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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

GENEL DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 

                         03 ARALIK 2022, ANKARA 

ADD Genel Danışma Kurulu toplantısı, Şube Başkanları, Şube Kurul Başkanları, Genel 

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Merkez Bilim, Danışma, Eğitim,  

Kültür Kurulları üyelerinin katılımı ile 3 Aralık 2022 günü Ankara’da toplanmış, 

gündemindeki konuları değerlendirmiş ve aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulması 

kararlaştırılmıştır: 

25-26 Eylül 2021’de 16. Olağan Seçimli Genel Kurul’da oluşan Genel Yönetim Kurulu 

görev bölüşümü yaparak Sayın Dr. Mustafa Hüsnü BOZKURT başkanlığında çalışmalarına 

coşku ve kararlılık ile başlamıştır. Aradan geçen yaklaşık 1 yılda son derece önemli 

etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 14 Bölge Toplantısı yapılmış, 50 il ve 200 ilçede ADD 

örgütleriyle yakın ve doğrudan ilişkilerle çalışmalar yürütülmüştür. Son 1 yıl içinde üye 

sayısı yaklaşık on bin artarak 61 bini, şube sayısı 340’ı aşmıştır. ADD bünyesinde ve 

kamuoyunda güven sağlayan kurumsallaşmayı güçlendirici çalışmalar, ADD Genel 

Merkezine akçalı (mali) destekleri de artırmıştır. Derneğimizin öğrenci yurdu çalışmaları, 

bursları giderek güçlenmektedir. 

23 Nisan 2022 günü Ankara’da yapılan kitlesel toplantıya on bini aşkın (Polis kayıtları) 

üyemiz ve yurttaşlarımız katılmış ve Genel Başkanımız Dr. Mustafa Hüsnü Bozkurt 

tarafından büyük bir coşku ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Manifestomuz (bildirgemiz) 

kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

Ana tema olarak YENİDEN ATATÜRK CUMHURİYETİ’ne çağrı ve vurgu yapan 

manifestomuz, hem sanal ortamlarda paylaşılmış hem de basılarak olabildiğince yaygın 
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dağıtılmıştır. Demokratik kitle örgütleri, basın yetkilileri, siyasal partiler dahil ziyaret 

edilerek manifestomuz verilmiştir.  

KüreselleşTİRme, Yeni Emperyalizm Kuşatmasının ülkemizi de yakından ilgilendirdiği ve 

bunalttığı açık bir gerçektir. Küresel emperyalizm; bir yandan yerli işbirlikçileri ile siyasal 

islamı ülkemize dayatırken bir yandan da sözde seçenek (!) olarak sunduğu federal bir yapı 

ile Ulusal Birliğimizi ve tekil (üniter) devlet yapımızı tehdit etmektedir. Oysa Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün eşsiz önderliğinde Ulusumuz, geçtiğimiz yüzyıl başında emperyalizmi 

tarihinde ilk kez bu topraklarda açık bir yenilgiye uğratmış, Kurtuluş’un ardından KURULUŞ 

aşamasında ise Atatürkçü Düşünce Sistemi = KEMALİZM öğretisiyle (ideolojisiyle) tüm 

dünyanın mazlum halklarına örnek olmuş ve başarısını Cumhuriyet Devrimimizle 

kanıtlamıştır. 

Bu nedenle ADD, içine sürüklendiğimiz ve son 20 yılda iyice ağırlaşan kuşatmayı yarmak 

için reçetenin YENİDEN ATATÜRK CUMHURİYETİ olduğunu ısrarla vurgulamaktadır. 

Kemalizm’in namus sesini tüm yurt semalarında yeniden gümbür gümbür duyurmak 

kararlılığı içtenlikle benimsenmiştir.  

Bu bağlamda ADD Genel Merkezi, Bilim Kurulu eliyle 6 temel alanda kapsamlı bir  

bilimsel rapor hazırlatarak bastırmış ve dağıtımına başlamıştır. Sağlık, Anayasa-Hukuk, 

Tarım-Ekoloji, Ekonomi, Dış Politika ve Ulusal Güvenlik ve Eğitim sektörlerinde  

nasıl bir ulusal, bilimsel – akılcı politika izlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

23 Nisan Yeniden Atatürk Cumhuriyeti Manifestosu ve Temel Konularda Politika 

Önerileri çalışmalarının önümüzdeki dönemde ülkemize ışık tutabilecek nitelikte olduğuna 

inanılmaktadır.  

Yaklaşan genel seçimlerde kamuoyunun ülkemizin yakıcı gerçekleri ile yüzleşmesi ve 

denenerek başarısı kanıtlanmış, evrenselleşmiş, Atatürkçü Düşünce Sistemi = Kemalizm ile 

kuşatmanın mutlaka yarılacağı kararlıkla vurgulanmıştır. Korunacak olan yalnızca “hattı 

müdafaa” olmayıp, 453 bin km2 mavi vatan dahil,  780 bin km2 anavatanımızdır! 

Cumhuriyetimizin 100. yılını önümüzdeki 2023 yılında sonsuz bir gururla, erinçle ve  

gönençle kutlayacağız. 

 



Önceliğimiz, son derece kritik olan yaklaşan genel seçimlerde ulusalcı –yurtsever 

güçlerin yeniden iktidar olmasıdır. Bu amaçla ADD 100. Yıl Çalıştayı çalışmalarını kapsamlı 

ve hızla başlatmalı; ülkemizin pek çok yerinde bu amaçla çoban ateşleri yakmaya başlamalı 

ve bu süreçte olgunlaşan öneriler ve planlar uygulamaya konmalıdır.  

ADD, olabildiğince kapsamlı bir toplumsal seferberlikle milyonlarca yurtsever halkımızı ve 

DKÖ’lerini YENİDEN ATATÜRK CUMHURİYETİ hedefi ekseninde birleştirmeye 

çabalamalıdır. Bu bağlamda, 6’lı Masa İttifakını oluşturan siyasal partiler de dahil olmak 

üzere, olabildiğince tüm siyasal yapılara, demokratik kitle örgütlerine ve basın yoluyla 

kamuoyuna ve halkımıza ulaştırılması ve tezlerimizin ziyaretlerle anlatılması, istemlerimizin 

sunulması çok önemli ve değerlidir ve sürdürülmesi gerekmektedir. 

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi hukuk yolunu kullanarak Cumhuriyet 

düşmanlarının söz ve eylemlerine karşı açtığı davalarla Türkiye Cumhuriyeti’mizin temel 

değerlerine sahip çıkmakta ve yaptığı basın açıklamalarıyla ADD örgütünün güçlenmesine,  

zamanında tabana yayılmasına ve kamuoyu mal olmasına hizmet etmektedir. 

ADD, hiçbir siyasal örgütün, oluşumun veya çevrenin arka bahçesi, etkinlik alanı 

olmayacak ve siyasal gelecek bekleyen kişilerin kullanabileceği bir örgüt de olmayacaktır.  

Tüm güçlüklere ve son derece sınırlı olanaklarına karşın bağımsızlığını  

kıskançlıkla koruyarak Anadolu Aydınlanmasına var gücüyle kol kanat gerecektir. 

Ülkemizin tüm yurtsever, ilerici, çağdaş, Aydınlanmacı, akıl ve bilimden yana, 

barışsever… TÜRKİYE SEVDALILARINI ulusal ve tarihsel bir dayanışmaya çağırıyoruz.  

İçinde bulunduğumuz koşullar, 100 yıllık Cumhuriyetimiz açısından son derece ağırıdır. 

Ancak herkes iyi bilmelidir ki;  

Türkiye Cumhuriyeti asla sahipsiz değildir!  

Bizlerin namus ve vicdanına Mustafa Kemal Atatürk’ün teslim ettiği kutsal emanetidir. 

Türkiye Cumhuriyeti şan ve şerefle ve onurla yaşayacak, “ilelebet payidar kalacaktır”. 

Türkiye Cumhuriyeti dünya uluslar ailesinin egemen-eşit, saygın ve çağcıl bir üyesi 

olarak, dünya kültürüne ve bilimine değerli katkılar koyacaktır. Ulusal birlikle üstesinden 

gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Ana gereksinimimiz ULUSAL DAYANIŞMADIR.  



Yaşasın Atatürkçü Düşünce Derneği’nin tarihsel, onurlu ve mutlaka başarıya ulaşacak 

Aydınlanma savaşımı ve Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne kavuşma çabası! 

 

Yaşasın Laik ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti. 

 

Kamuoyunun ve yüce Türk Ulusunun bilgisine ve ilgisine sunarız. 

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

            GENEL MERKEZİ 

 

 

 

 

 

 

 

 


