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Atatürkçü Düşünce Derneği 12. Olağan Genel Kurulu, 9 Haziran 2012 günü Ankara’da, saat 
10.00’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Konferans Salonu’nda toplandı. 
 

İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisinin, ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan tarafından  
ADD Genel Kurulu’na çağrısı üzerine bir ileti yolladı. Bu iletiyi paylaşmak istiyoruz. 

 
Dr. Ahmet Saltık 

www.ahmetsaltik.net  
9  Haziran 2012, Ankara  

 

 
 

Atatürkçü Düşünce Derneği 12. Olağan Genel Kurulu Başkanlığı’na, 
 
ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, beni de Genel Kurula çağırmış.  
Onları buradan selamlıyorum. 
Yolladığım mesajı milletimizin bilgisine sunuyorum. 
 
Sayın Genel Başkan Tansel Çölaşan’ın çağrısına yürekten teşekkür ederim. 
 
Bilincimle ve yüreğimle oradayım, içinizdeyim ve görevimin başındayım. 
 
Büyük Devrimci Atatürk’ün çok güzel tanımladığı gibi,  
Kemalizm; “Türk Devrimiyle yapılan işlerdir.”  
 
Başka deyişle Atatürkçülük devrim eylemidir; devrim yapmaktır.  
Atatürk’ü bilmek, Atatürk gibi yapmaktır! 
 
Bugün 1927 yılında, 1938’de veya 1945 yılında, hatta 1980’de değiliz. 
Düşman, Cumhuriyetin tersanelerine girmiş ve Cumhuriyetin kalelerini ele geçirmiştir.  
Yönetim mevkilerini işgal edenler, ABD emperyalizmi ile 2 sayfa 9 maddelik anlaşma yapmış  
ve Çankayamızı dahi ele geçirmiştir. Bugün Türkiye’yi Atatürk Devrimcileri değil,  
emperyalistlerin “sözleşmeli personeli” yönetmektedir. 
 
Şu soruyu kendimize sormalı ve önümüze koymalıyız: Bugün hükümette olsak,  
bu mafya ekonomisiyle, bu tarikat ağları içinde, bu Orta Çağlı üniversitelerle,  
bu görevlendirilmiş yargı kurumlarıyla Atatürk Cumhuriyetinin hangi programının  
hangi ilkesini hayata geçireceğiz? 
 
Büyük gerçek şudur  :  
 
Bir karşıdevrim manzarasının içindeyiz.  
 
Artık bizim “Muhafaza ve müdafaa” edeceğimiz Cumhuriyetimiz yoktur.  
 
Bizim yeniden kurmamız gereken bir Cumhuriyetimiz vardır. 
 
Başka deyişle bugün Atatürk gibi yapmanın, Atatürk olmanın, devrimciliğin zamanıdır. 
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Mevcut iktidar sahiplerinin Cumhuriyet yıkıcısı olduğu, Anayasa Mahkemesi hükmüyle 
saptanmıştır. Bu yasadışı iktidarı yıkmak ve Cumhuriyetin Milli Hükümetini kurmak,  
bugün en haklı, en doğru ve zorunlu eylemdir.  
 
Tarih hükmünü vermiş, görev ve sorumluluğumuz belirlenmiştir. 
 
Muhaliflikten hoşnut olmak, artık sorumsuzluk ve gaflettir.  
Ancak boyun eğenlere, ancak miskinlere yaraşan bu konumlanmanın  
Atatürkçülere yakışmayacağı açıktır. 
 
Cumhuriyeti yıkan yasadışı BOP Eşbaşkanlığı bir süre sonra bize muhalefetçilik oynama şansı da 
tanımayacaktır.  Öyleyse onları tahtlarından indirmek millet için bir yaşam ve özgürlük sorunudur. 
 
Atatürkçülük, bir düşünce kulübü faaliyeti değildir. Her zaman bir devrim eylemiydi ve  
hele bugün milletin iktidarını yeniden kurma eylemidir. 
 
Bugünkü koşullarla Atatürk Devrimini yıkan yasadışı iktidar sahiplerini yıkacak,  
milli devletimizi ve çağdaş toplumu yeniden örgütleyeceğiz. 
 
Başı dik, mücadeleci aydınımız Sayın Tansel Çölaşan’ın  
ve sizlerin bu gerçekleri çok iyi saptadığınızı biliyorum. 
 
Bilmek yapmaktır. Bildiğinizi hayata geçireceğinizi de biliyorum. 
 
Bu mesajımla Cumhuriyet Devrimi eyleminde sizinle birlikte her fedakârlığı göze aldığımı,  
canımı da vermeye hazır olduğumu,  
sizin devrimci kararlılığınızı bütün varlığımla paylaştığımı bildiriyorum. 
 
Atatürk Devrimcilerinin 12. Olağan Genel Kurulu’nu yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
 
 
Doğu Perinçek   
İşçi Partisi Genel Başkanı 
  
 

 


