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Add Alanya
Şubem z n lk
E-bülten nde s z
sayın okurlarımızla
b rl kte olmaktan
mutluluk
duymaktayız.
19 Mayıs Gençl k ve
Spor bayramımızı
Cov d 19 salgını
neden yle buruk b r
şek lde kutlayacak
olsak da 19 Mayıs ruhunu gelecek nes llere
taşımak ç n var gücümüzle
çalışacağız.“Sevr’ n tüm dayatmalarına,
Anadolu’nun yanmış, yıkılmışlığına,
yoksulluğa, ger c ve yobaz anlayışa
rağmen, Emperyal zm n açık şgal ne karşı
ver lecek olan kutsal savaşın lk adımı
Samsun’da atılmıştır. 19 Mayıs 1919 şanlı,
şereﬂ b r mücadelen n kısaca eş
görülmem ş b r destanın da başlangıç
tar h d r.Ne acıdır k , Atatürk sonrasında
ülkem z yönetenler büyük önder n
“Gençl ğe H tabe”s nde söyled ğ
tehl keler d kkate almayıp ülkem z
günümüzdek karanlık duruma get recek
adımlara sey rc kaldılar. Daha sonrak ler
se ülkey bugünlere get ren adımları
attılar.Ülkem zde 19 Mayıs ruhunu taşıyan
son k ş yok ed lmeden Atatürk
Cumhur yet de ortadan kaldırılamaz.
Cumhur yet değerler n n yen den tartışılır
hale geld ğ günümüzde,19 Mayıs 1989
tar h nde Prof. Dr. Muammer Aksoy ve
Hıfzı Veldet Vel dedeoğlu önderl ğ ndek

50 aydınımız Atatürkçü Düşünce Derneğ n n
kuruluşunu lan ett ler. ADD b r ht yaçtan
doğdu. “örgütlü cehalete” karşı, aydınların
mücadele örgütü yaratıldı. Kısa sürede yurt
çapındak şubeler m z yaygınlaştı. ADD
k tleler n umudu oldu ve 19 Mayıs ruhunu
özümsem ş genc yle yaşlısıyla on b nlerce
umutlu, cesur ve kararlı üyes bulunan
Atatürkçü Düşünce Derneğ , ülkem z n
çer s nde bulunduğu olumsuz koşullara
rağmen kurucusunun ﬁk rler n ve eserler n
akıl ve b l m temel nde sonsuza kadar
taşıyacaktır. B z Atatürkçüler, tehl ken n
farkında olarak. Atamızın “M llet n
bağımsızlığını, y ne m llet n az m ve kararlılığı
kurtaracaktır” sözü ışığında, 1919 ruh ve
b l nc yle Atatürkçü Düşünce Derneğ Alanya
Şubes olarak Atatürk’ü Anma Gençl k ve Spor
Bayramı’nı kutlar, tüm kazanımların yılmaz
savunucuları olduğumuzu b r kez daha
hatırlatırız
Zuhal S rkel
Atatürkçü Düşünce Derneğ
Alanya Şube Başkanı
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ATATÜRK DEVRİMİ, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE
ve ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİM
illetimizin ve insanlığın yaşadığı sıkıntıların nedeni bellidir:
insanı öncelemeyen; hak, hukuk ve adalet gibi değerlerin içini
boşaltan; doğayı bencilce yok eden, sömürgeci zihniyetler ve
işbirlikçi yönetimler milletimiz için de insanlık için de temel
sorundur.
Sorun; emperyalist sömürücü sistem ve acımasız kapitalizmdir.
Bunların içimizdeki uzantılarıdır. Çözüm; ulusal egemenliğin
yeniden şahlanmasındadır.
“Halkçı”, “devletçi”, “milliyetçi”, “cumhuriyetçi”, “devrimci”,
“laik” ve “tam bağımsızlıkçı”; “egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir.” diyen ATATÜRK DEVRİMİ yani ATATÜRKÇÜ
DÜŞÜNCE'dir.
Türkiye, Milli Mücadele'nin başarıyla sonuçlanmasından hemen
sonra gerçekleşen değişim hamleleriyle kısa sürede her açıdan çehre değiştirmiş ve eski düzen ortadan
kaldırılmıştır. Atatürk Cumhuriyet ilan edilir edilmez, milli kültür ve milli kimlik üzerinde durarak,
milli bilincin oluşması amacıyla önemli adımlar atmıştır.
Atatürk Devrimi, yüzyılların birikimi ve yüzyılların öngörüsüdür.
Yüzyılların öngörüsünde:
Ø
Kul yer ne yurttaş; ümmet yer ne m llet vardır.
Ø
Hurafe ve h lafet yer ne; b l m ve akılcılık vardır.
Ø
Cumhur yet, demokras , m ll egemenl k ve la kl k vardır.
Ø
A le, soy, hanedan, k ş ve sınıf yönet m n n yer ne çok part l parlamenter s stem ve
özgürlükler vardır. Hukukun üstünlüğü ve tarafsız yargı vardır.
Ø
Düyun-u Umum ye ve ekonom k bağımlılık yer ne; planlı üret me dayalı kamucu ekonom
anlayışı vardır.
Ø
Devlet sosyald r.
Ø
Onurlu dış pol t ka, bütünleşt r c ve ün ter ç s yaset anlayışı vardır.
Ø
İnsan hakları, kadın ve erkek eş tl ğ vardır.
Ø
M ll , karma ve çağdaş eğ t m s stem vardır.
Tam Bağımsızlıkçı, ant emperyal st, ant kap tal st; halkçı, devletç , m ll yetç , la k, sosyal ve ün ter
devlet yapımızı korumak ve sömürgec ler n planlarını b r kez daha bozarak Atatürk Türk yes n
yen den nşa etmek ç n Yüce Önder m z n çıktığı bu yolda; Atatürkçü Düşünce Derneğ İlkeler n ve
Devr mler n tak pc s ve savunucusu olacaktır. Bu görev, Kurtarıcımız ve Kurucumuz Gaz Mustafa
Kemal ATATÜRK'ten ve Kurucu Kadrolarımızdan b ze ver lm şt r. Canımız pahasına görev
anlayışımızı sürdüreceğ z.
Atatürk Devr m ; M ll Kurtuluş Savaşı'nın amacını teşk l eden m ll egemenl k esası üzer ne nşa
ed lm şt r. Böylece m ll b r devlet yapısı, yan , Türk ye Cumhur yet kurulmuştur. Atatürk Devr m ;
emperyal zm , sömürgec uluslararası güç odaklarını dünya tar h nde lk kez yen lg ye uğratarak; tüm
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mazlum m lletlere de lham kaynağı olmuştur.
Ulusal egemenl ğ m z n 100. yılında; emperyal zm ve şb rl kç ler n n oyunlarını yen den bozmak
zorundayız. Sorun da çözüm de bell d r. Çözüm; Atatürkçü Düşünce' n n tam anlamıyla
uygulanmasıdır.
Buna göre:
Ø
100 yıllık Gaz TBMM'n n yetk ler derhal ade ed lmel d r.
Ø
Tartışmalı ve hukuk dışı 16 N san 2017 referandumunun önces ne dönülmel d r.
Ø
Demokrat k parlamenter s stem ac len yen den nşa ed lmel d r.
Ø
Yaratılan algı operasyonlarıyla; demokras n n doğal b r sonucu olduğu halde kötülenen,
“koal syonlar” yer n “ tt faklara” bırakmıştır. Bu açık b r aldatmadır. Demokrat k parlamenter s stem,
ulus egemenl ğ n n en gen ş hal yle tems l n sağlamaktadır.
Ø
Demokras ye aykırılığı, yeters zl ğ ve şlevs zl ğ çok net anlaşılan bugünkü s stem hemen
değ şt r lmel d r.
Ø
Hukukun üstünlüğüne dayalı tarafsız ve bağımsız yargı s stem ne ac len ht yaç duyulduğu
kes nd r.
Ø
Basın özgürlüğü başta olmak üzere; b reysel hak ve özgürlükler yen den güvence altına
alınmalıdır.
Ø
Tar kat – cemaat – s yaset – t caret döngüsü; 100. yılında m ll egemenl ğ m ze yönel k en
c dd tehd tt r. 15 Temmuz FETÖ asker kalkışmasından ders alınarak; devlet, tar kat ve cemaatlerden
tem zlenmel d r.
Ø
Büyük Atatürk'ün k ş l kl dış pol t kasına dönüş b r zorunluluktur. Orta Doğu bataklığından
çıkışın ve m ll devlet olarak yaşamımızı sürdürmem z n başkaca b r seçeneğ yoktur.
Ø
Gel r dağılımındak adalets zl k derhal g der lmel d r. Bu adalets zl k, ç barışımızı bozucu
n tel kted r. Emek – sermaye çatışmasındak konumumuz nett r. Emekç kes me hakkı ver lmel d r.
Emek en yüce değerd r.
Ø
100 yıl önces nde bırakılan soy, hanedan, a le ve k ş yönet m anlayışına, saltanata ve h lafete
özlem duyanlara asla geç t vermeyeceğ z.
Ø
Ülkem z n, bölgem z n ve dünyamızın ç nde bulunduğu sorunların çözümüne odaklanmak
üzere; Atatürk Devr m n ve Cumhur yet m z n temel n tel kler n ben msem ş; demokrat k
parlamenter s stem n nşasını sağlayacak b r TBMM Hükümet 'n n kurulmalıdır.
Eksikleri olsa da Türkiye'de demokrasiden hala söz edebiliyorsak; insan haklarından, kadın-erkek
eşitliğinden, bilimsellikten ve çağdaşlıktan konuşabiliyorsak, Atatürk Devrimi'nin bize kazandırdıkları
sayesindedir.
Akıl ve B l m n önem n n daha y anlaşıldığı günümüzde “Hayatta en hak k mürş t l md r, fend r”
d yen büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ne kadar haklı olduğunu b r kez daha kanıtlanmıştır.
Atatürkçü Düşünce Derneğ ; Yüce Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Devr m ve İlkeler ne
bağlılıkla görev n n başındadır.
Haydar Murat TOPÇU
ADD GYK Üyesi
GE ve BA Bölge Sorumlusu
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Özgürlüğe, bağımsızlığa atılan ilk adım, fedakarlıkların, mücadelenin
günü, Atamızın biz gençlere armağanı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı'nın gururunu hissetmekte ve evlerimizde olsak bile
layıkıyla kutlamak için çalışmaktayız.“ Milletin bağrından temiz bir nesil
yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.”
sözlerini biz gençlere ithaf eden Atamızın bahsettiği gençlik olabilmek
için her daim durmadan çalışacağımızı dergi aracılığı ile bildirmekten
gençliğimiz adına onur duyuyoruz.
Dernek başkanımız Zuhal Sirkeli ve yönetim kurulunun desteği ile
Nisan ayında kurmuş olduğumuz ADD Alanya Gençlik Kolları
Başkanlığına seçildiğimi, ekibim ve tüm Atatürk sevdalısı gençlerimiz ile
birlikte çalıştığımızı bildirmek isterim. Herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü
ADD Alanya
Gençlik Kolları Başkanı Anma,Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Sağlıkla kalın.
MERVE KAYA
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VASİYET '' ATATÜRK AŞKI''
İlk okul yıllarında başlayan bir sevdanın hikayesi bu. Cılız ama
heyecanlı bir sesle dört yıl sürecek, Andımız'ı yüzlerce öğrenciye okutarak
başlayan bir sevda. Atatürk'ü , zamanla daha çok öğrendi , daha iyi tanıdı.
Ananesinden dinlediği Atatürk hikayeleriyle büyüdü , büyülendi. Atatürk
hakkında yazılmış her kitabı bulup biriktirdi ,büyük bir aşkla okudu. Yıllar
sonra kendine ait , altı bin kitaptan oluşan bir kütüphaneye sahip oldu.
Ortaokul yıllarında sahne sanatlarıyla tanıştı. Bir çok tiyatro oyununda
başrol kaptı. Tiyatroyu zamanla müzik izledi. Gitar'la başlayan müzik hayatı
üniversite yıllarına geldiğinde 6 enstrüman çalan bir müzisyene dönüştü.
Yüzlerce konser verdi, yüzlerce defa sahne aldı. En büyük zevki her zaman
okumak oldu. Her okuduğu kitabın en güzel dizelerini bir kenara not etti.
Yıllarca okuduğu kitaplardan , kağıt parçalarına yazdığı o notlar, yıllar
sonra Vasiyet isimli üç serilik toplamda 1200 sayfadan oluşan bir kitaba
dönüştü. Ülkenin okumayı sevmediğini ve yazdığı kitabın kaybolup
gideceğini düşünüyordu. Kendi mesleği Mekatronik , Elektronik , Bilgisayar Programları , Atatürk
Aşkı ve Vasiyet bir araya geldiğinde ortaya şimdiye kadar ilk defa yapılmış bir sahne performansını
ortaya çıkardı. Kendine ait stüdyosunda seslendirmelerini yaptı , kendi bilgisayar programlarında
videolarını hazırladı , kendi fon müzikleriyle süsleyip Vasiyet adlı kitabını sahneye uyarladı. 1,5
yılda 44 şehir gezdi. Yaklaşık 20.000 seyirci ile buluşarak , 68 defa sahne aldı. Bu saf bir sevdanın
hikayesi.

‘'Vasiyet ''
Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi hakkında yazılmış yaklaşık 285 eserin derlenmesiyle,
Okan Onur tarafından yazılan Vasiyet adlı kitabın sahneye uyarladığı tek kişilik gösteridir.
Hazırlıkları yaklaşık 5 yıl süren bu gösteriyi Türkiye ve dünyada bir ilk olmasını sağlayan önemli
özeliklere sahiptir. Sahne sanatlarının neredeyse tamamının kullanıldığı , müziklerinin efektlerinin
ses kayıtlarının video ve görsellerinin kitabın yazarı tarafından yapılmış ve aynı zamanda canlı
anlatımla tek kişilik sahne gösterisine çevrilmiş ilk programdır. Yüzlerce eser arasından itina ile
seçilerek stüdyo ortamında efektlerle harmanlanan fon müzikleri , şimdiye kadar hiç görülmemiş
resim ve videolarla zenginleştirildi. Bir baba ve oğlunun tarihi sokaklarda gerçekleştirdiği video
çekimleri ile dönemin anlatıma renk verildi. Canlı sahne sunumu görüntü ve ses efektleri ile
birleştirilerek Türkiye'de ilk defa yapılan bir performansa dönüştü. Türkiye'de 44 şehirde oynanan
Atatürk konulu tek gösteri olmayı başarmıştır. Belgeselin tadı , canlı sunumun hazzı , efekt ve ses
kayıtlarının akıcılığı bu programda birleşti. Biraz ağlayacağınız , fazlasıyla şaşıracağınız , Mustafa
Kemal Atatürk'ü , ailesini ve dönemi çok farklı bir boyuttan göreceğiniz tek kişilik bir sahne
performansı.
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Okan Onur kimdir ?
1980 yılında devrek' te doğdu. Evli ve bir çoçuk babası. İlk , orta ve lise eğitimimden sonra İşletme
Fakültesini dereceyle bitirdi. Askerliğini Malatya'da yedek subay olarak tamamladı. İleri seviyede
İngilizce biliyor. 6 müzik Enstrümanı çalıyor. 20 deneme , birçok tiyatro metni ve Vasiyet adında bir
kitap yazdı. Yazdığı bu kitabından yola çıkarak 3 bölümlük , Türkiye'de ilk defa sahnelenen bir
gösteri haline getirdi. Yaklaşık 60 şehir ve 1 yurtdışı tekliﬁ aldı. 1 yılda 44 şehirde programını
sahneledi. Hint –Türk ortaklı ﬁlm şirketinden kitabına ﬁlm tekliﬁ aldı. Türkiye'de ilk defa yazarı
tarafından sahneye uyarlanan , stüdyo ve efeklerini kendi yapan , ses kayıt ve videolarını kendi
hazırlayan ve tek başına sahneleyen kişi oldu. Atatürk aşkı ,1988 yılında ilkokul yıllarında , her sabah
boğazı yırtılana kadar andımızı söyleterek başladı.
Türkiye'nin en genç Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanlarından biri olmayı
başardı, Şubelerin daha da gençleşmesinde ön ayak oldu. Kuruluşundan bu yana hiç yapılmamış
projeleri gerçekleştirdi. Öğrencilere burs yardımı, giyecek ve giyecek yardımı başlattı. Binlerce
öğrenciye kitap dağıttı. Masraﬂarını üstlendiği Bülent Ecevit üniversitesi Mekatronik Topluluğu ile
ODTÜ'de gerçekleşen Uluslar arası Robotik Kodlama yarışmasında Dünya 5. olmayı başardılar.
CHP Zonguldak Belediye Meclis üyesi, Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu Başkan
Danışmanı , Zonguldak Sanayici ve İş insanları Derneği Başkanı , BEÜ Devrek Meslek Yüksek
Okulu geliştirme ve yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi
üyesidir. Yıllarca Lösev , Çağdaş Yaşam , Kızılay gibi derneklerde gönüllü çalışmalara katıldı.
Yaklaşık 10 yıllık müzik ve tiyatro deneyimine sahiptir. Yüzlerce defa sahne deneyimi mevcuttur.
Sayısız konser verdi ve gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. İlk yardım kampanyasını lösemi hastası
bir kız çocuğu için 1998 yılında bir konserle başladı. Üniversiteden sonra baba mesleği olan
elektronik üzerine 41 yıllık işletmemizin başına geçerek şube sayısını 3 e çıkardı. Türkiye'de en iyi
100 ﬁrması içine girmeyi başardı. Türkiye'nin en büyük Mekatronik Sistemleri kurulumlarını
yaparak yüzlerce referans kazandı. Halen daha ,il il gezerek Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan
oyununu sahnelemeye devam ediyor. Vasiyet'in 2. Bölümü Eylül ayında seyircisiyle bulaşacak.
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