
 

1 

 
 
AÇIK MEKTUP 
 
SAYIN BÜYÜKELÇİ NAMIK TAN'ın İLGİSİNE: 
Tarih: 31 Mart 2011, New York 
 
SAYIN Büyükelçi TAN: 

 
 

Kaynak'ta linkleri verilmiş olan projeler; Amerika'da yaşayan tüm Türk-
Amerikalılara,  Türk-Amerikan derneklerine, Atatürk'ün vizyon ve inkılaplarından 

ilham alan tüm ülkelere;  aynı zamanda, "insanlığın topyekün ve temelden 
gelişmesini" ve  yeryüzünde "barış"ı destekleyen  tüm kuruluşlara ve yeryüzü 

vatandaşlarına ithaf edilir. 

 
Bugün TADF Yahoo grubundan Deniz Çelik iletisi ve "Ökkeş Ağaoğlu - Amerikali 
Turk"  imzasıyla okuduğum yazıdan ilham ve cesaret alarak size bu e-maili 
yazıyorum:  "Namık Tan`a, TADF ve ATAA`ya İpucu Vereyim: Atatürk İçin 
Lobi Yapsın."  İlişkili link:  http://www.amerikaliturk.com/oekke-aaolu/8890-
namk-tana-tadf-ve-ataaya-pucu-vereyimatatuerk-cin-lobi-yapsnlar.html. 

Yukarıda referans verilen yazının genel önerisi çerçevesinde, özellikle de bu yıl 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ülkemizin varlığını borçlu olduğumuz  Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 130.ncü Doğum Yıldönümü olması nedeniyle gerek BM Daimi 
Temsilciliğimize gerek NY Başkonsolosluğumuza ve gerek Federasyon, ATAA, 
TACCI, TUSİAD, SNETACA benzeri ve diğer belli başlı Amerika çapındaki Türk-Sivil 
toplum kuruluşlarına bölge/eyalet çapında değerlendirecekleri ve 
gerçekleştirebilecekleri ümidiyle geçtiğimiz Ocak ayında göndermiş olduğum proje 
metinlerinin linkleri kaynakta ilginize sunulmuştur.  

Aynı zamanda "Açık Öneri" olarak  The Light Millennium'un web sitesinde de 14 
Ocak 2011 tarihinden itibaren web ortamında yayındadır 
(http://www.lightmillennium.org/2011_25th/ataturk_130bday_proposal.html). 

Yine aynı amaç ve genel çerçevede; Atatürk'ün 130.ncü Doğum Yıldönümü''ne 
paralel olarak NUTUK kitabının özellikle de İngilizcesi "SPEECH" için hazırlamış 
olduğum proje metnini de; özellikle Washington D.C. başta olmak üzere Amerika 
genel kapsamındaki eyaletler nezdinde ve Konsolosluklar ile Türk-Amerikan 
Dernekleri bazında-işbirlikleriyle; sizin teşviğinizle ancak gerçekleşme şansının 
olabileceğini, ümit ediyorum. 

Bu yıl aynı zamanda, 9-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında, Türkiye'nin 10 yılda bir 
yapılmakta olan Birleşmiş Milletler'in "Gelişmekte olan Ülkeler/The Least Developing  
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Countries-LDCs" konferansıyla, Atatürk'ün 130.ncü Doğum Yıldönümü'nün denk 
gelmesinin de; 1920 ve 1930'lardaki "Atatürk'ün vizyon ve inkılapları" ile "Binyılın 
Kalkınma Hedefleri/BKH'nin ilk duragi olan 2015 hedeflerinde ki paralellikler, 
özellikle de "Atatürk'ün 130.ncü Doğum Yıldönümü"nün kutlanması amaçlı  proje 
metninin ana fikrini oluşturdu.  

Hatta Atatürk'ün vizyon ve inkılaplarının bugün dahi LDCs çerçevesinde, 2015 için 
öngörülen BKH'den daha ileride olması nedeniyle, Atatürk'ün Doğum Günü olarak 
19 Mayıs ve doğum yılı olarak da yıl boyunca; Amerika, Türkiye ve Avrupa genel 
kapsamında kutlanması; Türkiye ve Atatürk'e karşı özellikle Amerika ve Avrupa'da 
"Ermeni Tasarıları" nedeniyle şiddetli saldırılara  karşı da genel kamuoyuna olumlu 
ve etkin bir yanıt oluşturacaktır. Aynı zamanda, Amerika'daki Türk-Amerikan 
toplulukları arasında birleştirici ve güçlendirici bir rol oynayacaktır.  

Ayrıca, Atatürk'ün 130.ncü Yıldönümü'nün de aynen Nevruz kutlamalarında olduğu 
gibi hem Birleşmiş Milletler'de hem New York – Town Hall konser salonu benzeri bir 
salonda hem de  W.D.C. de olduğu gibi; naçizane olarak hem Nevruz kadar hem de 
Nevruz'dan daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyor, inanıyor ve ilginizi 
esirgemeyeceğinizi düşünerek proje metinlerine ilişkin linkleri aşagıda ilgi ve 
takdirinize sunuyorum.  

Destek ve teşviğiniz ve evsahipliğinizde kutlanabilmesi husunu tensiplerinize arz 
ederim. 

 
Saygılarımla, 
 

 
 
Bircan Ünver, Kurucu Baskan 
The Light Millennium - NGO &  
Organizasyonun Birlesmis Milletler Daimi Temsilcisi (UN DPI-NGO) 
http://www.lightmillennium.org 
Tel:347-666-8658 
 
Kaynak:  
1: BM Daimi Temsilciliğine sunulmuş olan proje metni– 11 Ocak 2011: "Mustafa Kemal 
Ataturk through the lenses of the Millennium Development Goals: On His 130th Birth 
Anniversary": 
http://www.lightmillennium.org/2011_25th/ataturk_un_130_bday_1_11_11.pdf 
2: NY Türk Başkonsolosluğuna sunulmuş olan proje metni: 
http://www.lightmillennium.org/2011_25th/ataturk_tcny_130_bday__1_11_11.pdf 
3: Nutuk-Speech, NY Türk Başkonsolosluğuna sunulmuş olan proje metni – 16 Şubat 
2011:  http://www.lightmillennium.org/2011_25th/ataturk__nutuk_speech_acik_sinifv3.pdf 
 


