AYDINLANMA 1923

KEMALİST GENÇLİKTEN İKİ BİLDİRİ
20-22 NİSAN 2002 III.Geleneksel Demokratik Cumhuriyet
Üniversiteleri Platformu-Öğrenci Kongresi
Sonuç Bildirisi
20-22 Nisan 2002 tarihleri arasında Osmangazi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
tarafından 29 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen III.Geleneksel Demokratik
Cumhuriyet Üniversiteleri Platformu-Öğrenci Kongresi’nin sonunda aşağıdaki konularda
uzlaşılmıştır:
1)21.yüzyılda Kemalizm 2)Bilişim Devrimi 3)Dış Politika 4)Biyoteknoloji Uygulamaları
5)Ekonomi 6)Deprem Tehlikesi
21.YÜZYILDA KEMALİZM:Evrensellik iddiasında bulunan ideolojilerden farklı
olarak özünü ve gücünü kendi toplumundan alan Kemalist ideolojinin üniversite
temsilcileri olarak ülkemizin tüm sorunlarının yeniden Kemalist politikalarla
çözümleneceğine olan inancımız sonsuzdur. Bu yolda eleştirel akıl ve toplum mühendisliği
aracımız,açık toplum demokrasisi ise amacımızdır.
BİLİŞİM DEVRİMİ: 20.yüzyıl sonlarına doğru yaşanan yeni teknolojik devrim baş
döndürücü bir hızla ilerleyerek toplumların üretim ve pazarlama alışkanlıklarını
değiştirerek toplumların birbirlerine karşı kayıtsız kalmalarını önlemiştir. Kemalistler,
ulusal devletin varlığını devam ettirmek için şunları önermektedir:Öncelikle gelecek
planlamasının yapılarak bir Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın kurulması gerekmektedir.
Ardından şeffaf toplum temellerini yaratmak ve kayıt dışı alışkanlıkların ortadan
kaldırılması için ulusal bilgi ağının kurulması,bilgi yoğun teknolojilerin devlet tarafından
desteklenmesi,optimizasyon ve verimliliğin esas alınarak sayısal kimlik,sayısal para ve
kontrollü sayısal piyasa ekonomisinin oluşturulmasını sağlayarak teknik devlet modeli ve
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
DIŞ POLİTİKA: Ülkemizin içinde bulunduğu yönetsel sorunlardan kaynaklanan
nedenlerden dolayı AB dışında seçeneksiz gibi görünmesine karşılık dış politikamızın
yeniden Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda olduğu gibi bağımsız ve çok yönlü bir yapıya
kavuşturulması gerekmektedir. Ulusal dış politikamızın en önemli,en temel konularından
olan Kıbrıs,Ege Denizi davaları kuşkulu,belirsiz,belki de gereksiz bir AB üyeliği uğruna
pazarlık unsuru yapılamaz. Bunlardan asla taviz verilemez,ulusal güvenliğimiz tehlikeye
atılamaz. Ortadoğu ve Kafkasya ile tarihi,kültürel,dini,ekonomik ortak paydalarda yüzlerce
yıl beraber olmuş Türkiye,terörist zihniyetli,yayılmacı politikalara karşı daha aktif ve
kişilikli bir politika gütmelidir.Türkiye’nin buna hem hakkı,hem gücü,hem de zorunluluğu
vardır. Tarihsel süreç içinde prensiplerinden şaşmaması,bu konuda Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün gerçekçilik,taktikte ustalık,diyaloğa açık olma,güvenilirlik,kendi gücüne
dayanma gibi temel nitelikleri, Türkiye’nin dış politikasına ışık tutmalıdır.
BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI: Gelecek yıllarda dünyanın yükselen değeri
olacak biyoteknoloji çalışmaları gelişmekte olan ülkemizin gelişmiş ülkeler düzeyini
yakalayabilmesi,bilimsel alanda söz sahibi olabilmesi için bir şans olabilecektir. Ancak
bunun gerçekleştirilebilmesi için ulusal politikaların belirlenmesi,fonların oluşturulması ve
AR-GE çalışmalarının hızlandırılması gerekmektedir.
EKONOMİ: Uygulanan yanlış politikalar sonucunda giderek dışa bağımlı bir hale
getirilen ülke ekonomisinin yeniden ulusal çıkarların ön planda olduğu bir yapıya
kavuşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda üretim özendirilmeli,kademeli sayısal
piyasaya geçişte ekonomi kayıt altına alınmalıdır. GATT ve Gümrük Birliği gibi anlaşmalar
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yeniden gözden geçirilerek ekonomimize olan olumsuz etkisi ortadan kaldırılmalıdır. Kendi
kendine yetebilme potansiyeli bulunan az sayıda ülkelerden biri olan Türkiye ise piyasa
düzenleyici kurumları özelleştirerek, hayvancılığı bitirerek, GAP’tan yeterince
faydalanamayarak, erozyonla mücadele etmeyerek, köylüyü bilinçlendirmeyerek, üstelik
bunları dışarıdan dayatılan yasalarla yaparak sonuçta ekonomisinin büyük bir kısmını dışa
bağımlı hale getirmiştir. Endüstriyel tarım ve hayvancılık düzeni en kısa zamanda
sağlanamazsa, gerçekçi toprak reformu yapılmazsa Türk çiftçisi yabancı çiftçilerle rekabet
edebilecek hale getirilmezse açlık ile yeni tavizler arasında bir seçim yapmak zorunda
kalınacaktır. IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarla iyileştirilemeyen,dışa bağlanan
ekonomimizde iç ve dış borç ödemeleri dengelenmeli,vergi reformu ile gelir oranında vergi
alınarak oluşturulan kaynak uygun yatırımlarla değerlendirilmelidir. Rant ekonomisi ve
paradan para kazanır bir yapıdan çok üretken politikalarla ekonomik yapımız yeniden
sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmelidir. Belirtilen unsurlar ve yerli sanayinin teşvik
edilmesi Kemalist ideolojinin kendine özgü planlı devletçi politikasının hayata
geçirilmesinin temelini oluşturur.
DEPREM:1999 yılında Doğu Marmara bölgesinin kara alanlarında gerçekleşen iki
büyük deprem Kurtuluş Savaşı ve Güneydoğu bölgesinde yapılan terörle mücadelede
yitirdiğimiz insan kadar kayba yol açmış, ekonomik olarak daha büyük bir hasar vermiştir.
Türk bilim adamlarının ortaya koyduğu bilimsel gerçeğe göre ulusu ve cumhuriyeti
bekleyen en büyük tehlike 2010’lu yıllarda en azından 7.7 büyüklüğünde olması beklenen
Doğu Marmara depremidir. Bu gerçeğe karşı Kemalistler’in bütün ulusu kucaklayan özgün,
radikal kurtuluş reçetesi hazırdır. Yeter ki zihinler buna hazır olsun. Bilime ve akla güvenen
tüm yurttaşlarımız çok zor bir görevle karşı karşıyadır. Bu görevde karşımıza çıkacak
düşman; insan değil, yer altında uyuyan bir canavardır. Bunun için kurumlarıyla, devlet
yapısıyla, düşünce yapısıyla Türkiye’mizin yeniden yapılanması ,Kuvvay-ı Milliye ruhuyla
bu tehlike öncesi çalışması gerekmektedir.
Bu sorunlar dahilinde bilimsel ve çözüme yönelik aydınlanma ideolojisi olduğuna
inandığımız Kemalizm’in tüm sorunlara tamamıyla uygulandığında cevap olacağını
biliyoruz.Unutmamalıyız ki:“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi
değildir.Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır.”
M.Kemal ATATÜRK
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİSTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
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19 MAYIS 2002 ADD 7. Ulusal Gençlik Kurultayı Bildirisi
ADD Merkez Sube Gençlik Komisyonu

1- KEMALİZM: Ulusalcı, cumhuriyetçi, laik, halkçı, devletçi ve devrimci ilkeler
çerçevesinde, Türk Ulusu’nun sorunlarını çözmeye yönelik bir ideolojidir. Bu sorunları
çözerken yönetimi; eleştirel akılcılık ve dayanağı bilimsel düşüncedir. Kemalizm Türk
Ulusu’nun sorunlarına çözüm aradığı için ulusaldır. Ancak kazandığı başarı ve içerdiği
dünyasal değerlerle az gelişmiş ülkelere örnek olmuştur.
2- EĞİTİM – ÖĞRETİM: Kemalizm için eğitim, çağdaş uygarlık seviyesine
ulaşmak, hatta aşmak için gereken, bilgili, birikimli, donanımlı çağdaş ve uygar insanlar
yetiştirmenin aracı olduğundan önemlidir. Bu nedenle, Öğrenim Birliği Yasası’nın
çıkarılması, halk evleri ve köy enstitülerinin kurulması, dil devriminin yapılması gibi
devrimci atılımlar gerçekleştirilmiştir.
Fakat 21.yüzyıla girdiğimiz bu dönemde eğitim sistemimiz, katılımcılıktan,
bilimsellikten, eşitlikten uzaklaştırılmış, bunun sonucunda gençlerimiz ülke sorunlarına
karşı duyarsızlaştırılmış ve tek tip insan haline getirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti’ni 21.yüzyılda gelişmiş ve çağdaş ülkeler arasında görmek
istiyorsak; öğrenim birliği başta olmak üzere Kemalist dönemde uygulanmış olan ve
dünyaya örnek gösterilen laik, demokratik, halkçı, eşitlikçi eğitim politikaları devrimcilik
ilkesinin gösterdiği şekilde günümüze uyarlanarak işler duruma getirmeliyiz.
3-DIŞ POLİTİKA: Ülkemizin içinde bulunduğu yönetsel sorunlardan kaynaklanan
nedenlerden dolayı AB dışında seçeneksiz gibi görünmesine karşılık dış politikamızın
yeniden Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda olduğu gibi bağımsız ve çok yönlü bir yapıya
kavuşturulması gerekmektedir.
Ulusal dış politikamızın en önemli,en temel konularından olan Kıbrıs,Ege Denizi
davaları kuşkulu,belirsiz,belki de gereksiz bir AB üyeliği uğruna pazarlık unsuru
yapılamaz. Bunlardan asla taviz verilemez,ulusal güvenliğimiz tehlikeye atılamaz.
Ortadoğu ve Kafkasya ile tarihi,kültürel,dini,ekonomik ortak paydalarda yüzlerce yıl
beraber olmuş Türkiye,terörist zihniyetli,yayılmacı politikalara karşı daha aktif ve kişilikli
bir politika gütmelidir.Türkiye’nin buna hem hakkı,hem gücü,hem de zorunluluğu vardır.
Tarihsel süreç içinde prensiplerinden şaşmaması,bu konuda Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün gerçekçilik,taktikte ustalık, diyaloğa açık olma,güvenilirlik,kendi gücüne
dayanma gibi temel nitelikleri, Türkiye’nin dış politikasına ışık tutmalıdır..
4-EKONOMİ: Uygulanan yanlış politikalar sonucunda giderek dışa bağımlı bir hale
getirilen ülke ekonomisinin yeniden ulusal çıkarların ön planda olduğu bir yapıya
kavuşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda üretim özendirilmeli,kademeli sayısal
piyasaya geçişte ekonomi kayıt altına alınmalıdır. GATT ve Gümrük Birliği gibi anlaşmalar
yeniden gözden geçirilerek ekonomimize olan olumsuz etkisi ortadan kaldırılmalıdır.
Kendi kendine yetebilme potansiyeli bulunan az sayıda ülkelerden biri olan Türkiye
ise piyasa düzenleyici kurumları özelleştirerek,hayvancılığı bitirerek,GAP’tan yeterince
faydalanamayarak,erozyonla mücadele etmeyerek, köylüyü bilinçlendirmeyerek, üstelik
bunları dışarıdan dayatılan yasalarla yaparak sonuçta ekonomisinin büyük bir kısmını dışa
bağımlı hale getirmiştir. Endüstriyel tarım ve hayvancılık düzeni en kısa zamanda
sağlanamazsa,gerçekçi toprak reformu yapılmazsa Türk çiftçisi yabancı çiftçilerle rekabet
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edebilecek hale getirilmezse açlık ile yeni tavizler arasında bir seçim yapmak zorunda
kalınacaktır.
IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarla iyileştirilemeyen,dışa bağlanan
ekonomimizde iç ve dış borç ödemeleri dengelenmeli,vergi reformu ile gelir oranında vergi
alınarak oluşturulan kaynak uygun yatırımlarla değerlendirilmelidir. Rant ekonomisi ve
paradan para kazanır bir yapıdan çok üretken politikalarla ekonomik yapımız yeniden
sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmelidir.
Belirtilen unsurlar ve yerli sanayinin teşvik edilmesi Kemalist ideolojinin kendine
özgü planlı devletçi politikasının hayata geçirilmesinin temelini oluşturur.
5-DEPREM: 1999 yılında Doğu Marmara bölgesinin kara alanlarında gerçekleşen
iki büyük deprem Kurtuluş Savaşı ve Güneydoğu bölgesinde yapılan terörle mücadelede
yitirdiğimiz insan kadar kayba yol açmış,ekonomik olarak daha büyük bir hasar vermiştir.
Türk bilim adamlarının ortaya koyduğu bilimsel gerçeğe göre ulusu ve cumhuriyeti
bekleyen en büyük tehlike 2010’lu yıllarda en azından 7.7 büyüklüğünde olması beklenen
Doğu Marmara depremidir. Bu gerçeğe karşı Kemalistler’in bütün ulusu kucaklayan
özgün,radikal kurtuluş reçetesi hazırdır. Yeter ki zihinler buna hazır olsun.
Bilime ve akla güvenen tüm yurttaşlarımız çok zor bir görevle karşı karşıyadır. Bu
görevde karşımıza çıkacak düşman;insan değil,yer altında uyuyan bir canavardır. Bunun
için kurumlarıyla,devlet yapısıyla,düşünce yapısıyla Türkiye’mizin
yeniden yapılanması ,Kuvvay-ı Milliye ruhuyla bu tehlike öncesi çalışması
gerekmektedir.
6-BİLİŞİM DEVRİMİ: 20.yy sonlarına doğru yaşanan yeni teknolojik devrim, baş
döndürücü bir hızla ilerleyerek toplumların üretim ve pazarlama alışkanlıklarını
değiştirmekte ve toplumların bir birlerine karşı kayıtsız kalmalarını önlemektedir.
Kemalistler, ulusal devletin varlığını sürdürmek için şunları önermektedir: Öncelikle
gelecek planlamasının yapılarak, bir Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın kurulması
gerekmektedir. Sonra şeffaf toplum temellerini yaratmak ve kayıt dışı ekonomiyi ortadan
kaldırmak için ulusal bilgi ağının kurulması, bilgi yoğun teknolojilerin devlet tarafından
desteklenmesi gerekmekte ve verimliliğin esas alınarak sayısal kimlik, sayısal para ve
kontrollü sayısal piyasa ekonomisinin sağlanarak teknik devlet modelinin kurulması ve
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
7-ADD GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ: Gençlik geleceğin belirleyicisidir. Bu
nedenle ADD’ler için önemlidir. ADD Gençlik Kolları’nın amacı, gençlere Kemalist bilinç
aşılamanın yanında, kültürel ve sosyal yönlü çalışmalar yaptırarak, üyelerinin kendilerini
ifade edebilme yeteneklerini artırmak ve geleceğin Kemalist önderlerini yetiştirmek
olmalıdır. Bunun için birinci koşul, komisyonlarda katılımcı demokrasinin işletilmesidir.
İkinci koşul ise bu komisyonlarda alınan kararların dikkate alınması ve komisyon
çalışmalarına destek olunmasıdır.
SONUÇ: Biraz önce saydığımız sorunlar ve sunduğumuz çözüm önerilerine
dayanağımız Kemalizmin eleştirel akılcı yöntemi ve bilimsel yönteme dayanan düşünüş
sistematiğidir. Türk Ulusu’nun sorunlarını çözmek içi oluşturulmuş Kemalist ideoloji, dün
olduğu gibi bugünde Türkiye’yi geleceğe taşıyacak en gerçekçi modeldir.
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