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 30 Mart 1919’da Amiral Webb’i ziyaret eden Damat  
Ferit Paşa, Halife adına İngiltere’ye biat ettiğini bildirir. 
 

1- Zat-ı Şahane, Halife olarak kalacak, 
2- Ermenistan’a bağımsızlık verilecek, 
3- Konsoloslar valilere danışmanlık edecek, 
4- Mali-iktisadi işlere İngiltere bakacak, 
5- Her vekile bir İngiliz danışman verilecek,  
6- 15 yıl sömürge yönetimi kalacak.  
 

 Bu teklif Vahideddin’den geliyor. AB’ye girmekle  
bu koşulları kabul etmek arasında hiçbir fark yok.   
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Son Osmanlı Padişahı  
6. M. Vahdettin’in ihaneti.. 

12.06.2012 



10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması ile  
Vahdettin’in kabul ettiği Türkiye sınırları! 
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Kurtuluş Savaşı kolay mı oldu? (1) 
 

 Kürsüde Halide Edip (Adıvar) konuşuyor: 
 

”...cephedeki askerlerimiz, giyime kuşama 

muhtaçlar... gittim gördüm, İnönü 

şehitlerimizin bir kısmı yalınayaktı... silahımız 

mühimmatımız gayr-ı kafidir (yetersiz); 

oğullarımızı düşmanın karşısına  

silahsız mı göndereceğiz?.. İşte bütün bu 

mülahazalar bizi hepinizi bir yardım 

seferberliğine davete sevk etti... Bu 

seferberliğe iştirak ediniz... gönlünüzden  

ne koparsa, onunla... "(Attila İlhan, Gazipaşa) 
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Kurtuluş Savaşı kolay mı oldu? (2) 
 

 Kürsüde Halide Edip (Adıvar) konuşuyor: 
 

”... Bir çift yün çorap mı örersiniz,  
yoksa bir çift eldiven mi?! Yoksa gönüllü 
hemşire mi yazılırsınız? Kesesi elverişli 
olanlarınız, nakdi yardım yapabilir;  
daha da makbule geçer... Mühim olan,  
bu namus ve haysiyet davasında 
kadınların, oğullarından ve erkeklerden 
asla geri kalmadığını ispat eylemektir.  
Bunu yapacağınızdan eminim.“ 
(Attila İlhan, Gazipaşa) 

12.06.2012 
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Mermi yapan kadınlarımız.. 

12.06.2012 
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“Yüzyıllar nadir olarak  

dahi yetiştirir.  

Şu talihsizliğimize  

bakın ki, o büyük dahi, 

çağımızda  

Türk milletine  

nasip oldu.”  
 

(Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 

1958, syf. 508) 

 

  

D. Lloyd George  

İngiltere Başbakanı 

(1922)  

 

12.06.2012 
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İlk TBMM açılıyor, 23 Nisan 1920, Ankara 

12.06.2012 



www.ahmetsaltik.net 12 

İlk TBMM açılıyor, 23 Nisan 1920 
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“CUMHURİYET,  

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..” 

12.06.2012 
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Kemalizm,  

veya Atatürkçü  
Düşünce Sistemi, 
bir Çağdaşlaşma  

Tasarımı’dır.  
Bir Uygarlık  
Projesi’dir. 

Ata’nın deyimleriyle 
“Us ve bilim” O’nun  
manevi mirasıdır ve 
“sürekli devrimcilik” 
ile kendini sonsuza 

dek yenilemesi 
kesin güvencesidir.  

12.06.2012 
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Savaşta Türkiye’yi kurtaran, 

savaştan sonra da  

Türk ulusunu yeniden dirilten 

Atatürk’ün ölümü,  

yalnız yurdu için değil,  

Avrupa için de en büyük kayıptır. 

Her sınıf halkın O’nun ardından 

döktükleri içten gözyaşları,  

bu büyük kahramana ve çağcıl 

Türkiye’nin Ata’sına yaraşır  

bir görünümden başka  

birşey değildir. 

  

Winston Churchill 

İngiltere Başbakanı 
 

(Tan, 18 Aralık 1938) 

12.06.2012 
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“TÜRKİYE ÖVÜNEBİLİR” 
 

Bir ulusun yaşamında  

bu denli az sürede,  

bu denli kökten değişiklik 

pek seyrek gerçekleşir... 

Bu olağanüstü işleri 

yapanlar, hiç kuşkusuz 

sözcüğün tam anlamıyla 

büyük adam niteliğine  

hak kazanmışlardır  

ve bundan dolayı  

Türkiye övünebilir. (31.10.1933) 

  

Eleftherios 

Venizelos 

Yunanistan  

Başbakanı 
 

Cumhuriyet,  

29 Ekim 1969 

12.06.2012 
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Nobel ve Atatürk  

Yunan Başbakanı Venizelos,  

1934’te Nobel ödül komitesine 

yazdığı mektupta, Mustafa 

Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti'ni 

kurması ile çağdaş ve ulusal bir 

devletin doğduğunu vurguluyordu. 

Kurt politikacı, Türklerle dostluk 

kurmanın doğruluğuna ve getirisine 

olan inancını bu mektupla kanıtlıyor 

ve Yunan Başbakanı olarak, 

T.C.Cumhurbaşkanı Mustafa 

Kemal'i, o yılın Nobel Barış 

Ödülü'ne aday gösteriyordu.  

  

Eleftherios 

Venizelos 

Yunanistan  

Başbakanı 
 

www.cumhuriyet. 

com.tr, 15.11.06 

12.06.2012 
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“Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi  

O’nu çok iyi tanıyan birisinden edindim. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

Birliği’nin Dışişleri Bakanı Litvinof  

ile görüşürken, O’nun fikrince bütün 

Avrupa’nın en değerli ve ilgi çekici 

devlet adamının bugün Avrupa’da 

yaşamadığını, Boğazların gerisinde, 

Ankara’da yaşadığını, bunun  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk  

olduğunu söyledi.” 

  

Franklin D.  

Roosevelt 

32. ABD Başkanı 
 

(1933-1945) 

12.06.2012 
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Mustafa Kemal  

sosyalist değildi.  

Fakat görülüyor ki,  

iyi bir teşkilatçı,  

yüksek anlayışlı, ilerici,  

iyi düşünceli ve  

akıllı bir önderdir.  

O, soygunculara karşı bir 

kurtuluş savaşı yapıyor. 

Emperyalistlerin gururunu 

kıracağına ve Sultanı da 

yârânı ile birlikte  

alt edeceğine inanıyorum. 

  

V. Ilyiç Lenin 

Rus Devrimi Lideri 
 

(Tek Adam,  

1964, syf. 378) 

12.06.2012 
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Paşa, size nasıl  

hayran olmayayım?  

Ben Fransa’da laik bir hükümet 

kurmuştum, bu hükümeti 

Papa’nın Paris’teki temsilcisinin 

yardımı ile papazlar devirdi. 

Siz ise bir Halife’yi kovdunuz  

ve gerçek anlamıyla laik bir 

devlet kurdunuz. Siz, bu taasup 

içinde laikliği bu topluma  

nasıl kabul ettirdiniz? 

Dehanızın büyük eseri laik bir 

Türkiye yaratmak olmuştur. 
(1933) 

  

Edouard Herriot 

Fransa eski 

Başbakanı 
 

Yazılmayan yönleriyle 

Atatürk, 1963, syf. 62 

12.06.2012 
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Princeton Üniversitesi’nde 
1949’da A. Einstein ile 

görüşen İTÜ’nün emekli 
hocalarından Prof. Dr. Münir 

Ülgür’ün Cumhuriyet  
Bilim Teknoloji Dergisi’ne 

yaptığı açıklamada; 
Einstein’ın görüşmede,  

"Dünyanın en büyük  
önderine sahipsiniz.  
1933’teki üniversite 
reformunuz sırasında  

beni de ülkenize  
davet etmişti."  
dediğini aktarıyor.  

Ünlü fizikçi,  

Nobel ödüllü 

Prof. Dr.  

Albert EINSTEIN 
12.06.2012 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Albert_Einstein_Head.jpg
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Ünlü İngiliz tarihçi  
Arnold Toynbee  :  

 

“Batı dünyasındaki 

Rönesans, 

Reformasyon, bilim  

ve düşünce devrimi, 

Fransız Devrimi ve 

Sanayi Devrimi’ni, 

ATATÜRK, bir insan 

ömrüne sığdırmıştır.”  
 

12.06.2012 
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Every War is a Crime, as long as the 

existence of a Nation is not threatened ! 

12.06.2012 



www.ahmetsaltik.net 24 

Devrim 83 yaşında nerede?? 
 

• 83. yaşını kutlarken Cumhuriyetimizin 
Avrupa ve Batı emperyalizmine karşı 
kurulan antiemperyalist halkçı bir Devrim 
olduğunu akıldan hiç çıkarmamalıdır.  

• Günümüzde Türkiye, ABD ve AB'nin 
Lozan'dan Sevr'e taşımaya çabaladığı 
yeni sömürgeciliğin kuşatmasında...  

• Cumhuriyeti korumak için  
bu acı gerçeği görmek ve  
onunla yüzleşmek zorundayız.  

12.06.2012 
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Malatya Belediyesi konferans salonu, 09.03.06 
12.06.2012 



Türkiye 

Cumhuriyeti 

83 yaşında; 

tarikatlar 

güya meydan  

okuyor.. (!) 

Ama Atatürk 

aydınlanması 

onları da 

ışıtacak.. 
06.05.06, 

Cumhuriyet www.ahmetsaltik.net 26 12.06.2012 
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Bir tarikat yuvası (23.11.06, Cumuriyet) 

12.06.2012 



 

 Kadın erkekle tokalaşmaz.  

 Kadın 9 yaşında evlenebilir.  

 Erkek 4 kadın alabilir.  

 Kadından ve    
  ’gávurdan’ tanık olmaz.  

 Akraba evliliği caiz.  

 Doğum kontrolü yasak.  

 Kadını iz bırakmadan döv.  

 Evlilik dışı ilişkiye 100 sopa! 
 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden  

Prof. Dr. Hamdi Döndüren, 

2006 Türkiye’si.. 
2 

Tuzla Belediyesi’nce  

evlenenlere dağıtılıyor.. 

Tuzla Belediye Başkanı 

Mehmet Demirci'nin  

10 yıllık geriye dönük  

SSK primlerini belediyeye 

ödettiği ortaya çıktı !  12.06.2012 www.ahmetsaltik.net 28 
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Batı, Din ve sömürü.. 
 

• Kenya Devlet Başkanı Jomo Kenyatta :  

• “Beyazlar geldiğinde onların elinde 

İncil, bizimse topraklarımız vardı. 

Zamanla bize gözlerimizi kapatıp  

dua etmesini öğrettiler. Bir süre 

sonra gözlerimizi açtığımızda  

gördük ki; İncil bizim elimizdeydi,  

topraklarımızsa beyazların olmuştu.”  

    www.cumhuriyet.com.tr,  08.10.2006, M. Balbay 

12.06.2012 
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IMF Güdümünde Hızla Borçlanma! 
 

Hazine Müsteşarlığının verilerine göre  
Türkiye’nin dış borcu 2005 yılında  

8 milyar $ artarak 170 milyar $’a ulaştı.  
2000 yılında IMF programı başladığı zaman 

Türkiye’nin dış borcu 103 milyar dolardı.  
IMF’nin emir ve kumandasında geçirilen  

6 yıl sonunda bu rakam % 65 artışla  
170 milyar $’a ulaştı.  

6 yıllık kayıtsız şartsız IMF hegemonyası,  
Türkiye tarihinde dış borçların  

en hızlı arttığı dönem oldu. 
 

Selim Somçağ, İlkkurşun Gazetesi, 16.04.2006 

12.06.2012 
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Ulusal bankalar satılıyor!  
 

• Son 2 yılda Demirbank, Sitebank, TEB,  

Yapı Kredi, Dışbank, Garanti Bankası,  

C Bank, Finansbank, Tekfenbank, 

Denizbank, Adabank, MNG Bank, 

Şekerbank, Akbank, Alternatifbank gibi 

bankaların kimilerinin denetim paylarının  

bir bölümü, kimilerinin de % 50  

veya üzeri yabancılara geçti !  

• www.cumhuriyet.com.tr, 09.12.06 

12.06.2012 
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YUNANİSTAN TÜRKİYE’de 

BANKA SATIN ALIYOR! 
 

• Yunanistan  
Ortodoks Kilisesi de 
Finansbank'ın ortağı. 

• Finansbank'ın yeni ortağı 
Yunan NBG'nin hissedarları 
arasında, ülkede önemli  
bir ekonomik güç olan  
Yunan Ortodoks Kilisesi de 
bulunuyor. Bankanın 
bağımsız Yönetim Kurulu 
üyeleri arasında  
Kiliseden de 2 ad var. 

(http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/msnnews.
aspx?id=5 , 06.04.05) 

12.06.2012 



  

Öğütler veriliyor    : 
 

Laiklik Avrupa gibi olsun..  
Askerin gücü azaltılsın.. 
Heybeliada’daki Ruhban Okulu açılsın.. 
Türk ve Ermeniler tarihsel gerçekler 
konusunda anlaşsın.. 
KEMALİZM’in temel alınmadığı  
bir anayasa hazırlansın.. 
  

Kaynak    : Emin Çölaşan, Manzara, Hürriyet, 22.03.03 
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AB Yasama Organı Avrupa 
Parlamentosu’nun raporu.. 

12.06.2012 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

İşte AB’nin AP 
raporu ! 
 

1.  Sözde Ermeni    
     soykırımı tanınsın. 
2.  Pontuslu Rumlara  
     ve Süryanilere  
     soykırım yapıldı.  
3.  Terörün önlenmesi  
     için Güneydoğu  
     Anadolu’daki  
     seçilmiş kişiler  
     muhatap alınsın.... 
 

                           Eylül 2006  
 

Avrupa Parlamentosu  

Dışişleri Komisyonu,  

Hollandalı Parlamenter  

Camiel Eurlings’in hazırladığı 

Türkiye raporunu  

oylayarak kabul etti.  
12.06.2012 www.ahmetsaltik.net 34 
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AB Yasama Organı Avrupa 

Parlamentosu’nun raporu.. 

 Raporda, Türk Devleti’nin KEMALİZM’e bağlı 

yapısı ve LAİKLİK sorgulanıyor ve bu durumun  

AB üyeliği için engel oluşturduğu söyleniyor..  

 Türkiye’de Kemalizm’in, ‘ülkenin 
bölünmez bütünlüğünü bozacağı’ 
endişesi yarattığı, askerin gücünü 
artırdığı, Türk milliyetçiliğini 
körüklediği .. vurgulanıyor. 

 

Emin Çölaşan, Manzara, Hürriyet, 22.03.03 
12.06.2012 
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“Dış yardım” (!) neyin nesi? 
 

ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi raporu, 1956 : 
  

“Amerikan yardımı, bir hükümet girişimi olarak 

başkalarının çıkarı için yapılan bir şey değildir.  

ABD ne sadaka veren bir kuruluş ve  

ne de ekonomik yardım Amerikan halkının  

cömert ruhunun dışarıya yansımasıdır...  

Teknik yardım, ABD’nin dış politikasını  

yürütmek ve ulusal çıkarlarını  

dışarıda geliştirmek için  

mevcut araçlardan bir tanesidir.”  

(Karşı Devrim, Çetin Yetkin, syf. 360)  

12.06.2012 
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Nuri Kurtcebe, 23.11.06 

Cumhuriyet 

12.06.2012 
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Tabuta Çakılan 4 Çivi !  

1. IMF 

2. Özelleştirme 

3. Gümrük Birliği 

4. Avrupa Birliği 
www.cumhuriyet.com.tr, 15.11.06, B.Onaran 

12.06.2012 

http://www.cumhuriyet.com.tr/
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MUSTAFA KEMAL DEMEK; 
 

   ÖZGÜRLÜK DEMEK  
UYGARLIK DEMEK  
 

O’NUN ANISINI YAŞATMAK DEMEK;  
 

ÇAĞDAŞ OLMAK DEMEK  
BİLİM DEMEK, 
AYDINLANMA DEMEK,  
UYGARLIK DEMEK..    

12.06.2012 
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“ Efendiler! Dünyada hayat için, insanca yaşamak için bağımsızlık lazımdır. 

Bağımsızlık sahibi olmak için kuvvet sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini 

ispat etmek icap eder. Kuvvet ordudur. Ordunun hayat ve saadet kaynağı, 

bağımsızlığı takdir eden milletin, kuvvetin lüzumuna olan vicdani imanıdır.  

... Ordu ise, arkadaşlar, ancak subaylar heyeti sayesinde vücut bulur.  

Malum bir askeri hakikat, felsefi hakikattir: ‘Ordunun ruhu subaylardır’.  

O halde subaylarımız, düşmanlarımız tarafından yıkılmak istenilen ordumuzu 

tamir edecek ve canlandıracak ve ordu ve milletimizin bağımsızlığını 

koruyacaktır.… Millet, bağımsızlığının korunmasından ibaret olan hayati 

gayesinin teminini ordudan, ordunun ruhunu teşkil eden subaylardan bekler. 

İşte subayların yüce olan vazifesi budur. Allah göstermesin milletin 

bağımsızlığı ihlal edilirse, bunun vebali subaylara ait olacaktır.”  
 

12.06.2012 
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“Aydınlarımızın 

görevi oldukça 

büyüktür..  

Hiçbir ulus 

yoktur ki,  

ahlak ilkelerine 

dayanmadan 

yükselsin..” 
 

Gazi Mustafa  
Kemal ATATÜRK  

(1923) 23.11.06 

Cumhuriyet 
12.06.2012 
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“Başarımız,  

şüphesiz  

birlikte olacaktır.  

Eğer millet;  

ortak amaca  

hep beraber  

faaliyet sarf ederek 

yürürse, mutlaka 

başaracaktır.” 
  

Gazi MK Atatürk (1923)  

12.06.2012 



www.ahmetsaltik.net 44 

 

“7 yüzyıldan beri cihanın  
dört bir köşesine sevk ederek 

kanlarını akıttığımız, 
kemiklerini topraklarında 
bıraktığımız (...) bunca 

fedakárlık ve ihsanlarına 
karşılık nankörlük, küstahlık, 

cebbarlıkla uşak mevkiine 
indirmek istediğimiz bu asıl 
sahibin (köylü) huzurunda, 
bugün utançla ve saygıyla 

kendimizi toplayalım.” 
 

Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK 

  

(1. TBMM Tutanakları, 18.c., s.4, 1 Mart 1922)  

12.06.2012 



www.ahmetsaltik.net 45 12.06.2012 



www.ahmetsaltik.net 46 12.06.2012 



www.ahmetsaltik.net 47 

 

Türkiye  

FINDIK 

Üretiminde  

Dünya  

1.si! Ama Pazar  

başka 

Ülkelerin elinde. 
 

12.06.2012 
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“Danışman” Cüneyt Zapsu’nun, Başbakan  
RT Erdoğan için ABD’lilere söylediği sözler : 

 

 “Bu adam dürüst bir adam,  

kendi inançlarında samimi. 

Bu adamdan yararlanmayı bilmelisiniz. 

Çünkü çok geniş bir itibarı var,  

hem inançlı olması hem de Batı tipi 

demokrasiyi benimsemesi nedeniyle.  

devirmeye çalışmak yerine, delikten aşağı 

süpürmek yerine O’nu kullanın.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/4229226.asp?yazarid=148&gid=61, 10.04.06) 

12.06.2012 www.ahmetsaltik.net 49 
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Başbakan RT Erdoğan için,  
C. Zapsu’nun ABD’lilere sözlerine yanıt: 

 

Sam Amca’nın elinde ipi, kuşağı, 

Keyfince kullanıyor bizim uşağı, 

Bulursa bundan daha yavşağını 

Süpürecek bunu delikten aşağı.. 
 

Celal SAKINMAZ, 23 Nisan 2006 

ADD Üyesi Bir Yurtsever 

12.06.2012 www.ahmetsaltik.net 50 
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PKK’ya lojistik destek!.. 

 

Kalaşnikof'ların % 71.6’sının Rus, 14.7’sinin Çin,  
% 3.6’sının Macaristan, 3.6’sının da Bulgaristan kaynaklı 
olduğu belirtildi. Kannas suikast silahı,  
Biksi ağır makinalı tüfek, G-3, G-1 ve M-16 gibi silahların  
% 45.2’si yine Rus, % 13.2’sinin İngiltere, 9.4’ünün ise 
ABD yapımı olduğu ortaya çıktı. Roketatarların % 85.3’ 
ünün Rus, 5.4’ünün Irak, 2.5’inin ise Çin kaynaklı,  
anti-tank ve anti personel mayınların ise % 60.6’ının 
İtalyan, % 28.3’ünün Rus, % 6.2’sinin Almanya kökenli 
olduğu bildirildi. El bombalarının % 72’sinin Rus,  
% 19.8’inin ABD, 8.0’ının ise Alman kaynaklı olduğu 

belirtildi. www.hurriyet.com.tr/<gundem/, 01.08.06 
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PKK’ya lojistik destek!.. 

 PKK’lı teröristlerin elindeki 
mayınların % 60’ının İtalyan,  
el bombalarının Rus yapımı olduğu, 
uzaktan kumandalı mayınların 
düzeneklerine bağlanan telsiz 
aygıtlarının da Ermenistan’dan 
sağlandığı ortaya çıktı.  

   www.hurriyet.com.tr/gundem/, 01.08.06 
12.06.2012 
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     Prof. Michael Klare   : 
 

 “Irak’ın denetimi, petrolün yakıt olarak 
değil, güç olarak kullanımı içindir.  
İran Körfezi’nin denetimi; Avrupa’nın, 
Japonya’nın ve Çin’in denetimi içindir. 
Böylece, ‘musluk’ bizim elimizin 
altındadır.” 
 

“Control over the Persian Gulf translates into control over Europe, 

Japan and China. It is having our hand on the spigot.” (Thirty  

Year Itch, Robert Dreyfuss, motherjones.com, March 1, 2003) 

Irak’ın işgali Petrol için! 
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11.09.01 
New York 
Kurgusu! 
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www.hurriyet.com.tr/anasayfa/, 22.11.06 
www.ahmetsaltik.net 57 12.06.2012 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5484831.asp?m=1&gid=112&srid=3428&oid=2


Çin Halk Cumhuriyeti’nin  
Ankara Büyükelçisi Song Aiguo : (1) 

“Atatürk’ün Çin’de özel bir yeri var.” 
 

Türkiye’yi, Türkleri çok iyi bilen  
bir yabancı diplomat gözüyle  

Pekin’den Ankara nasıl görünüyor? 
 

Mustafa Kemal denince Çin’de akan sular durur! 
Yener SÜSOY, 10.04.06, www.hurriyet.com.tr/yazarlar/4228630.asp?yazarid=71&gid=61   

 

” Halen ‘Şu Çılgın Türkler’ romanını okuyorum, 
Türkleri ne kadar güzel anlatıyor.  

Kurtuluş Savaşı kolay kazanılmadı. Kahraman 
Türk halkının başında Mustafa Kemal gibi  

bir deha olmasaydı Kurtuluş Savaşı  
bu şekilde kazanılamazdı bence…  
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin  
Ankara Büyükelçisi Song Aiguo : (2) 

“Atatürk’ün Çin’de özel bir yeri var.” 
 

…Biz Atatürk demeyiz,  
Kemal deriz o büyük dahiye.  

Mustafa Kemal, ezilen milletler için  
örnek bir kahramandır.  

Çin de 1920’lerde bir arayış içindeydi.  
Biz de Kemalizm gibi bir devrim  

yapalım diyorduk, olamadı.  
Büyük Atatürk’ün eskiden beri Çin’de özel bir 

yeri vardır, O’nun adı söylenince 
akan sular durur.”  
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin  

Ankara Büyükelçisi Song Aiguo : (3) 

“Atatürk, bütün dünya milletlerine örnek olmuş bir dahi.” 

 

»1949’da Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu,  

rejim değişti ama, yeni rejimin ilk ders kitabında 

Mustafa Kemal’in resmi ve yazısı yine yer aldı. 

Türkiye’de Atatürk’ün yeri öyle sağlam ki,  

kimse O’nun yerini alamaz.  

Tecrübeli bir Çinli diplomat olarak söylüyorum ki, 

kimse Türkiye’yi Atatürk’ün çizdiği  

yoldan çıkaramaz.  

Türkiye daima O’nun eserlerini yaşatacak,  

hep O’nun çizdiği yoldan gidecek…»  
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Çin Halk Cumhuriyeti’nin  
Ankara Büyükelçisi Song Aiguo : (4) 

“Atatürk, bütün dünya milletlerine örnek olmuş bir dahi.” 
 

«..Atatürk, bütün dünya milletlerine  

örnek olmuş bir dahi.  

Kesinlikle din devleti ya da başka bir şekle geçmesi  

mümkün değil. Farklı sesler olabilir ama,  

kimse Türkiye’yi Atatürk çizgisinden saptıramaz,  

ülkeyi bölemez. Çin Asya’nın doğusunda,  

Türkiye ise Asya’nın batısında.  

Bulduğumuz coğrafya farklı, halkın seçtiği  

yönetimler de tam aynı değil. Buna karşın,  

iki dost ülke olarak barışı seviyoruz,  

bölücülüğe hayır diyoruz..» 
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Ulusun onuru : Bağımsızlık! (1) 
 

•“ Temel ilke, Türk Ulusu’nun onurlu,  

şerefli yaşamasıdır. Bu ise, ancak  

t a m  b a ğ ı m s ı z l ı k  ile sağlanır.  

Ne denli varlıklı ve gönençli olursa olsun, 

bağımsızlıktan yoksun bir ulus,  

uygar insanlık önünde, uşaklığın dışında  

bir yer edinemez. Yabancı bir devletin 

güdümüne girmeyi istemek, insanlık 

niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü, 

uyuşukluğu açıkça kabul etmek demektir..”  
12.06.2012 
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Ulusun onuru : Bağımsızlık! (2) 
 

•“... Gerçekten bu kadar “al-çal-ma-mış” 

olanların, bile bile yabancı denetim ve  

yönetimine girmeleri düşünülemez...  

•Oysa Türk'ün onur ve yetenekleri  

çok yüksektir, çok büyüktür.  

•Böyle bir ulus, tutsak yaşayacağına,  

yok olsun çok daha iyidir!  

•Ya bağımsızlık, ya ölüm!  
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Kime sordumsa seni 

Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler;  

Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus! dediler...  

Künyeni almak için, partiye ettim telefon :  

Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus dediler!.. 

              Neyzen Tevfik 
www.ahmetsaltik.net 64 12.06.2012 



Tanzimatçı ya da Kemalist Aydın? 
 

• Bizler, aşağılık kompleksi içinde kıvranan 

teslimiyetçi Tanzimat aydınları değil; 

Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ün önderliğinde, 20. yüzyılın  

en büyük anti-emperyalist başkaldırısını 

ve siyasal-kültürel devrimini 

gerçekleştirmiş olduğunun bilincini 

taşıyan ç a ğ d a ş  C u m h u r i y e t  

a y d ı n l a r ı y ı z . .  
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Egemenlik bağsız koşulsuz ulusundur!  
Kurtuluş ümit ve inancı Ankara’dan Anadolu’ya  

nasıl yayılmışsa, artık bilimin ışığı da Ankara’dan Anadolu’ya 

yayılacaktır. Ankara’da yeni, modern bir üniversite kurulacaktır 

ve bu yeni üniversite hem devrimlerin anlamını kavrayacak, 

hem de topluma açılacaktır..  

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
12.06.2012 
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“ Benim Türk Milleti için Yapmak istediklerim ve  
başarmaya çalıştığım ortadadır. Benden sonra 
beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen 

üzerinde akıl ve ilim rehberliğini kabul ederlerse, 
manevi mirasçılarım olurlar .” 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
12.06.2012 



 Kavram karmaşası kasıtlı yaratılıyor.  

 Demokratik-laik yapıyı değiştirmek  
isteyenler önce iktidara getiriliyor.  

 Sonra bunlar dış merkezlerce yönlendiriliyor.  

 Rejimin temellerini sarsıcı demeçler  
böylece dıştan da gelmeye başlıyor.  

 Bir süre sonra örgütlenme ve  
finansman tamamlanıyor..  

Klasik 5. Kol yöntemi 
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Klasik Emperyalist Kurgu     : 
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3. Kuşak Postmodern Savaş... 

 Batı’dan mali destek sağlayan,  
aslında bu yola baş koydukları için ayrıca 
destek gereksinimi duymayan işbirlikçi  
iç çevrelerle, içerden beslenen ve siyasal 
niyetleri açısından zaten beslenmeye  
gerek duymayan dış çevreler, ortaklaşa koro 
halinde Kemalist Devlet’in temellerini  
laik-demokratik eksenden dinci temele 
oturtacak ve Türkiye'yi bölme niyetli 
kavram karmaşasını / retorik tuzağı, 
propaganda bombardımanını sergiliyorlar.. 

12.06.2012 



 İlericilik ve Gericilik farklı ölçütlere göre 
tanımlanabilir:  

 1) İnsanoğlunun tarihsel gelişim  

sürecine göre.  

 2) Üretim ilişkilerine göre.  

 3) Tüketim ve paylaşım ilişkilerine göre.  

 4) Siyasal rejimlere göre.  

   www.cumhuriyet.com.tr, 27.11.06, Emre Kongar 
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İlericilik-Gericilik nedir ? 
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 1) İnsanlık toplayıcılıktan avcılığa,  
avcılıktan tarıma, tarımdan 
endüstriye, endüstriden bilişime 
doğru yol almaktadır.  

 Bu çizgiye uygun bir değişmeyi 
amaçlayan ilerici, onu durdurmaya 
veya tersine çevirmeye çalışan 
gericidir.     
www.cumhuriyet.com.tr, 27.11.06, Emre Kongar 
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İlericilik-Gericilik nedir ? 
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2) Üretim ilişkileri, ilkel, 
köleci, feodal, kapitalist, 
sosyalist olabilir.  

Her bir üretim ilişkisini  
ileri götürmek isteyen ilerici, 
durdurmak veya geri 
döndürmek isteyen gericidir.  
www.cumhuriyet.com.tr, 27.11.06, Emre Kongar 
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İlericilik-Gericilik nedir ? 
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 3) Tüketim ve paylaşım ilişkileri gelir ve  

servet dağılımını adil olmayan bir biçimde 

merkezileştiren, sosyal adaleti bozan veya 

bunun tersine, fırsat eşitliğini sağlayan,  

sosyal adalete uygun olan bir yapıda olabilir.  

 Gelir ve servet adaletinin bozulmasından  

yana olanlara gerici, fırsat eşitliğinden,  

sosyal adaletten yana olanlara ilerici denir. 

www.cumhuriyet.com.tr, 27.11.06, Emre Kongar 
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İlericilik-Gericilik nedir ? 
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 4) Siyasal rejimler temel hak ve 

özgürlükleri güvenceye alan laik ve 

demokratik ilkelere dayalı veya çeşitli 

gerekçelerle temel hak ve özgürlükleri 

askıya alan antidemokratik 

uygulamalara dayalı olabilir.  

 Demokratik ve laik rejimlerden  

yana olanlar ilerici, antidemokratik 

rejimlerden yana olanlar gericidir.  
www.cumhuriyet.com.tr, 27.11.06, Emre Kongar 
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İlericilik-Gericilik nedir ? 
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Atatürkçülük veya Kemalizm  
İlericiliktir.. 

 Atatürkçülük veya Kemalizm;  

felsefesel, tarihsel ve siyasal olarak  

3 ayrı ölçüte göre tanımlanabilir :  

 1) Felsefe olarak Atatürkçülük,  

tek sözcükle akılcılıktır .  

 Akılcılık , tanım gereği Aydınlanmayı, 

bilimselliği ve çağdaşlığı da içerir. 
www.cumhuriyet.com.tr, 27.11.06, Emre Kongar 
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 2) Tarihsel olarak Atatürkçülük, 

Bağımsızlık Savaşını ve Atatürk 

Devrimlerini, Sevr'den Lozan'a,  

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye 

Cumhuriyeti'ne geçişi, din-tarım 

toplumundan endüstri toplumuna  

ve ulus devlete dönüşümü içerir.  
www.cumhuriyet.com.tr, 27.11.06, Emre Kongar 
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Atatürkçülük veya Kemalizm  
İlericiliktir.. 
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 3) Siyasal olarak Atatürkçülük, 
emperyalizm karşıtlığını, ulusal 
bağımsızlığı, laik-demokratik düzeni ve 
çağdaş dünyanın parçası olmayı içerir.  

 Açıklamaya çalıştığımız bu ilkeler,  
ölçütler ve tanımlar bağlamında, ilericiliğin  
hangi ölçütünü kullanırsanız kullanın, 
Atatürkçülüğün tanımını hangi biçimde 
yaparsanız yapın, Atatürkçü olan ilerici, 
Atatürk'e karşı çıkan gericidir. 
www.cumhuriyet.com.tr, 27.11.06, Emre Kongar 
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Atatürkçülük veya Kemalizm  
İlericiliktir.. 
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VATAN TEHLİKEDE Mİ? 
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ABD, Türkiye’yi bölme niyetinde! 
E. Alb. Ralph Peters, Haziran 2006 

http://www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899  
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“ Kahraman  

genç kadın ve erkek 

Amerikan askerlerinin, 

olabilecek en az kayıpla 

evlerine dönmeleri  

için dua ediyorum." 
 

Recep Tayyip Erdoğan   

T.C. Başbakanı 

Wall Street Journal 

31 Mart 2003 
12.06.2012 www.ahmetsaltik.net 80 
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• Bosna barışının mimarı eski 
ABD’li diplomat Richard 
Holbrooke, Washington‘ 
un mevcut Irak 
politikasının iflas 
ettiğini savunarak, 
ülkedeki ABD askeri 
varlığının zamanla geri 
çekilmesini ve Amerikan 
güçlerinin Iraklı Kürtlerin 
denetimindeki kuzey Irak'a 
gönderilmesini önerdi.  

• Three Choices, Mr. President The Least Bad 
Option on Iraq : Disengagement and 
Damage Control. By Richard Holbrooke 

• October 24, 2006; Page A19 

• http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/conte 
nt/article/2006/10/23/AR2006102301036.html 

12.06.2012 
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“Bugün doğan güneşi 

nasıl görüyorsam,  

yarın Asya ve 

Afrika’daki bütün  

esir ve mazlum 

milletlerin özgürlük  

ve bağımsızlıklarına 

kavuşacaklarını da 

öylece görüyorum.”  
 

3 Temmuz 1919,  
Erzurum Kongresi  
açış konuşması.. 

2 
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Örgütün vazgeçilmez önemi..  
 

Gazi Mustafa Kemal Paşa,  

Nisan 1906’da yapılan Vatan ve 

Hürriyet Cemiyeti Selanik şubesinin 

kuruluş toplantısında arkadaşlarına 

şöyle seslenir : 

“Arkadaşlar! Gerçi bizden evvel birçok 

teşebbüs yapılmıştır. Fakat onlar 

muvaffak olamadılar. Çünkü işe 

teşkilatsız başladılar. Biz kuracağımız 

teşkilat ile bir gün mutlaka ve ne olursa 

olsun muvaffak olacağız.  

Vatanı, milleti kurtaracağız.” 
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“Kaliforniya’lılara  
bir Atatürk gerek!” 

 

George Will, Newsweek, The Last Word, 07.07.03 
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http://www.19mayis1919.com.tr/index.asp


www.ahmetsaltik.net 86 12.06.2012 



www.ahmetsaltik.net 87 

KEMALİZM  

GERİCİLİK Mİ, 

ANTİ-EMPERYALİST  

BAŞKALDIRI MI ?? 
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