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Atatürk, 29 Ekim 1933 günü Ankara Hipodromundaki Cumhuriyet'in Onuncu Yıldönümü konuşmasına şöyle 
başlamıştı: "Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün 
Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun."  
 
Nutkun sonunu: "Türk Milleti! Ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayramını, daha 
büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne Mutlu Türküm 
diyene!" sözleriyle bitirmişti.  
 
Bu son cümleden önce, taslakta yazılı olan, kendisini çok duygulandırdığı için, veda anlamına geleceği için 
törende okumadığı cümle ise şöyleydi: "Bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden (Türk Milleti'nden) 
ve bütün medeni beşeriyetten (uygar insanlık âleminden) dileğim şudur: Beni hatırlayınız!"  
 
Sonra da şöyle demişti: “İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal… İkinci 
Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde 
yeni fikir, yeni yaşam ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını 
temsil ediyorum. Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal 
sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!” (1) 
 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için toplanmış 
bulunuyoruz. Bizleri bugün burada ağırlayan Liman Derneği’ne, Başkan Sayın Ural Kundak beye Atatürkçü 
Düşünce Derneği Hamburg olarak candan teşekkür ederiz. 
 
Değerli Arkadaşlar,  
Değerli Üyelerimiz,  
 
Atatürk ne demektir? Atatürkçülük deyince aklımızda hangi kavramlar oluşur?  
Atatürk, sarı saçlı mavi gözlü bir insanın adından fazlasını ifade eder. O, bir fikrin adıdır. 
 
Olağanüstü bir zekânın ürettiği kurtuluş demektir.  
Atatürk, yenilmez sanılan muazzam devletlerin yenildiğini, istilacıların geldikleri gibi gittiklerini göstermiştir. 
 
Anti emperyalizm, tam bağımsızlık demektir. 
Siyasi, iktisadi, askeri, hukuki, kültürel tam bağımsızlık demektir. 
 
Savaşın ustası, barışın efendisi, Atatürk demek; Yurtta barışı, dünyada barışı savunmak demektir. 
 
Ekonomik bağımsızlığın ancak ekonomik olarak güçlü olmakla korunabildiğini bilmek,  
üretebilmek demektir Atatürkçülük. 
 
Atatürk, çok şeyin adıdır.  
Türkçe demektir.  
 
Atatürk demek; Türk ulusal kimliği demektir.  
O’nun ifadesi ile “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” 
Ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.”  

																																																								
(1) https://www.atam.gov.tr/duyurular/ataturke-gore-ataturk /  
1933 (Hamdullah Suphi Tanrıöver, Yerli Yabancı 80 İmza Atatürk’ü Anlatıyor, s. 183) 
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Irk, din, dil, hatta zaman ayırımı yapmadan vatan topraklarında varolan herşey bizden olduğu için  
Anadolu Medeniyetlerine sahip çıkmak demektir.  
 
(Sakarya Savaşı esnasında Eti müzesi kurulması talimatı verdi, müze Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
olarak hayata geçirildi. Ankara'nın simgesi olan güneş kursu 1935 yılında bulundu. 
 
“Sen, Anadolu denilen bu yurda sonradan gelme değil, ilk yerleşip uygarlık kuranların çocuklarısın. Fakat 
geleceğine güvenebilmek için, bugün çalışman gerekir; çünkü yalnız tarih övüncü bir meziyet sayılmaz.”) (2) 
 
Atatürk demek;  
Uniter yapı demektir.  
 
Uygar olmak, uygar dünyanın içinde olmak, uygarlığın ortağı olmak demektir.  
Gerçeğin yanında olmak demektir.  
 
Çağdaş Cumhuriyet devrimleri demektir.  
Laik yaşam biçimi demektir.  
 
(Laiklik, bir ülkeyi, bir toplumu inanç kökenli çatışmalardan koruyan uygarlık ilkesidir.  
Toplumları din kurallarına göre yönetmek isteyen radikal dinciler laikliği kabul etmezler.) 
 
Atatürk demek;  
Din ve vicdan özgürlüğü demektir. Cehaletle savaş demektir.  
Toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayalı olması demektir.  
Sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünce demektir. “Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir” demiştir. 
Özgür düşünce demektir. Türk Aydınlanması demektir.  
 
Atatürk demek;  
Onurlu ve insanca yaşam demektir. 
Kula kul olmak değil, yurttaş olmak, fırsat eşitliği demektir.  
Yetkin birey olmak demektir.  
Kadın erkek eşitliği, kültür, sanat demektir. 
 
Atatürk’e göre: “Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır.” 
Atatürk’ün tüm yaşamında yılgınlığı, çaresizliği, yenilgiyi kabul eden tek bir sözünü bulamazsınız. 
Atatürkçü asla vazgeçmez, kararlıdır, azimlidir.  
Öğrenmeye açıktır, çalışkandır, geleceğe güvenle bakar.  
 
Aramızdan bedenen ayrılışının üstünden 84 yıl geçmiş olmasına karşın O hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. 
 
Ahmet Taner Kışlalı’nin sözleriyle; ”Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür.”  

																																																								
(2) Afet inan, Atatürk’ten Hâtıralar, 1950, s. 55 - 56) 


