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Değerli Arkadaşlar,
Değerli Üyelerimiz,
1926 yılında İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk’e bir suikast teşebbüsünde bulunuldu. 19 Haziran 1926’da
Anadolu Ajansına verdiği demeçte şöyle dedi:
“Alçak teşebbüsün benim şahsımdan çok kutsal cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek
ilkelere dönük bulunduğuna şüphem yoktur... Temeli, büyük Türk milleti ve onun kahraman evlatları
olan büyük ordumuzun vicdanında, akıl ve şuurunda kurulmuş bulunan cumhuriyetimizin ve
milletin ruhundan ilham alan ilkelerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceğini
sananlar çok zayıf dimağlı (akılsız, beyinsiz) bahtsızlardır... Benim naçiz vücudum bir gün elbet
toprak olacaktır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır (Sonsuza dek yaşayacaktır).
Ve Türk milleti, güvenliğini ve mutluluğunu sağlayan ve koruyan ilkelerle uygarlık yolunda
durmaksızın yürüyecektir.”
Şimdi bizler burada, Türk Milletinin “uygarlık yolunda durmaksızın yürümeye kararlı evlatları” olarak
bulunuyoruz.
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O; “Görevim, bitmemiştir, bitmeyecektir, ben toprak olduktan sonra da devam edecektir“ demişti. ( )
Şimdi bizler burada, bu kutsal görevin “bilincinde olan kişiler” olarak bulunuyoruz.
Çünkü Atatürk’ün ifade ettiği gibi, bizler biliyoruz ki; “Memleketler çeşitlidir, fakat medeniyet (uygarlık)
birdir ve milletin ilerlemesi için (işte o) tek medeniyete (uygarlığa) katılması lazımdır.” Çünkü
“uygarlık” denilen kavram binlerce yıl içinde Doğudan Batıya (doğru) gelişip olgunlaşmıştır ve yeryüzündeki
“o tek uygarlığın” ortak ürünüdür.
Ve “... Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak hayatın şartıdır. Bu yol üzerinde ileriye değil,
geriye bakmak bilgisizliği ve ihtiyatsızlığını gösterenler genel medeniyetin coşkun seli altında
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boğulmaya mahkûmdurlar.” ( )
Bizler, Atatürk deyince ne anlıyoruz?
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Bekir Coşkun’un ifadesiyle: ( ) “O bir insan değildir bizler için… Bir ilkedir, bir idealdir, bir rejimdir, bir
ülkedir, özgürlüktür, bağımsızlıktır, medeniyettir… Biz hepsine birden ‘Atatürk’ deriz…”
Atatürk demek;
Olağanüstü bir zekânın ürettiği kurtuluş demektir.
Anti emperyalizm, tam bağımsızlık demektir. Şeref demektir.
Çağdaş devrimler demektir. Uygar dünyanın içinde olmak demektir.
Onurlu ve insanca yaşam demektir.
Kul değil, yurttaş olmak, fırsat eşitliği demektir.
Yetkin birey olmak demektir.
Kadın erkek eşitliği, kültür, sanat demektir.
Sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünce demektir.
Özgür düşünce demektir.
Türk Aydınlanması demektir.
...
Ahmet Taner Kışlalı’nin sözleriyle, ”Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür.”
Atatürkçü Düşünce Derneği Hamburg olarak çağdaş uygarlık yolumuzu aydınlatan Ata’mızı sonsuz minnet,
şükran ve saygı ile anıyoruz.
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( ) Atatürk'ün Bütün Eserleri, C.18, s.94. (bak. Sinan Meydan / Yaşayan Atatürk / 08 Kasım 2021 / Sözcü)
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( ) Atatürk'ün Bütün Eserleri, (ATABE), C.16, s. 288 (bak. Sinan Meydan / 12 Ekim 2020 / Sözcü Gazetesi)
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( ) bak. Bekir Coşkun / 21 Şubat 2015 / Sözcü Gazetesi
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