
ATATÜRKÇÜ KAMUOYUNA    Köln, 6 Aralık 2005  
 
TÜRKİYEMİZ, çok acılı ve karanlık günlerin içinden geçiyor. Bölücü terör olayları gittikçe 
yoğunlaşıyor. Türban maskesi altındaki şeriatçılık dayatmaları güçlenerek sürüyor.  
Başbakan ve ekibi,  çağdaş hukuk kurallarının egemen olduğu ATATÜRK TÜRKİYESİ'ne Şeriat 
Kurallarını getirme niyetlerini açıkça ortaya koyuyor.  
TBMM Başkanı ve AKP'nin önde gelenleri LAİK VE DEMOKRATİK  TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
DEVLETİ'ne karşı amansız bir savaşım içindeler.   
Bunların dış politikadaki tutarsızlıklarını,  özellikle AB ve ABD'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
konusundaki dayatmaları karşısında verdikleri ödünlerde açıka görüyoruz ve Irak'ın kuzeyindeki 
yapılanmaya ve kuşatmaya seyirci kaldıklarına tanık oluyoruz. 
Bunların yanısıra, Türkiye'nin Türkler tarafından yönetilmesini istemeyen "Mütareke Basını"ndaki 
"dolma-kalemliler"in, sözde ve omurgasız "köşe yazarlarının" tutumlarıysa, bütün yönleriyle ortada. 
Bazı medya patronlarının tek amaçlarınınsa sadece para olduğunu, bu yüzden iktidar partisi ile kurdukları 
"ince ilişkilerini" ve dolayısıyla kamuoyunu yanlış yönlendirdiklerini ve yanlış biçimlendirdiklerini de 
biliyoruz.  
  
Tüm bu konularda olup bitenleri en doğru ve en açık bir biçimde gazetemiz CUMHURİYET'ten ve 
Cumhuriyetin gerçek Atatürkçü ve tükenmez kalemli yazarlarından öğreniyoruz. Kuşkusuz kimi 
gazetelerde de gerçek Atatürkçü ve Cumhuriyetçi yazarlarımız yok değil, ancak bu değerli tükenmez 
kalemlilerimiz o gazetelerde yazan dolma-kalemlilerin arasında sayıca oldukça sınırlılar. 
 
ÜLKEMİZ, ULUSUMUZ, DEVLETİMİZ, HALKA DAYALI VE HALK MAYALI 
CUMHURİYETİMİZ  İÇTEN ve DIŞTAN TAM BİR KUŞATMA ALTINDADIR. 
 
Bu gerçeğin farkına varabilmek için doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek ve bilinçlenmek 
zorundayız. Bunun için de sizlere Cumhuriyet Gazetesi ve eklerinden başka önereceğimiz bir basın organı 
bulamıyoruz. 
Cumhuriyet okuyarak, hem bilgilenmiş olacağız hem de ülkemizin, ulusumuzun, devletimizin birlik ve 
bütünlüğüne sahip çıkacağız. Öte yandan yurttaşlık bilinicine daha kolay ulaşacağız.  
Bu yolla, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmanın önemini çok yönlü bir biçimde ve çok daha iyi 
anlayacağız. 
 
Gücünü Kemalizm'in dinamizminden alan biz Atatürkçüler, düşüncelerimizi, söylemlerimizi ve 
eylemlerimizi netleştirmek zorundayız. Ülkemizin içine sürüklendiği bu acılı ve karanlık koşulları 
düşünerek, kuruluş nedenlerimizi bir kez daha dikkatlice gözden geçirmek zorundayız. 
 
Yukarda, kalın çizgilerle belirtmeye çalıştığımız acılı ve karanlık durumdan kurtulmanın aydınlık yolunu 
ATATÜRK'ün 10. YIL SÖYLEVİ'nde ve GENÇLİĞE SESLENİŞİ'nde bulabiliriz. 
 
Atatürkçü olmanın ve Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu'nun Genel Başkanı olmanın 
omuzlarıma yüklediği etiksel sorumluluğun bilinciyle, sizlere sesleniyorum: 
 
Atatürk'ün Onuncu Yıl Söylevi'ni ve Gençliğe Seslenişi'ni içimize sindirerek bir değil, birçok kez 
okuyalım. Laik, Demokratik, Üniter Türkiye Cumhuriyeti'ne, tam bağımsızlık bilinciyle, dünyanın 
neresinde olursak olalım, sahip çıkmayı, onu savunmayı bir yurttaşlık görevi bilelim. 
 
En derin saygılarımı sunuyorum. 
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