ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN
YÜCE TÜRK ULUSUNA ve
TÜM DÜNYALI DOSTLARIMIZA !!
Egemenlik, bir vatan üzerinde yaşayan Uluslaşmış halkın, tüm kararlarını kendisinin verebilmesi,
demokratik-adil seçimle belirlediği vekilleri ve anayasal organlar eliyle bu erki kullanmasıdır. Her yurttaşın da
soy, sop, inanç, sınıf koşullarından bağımsız olarak eşit, insan hak ve özgürlüklerine sahip yaşayabilmesi demektir.
23 Nisan 1920’de, M. Kemal ATATÜRK önderliğinde Büyük Millet Meclisini Ankara’da açarak
ulusal egemenliğimizi tüm dünyaya duyurduk; bu gün 102. yılını kutlamanın haklı ve coşkun gururunu yaşıyoruz!
Anayasamıza göre Egemenlik, bağsız – koşulsuz Türk Ulusunundur ve çağdaş laik hukuka dayalıdır;
kaynağını laiklikten alan Ulusal egemenliğin kullanılması hiçbir kişiye, zümre veya sınıfa bırakılamaz. (m.6)
Birleşmiş Milletler ve çağcıl uluslararası hukuk, ulusların egemenliğini dokunulmaz ve mutlak sayar.
Ata’ya göre “Bütün dünya bilmelidir ki; Türkiye’nin ve Ulusumuzun üstünde hiçbir güç, hiçbir makam yoktur.
Yalnız bir güç vardır; o da Ulusal Egemenliktir” ve kaynağı yeryüzündedir, Ulusumuzdur. İnançlar vicdanlardadır.
23 Nisan günü “Ulusal egemenlik” bilincinin çocuklarımıza kazandırılmasını amaçlayan Çocuk Bayramıdır;
salt çocuk şenliklerine elbette indirgenemez. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza - gençlerimize,
aileden başlayarak tüm öğretim boyunca Türkiye’nin bağımsızlığını, Ulusun Egemenliğini koruma ve
kollama bilinci, çağcıl ulusal eğitim dizgesi ile öncelikle ve kamusal sorumlulukla mutlaka kazandırılmalıdır.
ATATÜRK’e göre “Eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin dayanağı Ulusun egemenliğidir. Ulusal egemenlik
milletimizin namusu, şerefi, haysiyetidir ve hiçbir biçimde, hiçbir anlam ve yolla paylaşım kabul etmez!”
Türk Ulusu! Yüz yıldır, Cumhuriyet Devrimlerinin amacı, Türkiye halkını çağdaş ve bütün anlam ve görünümüyle
uygar bir toplumsal yapıya kavuşturmak, çağdaşlaştırmaktır. Atatürk Devriminin gerçek hedefi budur. Ata’ya göre;
“Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı Meclislere gereğinden çok güvenmemelidir. Çünkü Meclisler
de despotluk yapabilir ve bu, bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki,
ulusun yaşamına giderilmesi olanaksız zarar verebilir.” Ne yazık ki, günümüzde TBMM neredeyse devre dışıdır.
“Devrimin hedefini kavramış olanlar, daima onu koruyabilecek güçtedir. Hiç kuşku yok, devletimizin sonsuz olması
için, ülkemizin güçlenmesi için, ulusumuzun gönenç ve mutluluğu için, yaşamımız, namusumuz, şerefimiz,
geleceğimiz için, tüm gücümüzle egemenliğimizi koruyacak ve savunacağız.” Ne yazık ki, 102 yıl sonra, mutlak bir
“Tek Adam” rejimi ile “başımıza neler örülmek istendiği ve nasıl direndiğimiz görülmeli”, gasp edilen egemenlik
sahibine, ulusumuza derhal geri verilmelidir. Bu amaçla, şaibeli 2017 Anayasa değişikliği mutlaka geri alınmalıdır.
Atatürkçü Düşünce Derneği, kurulduğu gün 19 Mayıs 1989’dan beri Laik Cumhuriyetimizin içine sürüklendiği
iç ve dış tehdit ve tehlikelere dikkat çekmektedir. Çağdaş, bütüncül, Ulus-Devlet yapımızı korumak uğruna şehitler
vererek emperyalizme ve dogmatizme karşı mücadele etmektedir, edecektir de! Şanlı ve görkemli 23 Nisan 1920
Devrimimizin 102. Yılında, Ulusun egemenliğini her koşulda ve mutlaka koruyacağımızı tüm dünyaya, buradan,
Ankara’dan, 23 Nisan 2022 günü kararlılıkla haykırıyoruz. Egemenlik, ulusların bütünüyle meşru sağkalım (beka)
hakkıdır. Tüm Ulusu, elinden alınan egemenlik hakkına sahip çıkmaya çağırıyor, acil istemlerimizi ilan ediyoruz :










Laik Cumhuriyetçi siyaset kurumları-partiler, Ulusa ivedi bir ortak çağdaşlaşma eylem planı sunmalıdır:
Tam bağımsızlık, planlı bütüncül ekonomik büyüme ve refah, adil gelir dağılımı, ülke ve halk bölünmezliğine
dayalı ulus anlayışı, her türlü din sömürüsüne son verilerek Laik Anayasal hukuk devleti, adil temsille yeniden
Parlamenter demokratik rejim istiyor; yüz kızartan çocuk istismarı, kadın cinayetleri ve iktidarın sözde nas’a
dayandırdığı yoksullaşTIRıcı politikalarını tümüyle reddediyor, KİMSESEZİLERİN KİMSESİ Cumhuriyeti
istiyoruz!
“Yurtta barış dünyada barış” içinde yaşanabilir bir dünya yaratmak için, bütün ülkeleri ulusal egemenlik
ilkesine karşılıklı ve içten tam saygıya ve küresel sömürüye değil, insanca dayanışmaya, işbirliğine çağırıyoruz!
Ulusumuzun, mazlum ulusların, çocuklarımız ve tüm dünya çocuklarının ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyoruz!

Yaşasın tam bağımsız, insan haklarına bağlı, ulus egemenliğine dayalı demokratik-laik Türkiye ve ATATÜRK!
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