hakikati
görmekti. Düşünme, fikir üretme özgürlüğünü tanıdı bizlere. Artık laik bir toplumdu söz
konusu olan. Hangi inanca sahip olduğunun bir önemi yoktu, ülkesine egemen bir halk
yaratmıştı sil baştan.

Şu masmavi gök kubbede nazlı nazlı dalgalanan al bayrak senin şerefindir. Şu an
konuştuğun dil seni diğer ülkelerden ayırıyor, özgürlüğünü temsil ediyorsa onun sayesindedir.
Bu demek oluyor ki sen başka ülkelerin sömürgesi altında değilsin, onların senin üzerinde hiç
bir etkisi yok! Tek başına ayakta duran bayrağı göklerden inmeyen bir ülkesin. Özgür bir
bireysin, cumhuriyet sayesinde fikrini belirtmeye, istediğini giymeye, ilim öğrenmeye
seçmeye, seçilmeye daha nicelerine hakkın var!



Atatürk’ü sevmek, onun düşüncelerini, fikir yapısını sevmek demekti. Atatürk’ü
sevmek nadir videolarından birine denk geldiğinde gözlerinin dolması, sesindeki asaleti
duyumsadığında oluşan o hayranlık duygusuydu. Ona duyduğun minnettarlığı haykırmak,
sadece ona değil onunla birlikte mücadele etmiş bütün dava arkadaşlarını da gurur ve şükranla
anmak demekti. Atatürk’ü sevmek, ölümünden 82 yıl sonra bile aynı heyecanla onu
kucaklayabilmekti.

O ölüm döşeğindeyken halkın gözünden sel olup akan yaşları hissetmek insanın
içini o kadar burkuyor ki… Nasıl üzgün olmasın, nasıl gözyaşı dökmesinler? Tüm evrenin görüp
görebileceği en büyük lider göçüyor bu dünyadan! Ama şunu da biliyor aziz Türk halkı: Ata’ya
ebedi bir veda edilmiyor aslında. O ilkeleriyle, düşünceleriyle yaşayacak aramızda bundan
sonra. Masmavi gözler kapandığında, Büyük Önder sonsuzluğa uğurlandığında ardında ona
minnet duyan, nesillerce sonsuz sevgi besleyecek bir millet bırakıyor ve biz ertesi gün
uyandığımızda onun sayesinde özgür kuşların cıvıltısını duyuyoruz her zamankinden daha güçlü,
daha bir.

Türk Gençliği olarak bizler -o özgür kuşların cıvıltısındaki gibi- her daim senin
fikirlerini yaşayacak ve yaşatacağız Ata’m! Sen rahat uyu. Ruhun şad olsun!
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Liderlik diğer pek çok konu ile kıyaslandığında hakkında çok fazla yazılan,
araştırılan ve konuşulan bir konu olmuştur. Hakkında tartışılmayacak tek liderlik ise Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğidir. Çünkü onun liderliği düşünürlerce kabul edilmiş, büyük
devlet adamlarınca onaylanmış ve bütün devletlerce de benimsenmiştir.

Mustafa Kemal’in boyun eğmez önderliği, Türk ulusunun ölüm kalım
mücadelesinin temel taşı olmuştu. O bizler için savaş sırasında orduyu yöneten asker, komutan
ya da liderden çok daha fazlası olmuştu. O halktan, içimizden biriydi. Atatürk vatan için, halk
Atatürk için savaşıyordu. Tıpkı bir kalbin birçok damar için atması gibi. Bu kalp ise Türkiye için
atıyordu. Tek bir yürek, tek bir beden, tek bir inanç içine bürünmüştü bütün halk. Kurtuluş
inancı… O eski düşünce yapısı gitmiş yerine çok daha aydınlık bir fikir yapısı gelmişti. Halk artık
kendine inanıyordu. Başaracağından emindi. Artık olmuştu; hep hayali kurulan özgür, bağımsız,
sadece halkın egemen olduğu, dış güçlerin etkisi altında olmayan bir ülke haline gelmişti
Türkiye. Kazanılan bu bağımsızlığın tacı ise yeni yönetim şekli olan cumhuriyet oldu. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu yeni bir devre geçişin habercisiydi. Kadınından erkeğine,
yaşlısından gencine herkesin içini neşe sarmıştı. Bu halk uzun zaman sonra tekrar bir ışık
huzmesi görmeye başlamıştı geleceklerine dair. Çökmekte olan bir imparatorluktan bağımsız
Türkiye Cumhuriyeti’nin doğması Ulu Önderin başarılarından sadece bir tanesidir. Bunun yanı
sıra Atatürk devrimleri bağımsızlığını kazanamamış birçok ülkeye örnek olmuştur.

O çok özel bir liderdi. Onun içindir ki, ölümünden bunca yıl sonra bile saygıyla
anılan ve kalplerde yaşayan bir dava adamı. Onu toprağa değil kalbimize gömdük. Vatanı için
yaşayanlar vatanı yaşadıkça yaşar. Ey Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti yaşadıkça fikirlerin hep
yaşayacak.
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Gelmiş işte en hüzünlü yaprağı takvimin. Kara bulutlar sarmış memleketimin
dört bir yanını. Durmuyor fırtına, yeşermiyor hiçbir çiçek burada. Körfez bugün puslu,
görmüyor göz gözü. Binalar, kuleler, minareler hummalı bir rüya görüyormuşum gibi uzak ve
silik bugün. Suların kurşuni yüzü uykuda. Ağzımda bir kekremsilik, yüreğimde yalnız kalmışlığın
burukluğu… Yüreğimi tarumar ederken içimdeki fırtına, anlıyorum; gelmiş işte, gelmiş yine en
buruk gün. Durdurabilsem keşke saatleri dokuzu dört geçede. Yasa boğulmasa, öksüz kalmasa
keşke milletim her yılın 10 Kasım’ında. Yağmur damlaları içli içli atıp da kendini yeryüzüne,
dertleşiyor sanki kara toprağın mahzun haliyle. Oysa ne yağan yağmur ne esen rüzgarın gücü
yetiyor söndürmeye alev alev yanan kalbimi. Saat dokuzu beş geçiyor… Siren sesleriyle inliyor
vatanımın dört bucağı. Hayat durmuş, kuşlar uçmuyor bugün. Duruyor dünyanın nabzı,
veremiyorum aldığım nefesi geri. O bir dakika, ayrılık anında, son makasını vuruyor terziler
kalbime, duygularım paramparça. İzahı olmayan bir acı saplanıyor ruhuma. İçim kan ağlıyor,
gözlerim yaşlı... Hani kan tutar ya bazılarını, yalnızlık tutuyor beni de Ata’m, sensizlik tutuyor.

Bugündür, tarihe sığmayıp taşan o yüce liderin ölümsüzlüğe eriştiği gün. O yüce
lider ki gecenin karanlığında bir yakamoz. O yüce lider ki kokuşmuş fikirlerin, sığ hafızaların,
donuk bakışların, zincirlenmiş düşüncelerin kapkaranlık portresine ışık saçan. Milletimin gözü
önünde atalarımın, kardeşlerimin kanı ile sulanırken vatanımın toprağı, al bayrağım matem
içinde karalar bürünmüşken halkı aydınlığa boğandır Mustafa Kemal. Evet, belki elimiz
kolumuz zincirlenmeyecekti fakat ruhumuz ve varlığımız görünmez zincirlere bağlı kalacaktı
esaret altında. Mavi gözlü dev, zulüm sağanaklarının ardından bir güneş gibi doğarak
yurdumun üstüne Türk’ün elem dolu yazgısını silip yeniden yazdı. Bu milleti sanatkar yaptı,
musikiye bağladı, güzeli, güzelliği gösterdi ona ve hürriyeti sevdirdi. Bizlere “kadın” olarak
değil de insan olarak bakılması gerektiğini, kadınlarımızın omuzlar üstünde göklere
yükseltilmeye layık olduğunu öğretti. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmemizi ve vatana,
millete hayırlı insan olmamızı öğütledi.



İrem KARABUDAK    F11-A   96

Bugün Türk evladının bağrındaki her umut zerresinin üstünde Mustafa Kemal’in imzası olduğu
için cesaretle yürürken aydınlık yarınlara hürriyeti haykırıyoruz onun evlatları olarak. Ancak
böyle bir lidere yakışabilir, geçmişe sığmayıp sonsuzluğa taşmak, bir pusula misali yön vermek
tarihe, herkesi sevgisinde ve zekâsında birleştirmek, hayranlık uyandırmak her nefes
alışımızda ettiğimiz teşekkürün ardından.
Şimdi, aklım yüreğimle el ele, dimağımda tek bir soru beliriveriyor: Karşılık beklemeksizin
başka hangi lider böylesine özverili olabilir milleti için, başka hangi önder verebilir böylesine
mücadeleyi, hangisi karşılıklı güven ve inanç oluşturabilir ki milletiyle böylesine? Aklımda
cevapsız sualler ve yüreğimde Ata’mın sevgisi, özlemi… Ne desem tam değil, kifayetsiz kalıyor
tüm sözler. Sayfalara sığmaz bilirim; eserlerin, emanetlerin, hasretim, minnetim… Ve her
sözünü ezberlemek gerek bu eşsiz liderin, bunu da bilirim. “Naçiz bedenler toprak olabilir
ama güçlü düşünceler her daim yaşar.” Tarihin dönüm noktaları ve bu dönemeçlerdeki
emsalsiz kahramanlar unutulmaz asla, daima hatırlanır. Bugün, her Türk ferdinde vücut
buluyor Mustafa Kemal de işte. Vatanın dört bir yanında ilim, fen uğruna eğitim veren
öğretmendir, kendini emanet ettiği bağımsız Türk hekimleridir Mustafa Kemaller. Toprağı ekip
biçenler; müziğini, resmini, şiirini özgürce icra edebilenlerdir.

Her bir Türk evladıdır, yüreğimden bir parçadır Mustafa Kemal. Ona o kadar yakınız ki,
bütün dünyanın orduların bir araya gelse kalbimizden söküp atamaz onu. Yüce ATATÜRK’ten
öğrendik çünkü cumhuriyetin aydınlığı ile onun yolundan gitmeyi, vatanı güçlü bir inançla
savunmayı. Onun sayesinde tutsak değil düşüncelerimiz; açtığı yolda, gösterdiği hedefe
durmadan ilerleyeceğimize ant içiyoruz ve haykırıyoruz en gür sesimizle: “Ne mutlu
Atatürk’ün evlatlarına, ne mutlu Türk’üm diyene!”



Mevsimlerden yine bir güz ve aylardan kasım. Geldi yine takvimlerde görmeyi
hiç istemediğim gün. Simsiyah bir 10 Kasım. 1938’den beri sabahlara öksüz uyandığımız gün.
Dursa bütün saatler dokuzu dört geçe, dokuzu beş geçmese hiç.

İçimizi acıtarak geçiyor zaman. Kapkara bulutlar var gökyüzünde. Yağmurlar
ıslatmıyor bizi gözümüzden dökülen yaşlar kadar. Anadolu’ya düşen her kar tanesi ateş olup
yakıyor yürekleri. Fırtına kopuyor içimizde ama yaprak kıpırdamıyor hiçbir yerde. Göğsümüz
daralıyor, boğazımız düğüm düğüm. İlkeleri ve devrimleriyle sonsuza dek yaşayacak bir
kahramanın naçiz bedeniyle vedalaştığımız gün bugün. Saat dokuzu dört geçiyor.

Masmaviymiş çakmak çakmak bakan gözleri ve güneş gibi sapsarıymış saçları.
Bakınca yüzyıllar ötesini, hiç kimsenin göremediğini gören bir çift göz. Her türlü geriliğin,
yokluğun, esaretin üzerine doğarak karanlık ufukları çağlar boyu aydınlatan güneş sarısı saçlar.
Böyle anlatıldı bize yıllarca Atatürk. Biz onu hiç görmeden sevdik. Düşüncelerini özümüz gibi
benimsedik. Öyle keskin ve öyle kararlıymış ki o bir çift mavi göz, bir ulusun coğrafyasını
belirlemiş ufuk çizgisine her baktığında. Aynı kararlı bakışlar peşinden sürüklemiş yokluk
içindeki bir milleti bağımsızlık savaşında. Öylesine kararlı, öylesine inançlı ve öylesine güven
doluymuş ki o bakışlar “Geldikleri gibi giderler!” dediği yerden denize dökmüş vatanın
bağımsızlığına kastedenleri. O bakışların ardında yatan derin düşünceler ve kararlılıkla
temizlemiş bu toprakları işgalci uluslardan. Bağımsız bir ülkenin sınırlarını çizmiş ve “Türkiye
Cumhuriyeti” demiş adına.

O güneş sarısı saçlar aydınlatmış bu vatanın sabahlarını. Bağımsızlığa, çağdaşlığa,
bilim ve teknolojiye, insana yakışan ve insanca yaşanan bir geleceğe kavuşmuş her Türk genci.
Güneşimiz olmuş sarı saçlar ve gözümüz hiçbir şeyi göremez olmuş onun ışığından başka.
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Öyle büyük dehaymış ki Atatürk, attığı her adımla sadece bizim değil birçok
ulusun kaderini değiştirmiş. Yaşama dair bütün zorlukları, en önemlisi kula kul olan insanın
yazgısını değiştirmiş. Adı olmayan kadının adı olmuş, onu göklere çıkarmış. Beli bükük köylünün
dermanı olmuş, onu milletin efendisi yapmış. İlim ve irfana olan inancıyla yazamayanın kalemi
olmuş, okuyamayanın alfabesi. Bir kartal gibi açmış kanatlarını yurdunun üstüne, tayyare olmuş.
Bayındır hale getirmek için yurdunun dört bir köşesini ray olmuş, lokomotif olmuş. Çağdaş
uygarlık için bilim ve fenle çizmiş yolumuzu. Gündüzleri pusulamız olmuş, geceleri Kutup Yıldızı.
Dünyanın dört bir köşesine kıvılcım olarak yollamış zihni aydınlık gençleri. Çünkü ulusun
geleceğini onlara emanet etmiş. Öylesine borçluyuz ki ona her şeyimizi, “Türkiye, Atatürk’ü
Allah’a borçlusun, geri kalan her şeyi Atatürk’e” dedirtmiş, bir zamanlar bu topraklara göz
dikenlere.

Yine bir 10 Kasım sabahı. Saatler dokuzu dört geçiyor. Kurduğu ve yücelttiği
Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği ve sonsuza dek güvendiği biz Türk gençliği, çizdiği yolda,
gösterdiği hedefe hiç durmadan ilerliyoruz. Yol göstericimiz bir çift mavi göz. Güneş rengi
saçların aydınlattığı ufuklar hedefimiz. Biz onu hiç görmeden sevdik. Çağdaş, özgür ve insanca
yaşamak için ona bir söz verdik. İlke ve devrimlerini düstur edindik. Okyanuslar kadar derin bir
çift mavi göz ve sonsuz karanlıkları aydınlatan güneş sarısı saçlar. Öyle derinden bağlıyız ki ilke
ve devrimlerine, hiçbir kasım sabahında saatler dokuzu beş geçmeyecek.

Elif ŞANLITÜRK  F10-A  81



Her gün yeni bir bebek dünyaya gelir, annesinin sıcacık kucağında. Her gün yeni
bir kapı açılır başarılı olan öğrenciye. Her gün yeni bir iş olanağı doğar işini zevkle yapan için.
Her gün yeni bir kitap yazılır okumayı seven için. Her gün yeni bir mutluluk yaşanır küçük bir
hediye için. Her gün küçük bir telaş yaşanır geç kalınan okul ya da iş için. Her gün neler
yaşanmaz ki? Ancak yanmış, yıkılmış bir vatanı her gün kurtaramazsın. Vatan için her gün
savaşamazsın, her gün çalışamazsın tüm gücünle. O kadar kitabı okuyup notlar çıkartamazsın
her gün. Her gün aklındaki tek düşünce ülkenin eşsiz çocukları, vatanın, milletin olamaz
senin!

O, öyle bir insan ki kalbi sadece vatanı için atar. O, öyle bir lider ki yıkıntılardan
yepyeni bir ulus yaratır. O öyle bir başöğretmen ki ilim ve fenne önem verir. O öyle bir
sanatsever ki sanatçıya kucak açar. Öyle bir insan ki hep ileriye bakar, güçlükler karşısında
yılmaz. O, öyle bir lider ki kendisi tarihe ayak uydurması gerekirken tarihin akışını değiştirir,
tarih ona ayak uydurur. Tarihte öyle bir lider vardır ki, o ölümsüzdür; insanlığa mâl olan
yapıtıyla her gün yeniden doğar, yüreklerde yaşar.

“Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze alan bir millet asla yenilmez.” diyen
Mustafa Kemal ölümü göze almıştır milletinin özgürlüğü için. Bizlere bağımsız bir ülke
bırakabilmek adına gençliğini savaş meydanlarında geçirmiştir. Yılmamıştır. Azim ve
kararlılığıyla fikirlerini eyleme dönüştürmüş; her adımı, olasılığı hesaplamış, en önemlisi de
milletine inanmıştır.

Onun kalbinin içini görmek, onun yarattığı tüm yenilikleri görmektir. Okul
sıralarında gözleri parlayan çocukları, bir öğretmenin elindeki kalemi, sınırda bekleyen askeri,
laboratuvardaki doktoru, görebilmektir. Gören kişi için sonsuzluk ağacının köklerine kadar
uzar Mustafa Kemal’in bıraktığı tohumlar. Sonsuzluk ağacı ise bugün bile “Vatan ” diye fısıldar.
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