YTÜ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU KULÜBÜ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE
TOPLULUĞU KULÜBÜ

www.adtk.yildiz.edu.tr
adtk@yildiz.edu.tr

1997 yılında “YTÜ Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında YTÜ’ nün
yasal bir oluşumu olarak kurulmuş olan Atatürkçü Düşünce
Topluluğu Kulübü bugünümüze kadar faaliyet göstererek
gelmiştir.
Kulübümüz Tüzüğünde belirtilen amaç ve kapsamı ile
YTÜ içerisinde ve YTÜ dışarısında da üniversitemizi temsilen
faaliyet göstermektedir.

tartışan akademik ve iş hayatında başarılı bireylerin yetişmesi
için çalışmaktadır. 21. yy da Kemalist bir Türkiye tasarımını
gerçekleştirecek Kemalist kadronun, bir arada üretmesi
mücadele etmesi ile bunun başarılacağının farkında olarak,
günümüz gençliğinin kuru sloganlar, mitingler ve pankartlar
arasında bağırmasına değil üniversite hayatında başarılı,
topluma örnek bir birey olarak kısacası okuyarak ve yazarak bu
ülkeye hizmet edeceğini bilmekteyiz. Bu sebepten aramıza her
yeni katılan arkadaşa bir eline sopa diğer eline satması için bir
dergi tutuşturarak meydanlara göndermek yerine masa başına
araştırmaya, okumaya, laboratuara çalışmaya gitmesini tavsiye
etmekteyiz.

İdeolojimiz

Kulüp Yapısı

M. Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde bu coğrafya
üzerinde gerçekleştirilen Kurtuluş savaşı ile başlayan ve
devrimler ile süren Kemalist İdeolojinin Üniversitemiz içerisinde
düşünsel, ideolojik ve faaliyetsel temsilini üstlenmekteyiz.
İdeolojimiz gücünü, yıllarca hür yaşamış Türk ulusunun
aydınlanma ve yaşama mücadelesi olan cevherden almakta ve
biz gençler tarafından yaşatılıp geliştirilmesine dayanmaktadır.
ADTK olarak Kemalist İdeolojiyi sağ-sol ve bunlardan
türeme çeşitli ideolojiler karşısında 3. bir ideoloji, bu coğrafyaya
ait bir toplum mühendisliği projesi olarak görmemizin yanında
hiçbir ideolojinin sentezi, karması veya basamağı olarak da
görmemekteyiz. M. Kemal ATATÜRK’ün yaptıklarının,
öğrettiklerinin bir bütünü olarak tanımladığımız, bilimsel-felsefi
kökeninin yanlışlamacı yöntem ve eleştirel akılcılığa, tarihsel
kökenini anti-emperyalist bir kurtuluş savaşının aydınlama
devrimleri ile taçlandırılmasına, ekonomi-politik kökenini
güdümlü devletçilik ve plânlı kalkınmaya dayandırdığımız,
ilkelerini Laiklik, Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Ulusçuluk,
Devletçilik ve Devrimcilik üzerinde yükselten Kemalist
ideolojinin, bu coğrafyaya has ve ait sorunlara gene bu
coğrafya üzerinde bilimsel yöntemi kullanarak cevap
oluşturduğunu savunmaktayız.
Kemalizm adına günümüz koşullarında üretirken ve
paylaşırken M. Kemal ATATÜRK’ü putlaştırmadan, sözlerini
ayetleştirmeden ve yaptıklarını belirli dogmalara oturtmadan,
eleştirel akıl ve yanlışlamacı yöntem ışığında ilerlemekteyiz.
Geçmişte ve bugünümüzde Atatürkçülük adı altında Türk
ulusuna çektirilen sıkıntılar ve atılan yanlış adımların da
üzerine giderek, Kemalistlerden çok boy gösteren sözde
Atatürkçülerin de yalanlarını ve yanlışlarını örtemeden,
yüzlerine vurarak ve hesap sorarak ilerlemekteyiz.

Kulübümüz tüzüğü doğrultusunda, YTÜ makamlarına
ve diğer kurumlara bizi temsil etmesi amacı ile yılda bir kez
yönetim kurulu seçilmektedir. Seçilen yönetim kurulunun görev
ve sorumluluğu kulübümüzü dışarıya karşı ortak fikrimizi ve
kararlarımızı temsil etmesi ile sınırlıdır. Kulüp içerisinde bütün
üyeler eşit konumda olup birey-cemiyet ilişkisine dayalı yatay
örgütlenme modeli benimsenmiştir. Hiçbir üyenin diğer üyeler
üzerinde emir verme ve emir alma konumu bulunmamaktadır.
Kulüp içerisinde bütün işler sorumluluk alma ve yerine getirme
ilkesine dayalı olarak işlemekte, denetim ise tüm üyelerin
katılımı ile şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kararlar
toplantılarımızda bütün üyelerimizin katılımına açık olarak ve
tartışılarak alınmakta ve uygulanmaktadır.
Kulübümüz ayrıca e-posta öbeği ile iletişimini
sağlamakta ve internet ortamından bütün üyelerine duyuru
yapmakta, tartışmalarını gerçekleştirmekte ve kararlarını
almaktadır.
KULÜBÜMÜZÜN HİÇBİR SİYASİ PARTİ VEYA
YASA DIŞI ÖRGÜTLE BAĞI BULUNMAMAKTADIR. YTÜ’ ye
bağlı olarak, bağımsız faaliyet gösteren Kulübümüz, Türkiye
çapında bulunan üniversitelerde faaliyet gösteren Atatürkçü
Düşünce Topluluk ve Kulüpleri tarafından yasal olarak
oluşturulan “Kemalist Üniversiteliler Birliği”nin (KÜB) kurucu
üyelerindendir.

İzlediğimiz Yol
Kulübümüz
Kemalist
ideolojinin
yaşatılması,
savunulması, duyurulması, geliştirilmesi ve geleceğin Kemalist
kadrolarının yaratılması için uğraşmaktadır. Bu uğraşında
Kemalist İdeolojiyi araştıran, Türkiye’nin yerel ve bölgesel
sorunlarına çözüm geliştiren bunu bilimsel olarak açıklayan-

Kemalist Dergisi
Kulübümüz kurulduğu günden bugüne yayın hayatına
devam eden Kemalist Düşün Dergisini çıkarmaktadır. Bu
dergiyi yaşatmaktaki amacımız dergicilik yapmak değil, her biri
kendi alanında bilgi dağarcığını en üst seviyeye çıkarmaya
çalışan üyelerimizle; bugünün Türkiye’sinin sorunlarına
eğilerek 21. yy da Kemalist bir Türkiye’nin tasarlanmasını
gerçekleştirmektir.
Dergimizde
Türkiye
sorunlarının
tartışılmasının yanında Kemalist ideolojininde bilimsel tarihsel
ve kuramsal olarak analizini gerçekleştirmekte, Mustafa Kemal
Atatürk’ün mirası Kemalizm’i bugünümüze göre yorumlayarak
yolumuza ışık tutmaya çalışmaktayız.
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Kulübümüz amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak
2005–2006 eğitim döneminde aşağıdaki etkinliklerde
bulunmuştur;
8 Ekim 2005 tarihinde, Beşiktaş yerleşkesi C-Blok
konferans salonunda tanışma toplantısı düzenlendi.
Toplantıya katılan arkadaşlarımıza Kulübümüz
hakkında
bilgi
verildi,
üye
olmak
isteyen
arkadaşlarımızın başvuruları değerlendirmeye alındı.
13 Ekim 2005 tarihinde, Beşiktaş yerleşkesi F-Blok F–
25 nolu sınıfta Hakimiyet-i Milliye Gazetesi ve
Aydınlanma 1923 Dergisi yazarlarından Kemal İnanç
IŞIKLAR ve Mehmet Ali TUĞTAN'ın katıldığı topluluk
içi söyleşi ve tartışma toplantısı düzenlendi.
28 Ekim 2005 tarihinde, Beşiktaş yerleşkesi
Oditoryum
salonunda,
Cumhuriyet
Gazetesi
yazarlarından, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi,
Prof. Dr. Erol MANİSALI'nın konuşmacı olduğu "İç ve
Dış Etkiler Işığında Cumhuriyet" konulu konferans
düzenlendi.
Malatya Kuluncak İlköğretim Okuluna, kitap, kırtasiye
ve giyecek yardımı kampanyası düzenledik ve
topladığımız yardımları gönderdik.
25 Mart Cumartesi günü Gelibolu Tarihi Şehitlikler
Parkı ve Savaş Meydanlarına 3 otobüs ile gezi
düzendi. Düzenlenen geziye YTÜ öğrencisi, öğretim
görevlileri ve personelinin katılımı sağlandı.
3-4-5 Mayıs tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi
tarafından düzenlenen "II. Ulusal Atatürkçü Düşünce
Toplulukları Çalıştayı"na 4 üyemiz ile üniversitemizi
temsilen katılındı. Üyelerimizden Zehra YİĞİT
"Türkçe, Aydınlar ve Kültürel Yozlaşma" adlı sunumu
çalıştayda sundu.
9 Mayıs Salı günü ADD Kadıköy Şubesi işbirliği ile
YTÜ Oditoryumunda, E. Org. Şener ERUYGUR, E.
Tümg.
Osman
ÖZBEK,
E.
Tuğg.
Öner
PEHLİVANOĞLU, Gazeteci-Yazar Şükran SONER ve
İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yaşar
HACISALİHOĞLU'nun konuşmacı olduğu "Terör
Sorunu ve Türkiye Gerçeği" konulu panel düzendi.
19-20-21 Mayıs tarihinde Eskişehir Osman Gazi
Üniversitesi tarafından düzenlenen "7. Geleneksel
Demokratik Cumhuriyet Üniversiteleri PlatformuÖğrenci Kongresi"ne Üniversitemizi temsilen 7 üye ile
katılındı. Üyelerimizden Hüseyin Oğuz ALBAYRAK
"21. yy da Kemalizm’in Siyasi ve Ekonomik
Yelpazedeki Yeri" ve Halis ÖZGÜN "Türkiye’de İrticai
Faaliyetler ve Laiklik" konulu sunumlarını kongrede
sundular.
20 Mayıs tarihinde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
ev
sahipliğinde
Düzenlenen
"7.
Kemalist
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Üniversiteliler Birliği Genel Kurulu"na katılındı ve
Genel Kurulda YTÜ ADTK olarak KÜB Dönem
Sekreterliği görevine seçildi.
2 Ekim 2006 güz dönemi tanışma toplantısı iktisadi ve
idari bilimler fakültesinde gerçekleştirildi katılımcıların
üyelik talepleri değerlendirmeye alındı.
10 Kasım 2006 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi
oditoryumunda gerçekleştirilen Mustafa Kemal
ATATÜRK’Ü anma etkinliklerine toplu olarak katılım
gerçekleştirildi ve kulübümüz adına Gökhan AKTEPE
günün anlam ve önemine binaen bir konuşma
gerçekleştirdi.
29 Aralık 2006 tarihinde Kemalist’in 12. sayısı baskıya
verildi.
23 Şubat 2007 tarihinde bahar yarıyılı tanışma
toplantısı kulüp odamızda gerçekleştirildi.
22-30 Mart 2007 tarihleri arasında 2 kez olmak üzere
Çanakkale gezisi düzenlenmiş bu gezilere toplam 90
arkadaşımız katılmış ve konularında uzman rehberler
eşliğinde Çanakkale Muharebe alanları ziyaret
edilmiştir.
9-10 Nisan 2007 tarihleri arasında yıldız Teknik
Üniversitesi Oditoryumunda Sayısal Para ve Teknik
Devlet konulu bir sempozyum düzenlenmiş bu
konferanslar silsilesine Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr Leyla KESER BERBER, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme kurulu bilişim daire başkanı
Ahmet TÜRKAYVARLI ,kulübümüz adına Suat
COŞKUN ve Gökhan AKTEPE Bilgi Üniversitesi
öğretim görevlisi ve Hakimiyet-i Milliye yazarı Mehmet
Ali TUĞTAN ,Turkcell Mobil Ödeme sistemleri adına
Burçin AÇAN ve Sağlık kartları ile ilgili olarak İlker
BEYHAN katılımlarını gerçekleştirmiştir.
4 Nisan 2007 tarihindeki Cumhuriyet Mitingine
kulübümüz olarak destek verilip, arkadaşlarımızın
katılımı sağlandı
20 Nisan 2007 tarihinde Kemalist Üniversiteler Birliği
İstanbul toplantısı kulüp odamızda Sabancı Üniv. İTÜ
,İstanbul Üniv ve Bilgi Üniversitesi’nin katılımları ile
geçekleştirildi.
30 Nisan 2007 tarihin de Rumeli Balkan Federasyonu
Genel
Başkanı
Özcan
PEHLİVANOĞLU’NUN
konuşmacı olarak katıldığı Balkanlar ve Göç adlı
konferans C blok konferans salonunda gerçekleştirildi.
6 Mayıs 2007 tarihinde Kemalist Üniversiteler Birliği
İstanbul
toplantısı
kulüp
odamızda
gerçekleştirilmiş.Toplantıda İstanbul genelinde yayın
yapması düşünülen derginin çalışmalarına başlanma
kararı alınmıştır.
15 Mayıs 2007 tarihinde Kemalist’in Sayısal Paraya
ayrılmış özel sayısı baskıya verildi.
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18 Mayıs ta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 8.
GELENEKSEL
DEMOKRATİK
CUMHURİYET
ÜNİVERSİTELERİ
PLATFORMU
ÖĞRENCİ
KONGRESİ ne katılımımız gerçekleşmiştir.Zehra
YİĞİT ve Oktay ERGEN kulübümüz adına kongrede
sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.
Sınav haftaları dışında kalan olağan toplantılar
düzenli olarak kulüp odamızda gerçekleştirilmiş. Bu
toplantılarda üyelerimiz ile birlikte önceden belirlenen
konular
üzerinde
görüş
alış
verişinde
bulunulmuş.Ağırlıklı olarak “Ermeni Sorunu ve
Bilimsel Gerçekler”, “Siyasal Sistemler ve Günümüz
Koşulları”, “Kemalizm ve İdeolojik, Tarihsel, Bilimsel
Analizi”, “Türkiye’nin Enerji Sorunları ve Kemalist
Enerji Politikası”, “Türkiye’nin Bilişim Sorunları ve
Kemalist Çözümler”, “Kemalizm’in 6 Okunun Analizi”
,Türkiye’nin ulaşım sorunları (Karayolları ve
Demiryolları),Kemalist dil devrimi ,Cumhuriyet Tarihi
iktisadi yapısı konuları ele alınmıştır.

DAVET
Ulusumuzun ve Cumhuriyetimizin içine düştüğü bu noktada,
tam bağımsız, özgürlükçü, demokratik düzeni özlüyorsak,
akla dayalı, laik, çağdaş düşünceye ve bu doğrultuda
yapılacak eğitim-öğretim birliğine inanıyorsak, bağımsızlığa,
hukuka ve insan haklarına saygıyı ön plana alıyorsak,
ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirerek uluslararası
ilişkilerde söz sahibi olan saygın bir Türkiye'de yaşamak
istiyorsak, Uğur Mumcu'ların, Bahriye Üçok'ların, A. Taner
Kışlalı'ların Necip Hablemitoğlu'ların katledilmesine,
ekonomik sömürüye, basının susturulmasına, eğitimin
baltalanmasına, kısaca yaşamımıza yönelik tüm gerici
hareketlere hayır diyorsanız, eğer sizde bu ülkeye ancak ve
ancak aklı ve bilimi önder tutarak hizmet etmek istiyorsanız,
çağdışı zihniyetlerden, hurafelerden, yalan ve dolan gündem
maddeleri içerisinde erimekten bıktıysanız, geleceğin laik,
çağdaş, bilimsel Türkiye'sinde yaşamak istiyorsanız
yarınlarımız yok olmadan KEMALİST ideolojide birleşelim.

