
Sevgili Atam,

Bizler bu gün Türkiye’de bağımsız, özgür bir şekilde

yaşayabiliyorsak bunu tam 97 yıl öncesine borçluyuz. 97 yıl

öncesine, 29 Ekim 1923 Pazartesi saat 20.30’a ve

cumhuriyetin kurucusu olan sana, senin ilke ve devrimlerine.

Aslında cumhuriyetin kurulmasında, tüm ilke ve devrimlerin

arkasında sadece bir insan ve bir tarih yok, senin de bildiğin

gibi. Yüzlerce zafer ve milyonlarca kahraman var. Bu

kahramanlardan bir tanesi olan Nezahet Onbaşı’nın

hikayesini, sana ve ideallerine inanmış milyonlarca insandan

birinin hikayesini bu mektupla ölümsüzleştirmek istiyorum.

Milli Mücadele’nin ilk madalyası 9 yaşında cephelerde

savaşan Nezahet Onbaşı`na layık görüldü. Ama o madalyayı

hiçbir zaman alamadı. Nene Hatun, Halide Edip, Erzurumlu

Kara Fatma, Adile Onbaşı, Kara Ayşe ve daha nicesi. O

listede adı çok anılmayan; ama daha küçük bir kız çocuğu

iken cephelerde at süren, çarpışan bir de Nezahet Onbaşı

vardı. Babasıyla Geyve Savaşı, Konya İsyanı, I. ve II. İnönü

Savaşları ile Sakarya ve Gediz muharebelerinde gösterdiği

cesaret ve kahramanlıklarla anılacaktı Nezahet Onbaşı. Yaşı

küçük olduğu için Cumhuriyet kadın kahramanları listesine

çok sonradan girecekti. Nezahet Onbaşı TBMM’nin madalya

ile ödüllendireceği ilk çocuktu. İşte Nezahet Onbaşı bize

örnek olan, bizim gibi sana ve ideallerine inanan Türk

milletinin sembolü benim için.

Ata’m! Kurduğun cumhuriyetin en önemli ilkelerinden biri olan özgürlük, cumhuriyetin

kurulmasının en önemli sonuçlarından biri bana göre. Özgürlüğün sözlük tanımı; herhangi bir

koşulla sınırlanmama, zorlamaya, kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma durumu.

Fakat ben daha açıklayıcı olmak adına başka bir örnek vermek istiyorum. Ben, Türkiye’nin en iyi

okullarından birinde okuyorum. Gelecekteki hayalim tıp fakültesinde okumak ve doktor olmak

ancak aynı zamanda benimle aynı hayali paylaşan, tıp okuyup doktor olmak isteyen, Anadolu’nun

ortasında imkanları iyi olmayan bir köyde yaşayan ve hayallerini gerçekleştirip doktor olan çoğu

gencin olması benim için özgürlüğün asıl tanımıdır. Nerede doğarsan doğ, hangi aileye sahip

olursan ol, nasıl maddi imkanlara sahip olursan ol senin ve birçok isimsiz kahramanın kurduğu

cumhuriyet, tüm ilke ve devrimlerin bu ülkenin çocuklarına eşit hayal kurmak için imkan veriyor.

Sana sırf bu nedenle bile minnettarız.

Biz Türk Gençlerine emanet ederek cumhuriyetle başlattığın bu bayrak yarışını, içinde

bulunduğumuz koşullar ne olursa olsun, sürdüreceğiz; bize verdiğin çağdaşlaşma sancağını bizler

yeni nesil olarak çok ilerilere taşıyacağız. Seni ve ölmez eserlerini daima anacağız ve

unutmayacağız.
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