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ATATÜRK’ün  

Ölümünün 73. Yılında  
Bir Başka Psikolojik Savaş 

Saldırısına Savunma.. 
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Diktatör mü 

Demokrat mı? 
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Vahdettin’in ihaneti.. 
 

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

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

 Bu teklif Vahideddin’den geliyor. Avrupa Birliği’ne girmekle 
şu koşulları kabul etmek arasında hiçbir fark yok.   
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Mustafa Kemal Paşa’nın 
Mazhar Müfit’e yazdırdıkları  
       (7 Temmuz 1919, Erzurum) : 

 

1. Zaferden sonra hükümet biçimi 
Cumhuriyet olacaktır. 

2. Padişah ve Hanedan hakkında zamanı 
gelince gereken işlem yapılacaktır. 

3. Tesettür kalkacaktır. 

4. Fes kalkacak, uygar milletler gibi  
şapka giyilecektir. 

5. Latin harfleri kabul edilecektir. 
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“Bir tek karar 
vardı :  

O da ulusal 
egemenliğe 

dayalı, hiçbir 
koşula bağlı 

olmayan bağımsız,  
yeni bir Türk 

Devleti kurmak.” 
(1919)  

“Bu millet,  

tutsak  

yaşamaktansa,  

ölsün daha iyidir..” 
 

“Özgürlük ve  
bağımsızlık  

benim karakterimdir.” 
www.ahmetsaltik.net 
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TBMM En yüce makam  
 

• Mustafa Kemal Paşa,  
22 Nisan 1920’de yayımladığı 
bildiride şöyle diyordu:  

• “23 Nisan’da Büyük Millet 
Meclisi açılarak çalışmaya 
başlayacağından, o günden 
sonra bütün sivil ve askeri 
makamların ve bütün 
ulusun buyruk alacağı  
en yüce makam, toplanacak 
Meclis olacaktır.” 
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Bu sözleri bir diktatör  
söyleyebilir mi? 
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“ Hükümet, merkezi düşmanların 

şiddetli çemberi içindeydi. Siyasal ve 

askeri bir çember vardı. İşte böyle 

bir çember içinde, yurdu savunacak, 

ulusun ve devletin bağımsızlığını 

koruyacak kuvvetlere 

emrediyorlardı. Bu biçimde verilen 

emirlerle devlet ve ulusun araçları 

olan kurumlar, temel görevlerini 

yapamıyorlardı. Yapamazlardı da!  

Bu araçları savunmanın başta geleni 

Ordu da, Ordu adını korumakla 

birlikte, elbette temel görevini yerine 

getirmekten yoksundu. İşte bunun 

içindir ki yurdu savunmaktan ve 

korumaktan ibaret olan temel görevi 

yerine getirmek doğrudan doğruya 

ulusun kendisine kalıyordu.  

İşte buna KUVAYI MİLLİYE diyoruz.” 
 

Mustafa Kemal Paşa 

TBMM Gizli Oturum  

Tutanakları, c 1, syf.6 
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“Yüzyıllar ender olarak  

dahi yetiştirir.  

Şu talihsizliğimize  

bakın ki, o büyük dahi 

çağımızda Türk milletine  

nasip oldu. Ben O’na 

yenildim, istifa ediyorum!”  
 

(Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 

1958, syf. 508) 

 

D. Lloyd George  

İngiltere Başbakanı 

(1922)  

Üzerinde  

güneş batmayan 

imparatorluğun 

başbakanı, Mustafa 

Kemal’e yenildiği 

için istifa etmiştir.. 
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Vladimir İliç LENİN  
Rus Devrimi Önderi, 1921 

 

“ Mustafa Kemal sosyalist değildi. 
Fakat görülüyor ki; iyi bir örgütçü, 

yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli 
ve akıllı bir önderdir.  

O, soygunculara karşı bir  
Kurtuluş Savaşı yapıyor. 

Emperyalizmin gururunu kıracağına 
ve Sultanı da yalanıyla birlikte  

alt edeceğine inanıyorum. ” 
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Hindistan Devlet Başkanı  
Mahatma Ghandi (08.091922) 

 

“ Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. 

Şimdi mazlum ve tutsak devletler 

ve uluslar artık vazgeçilmez 

bir reçeteye sahiptirler. 

Mustafa Kemal’in utkusu, 

Dünya için özgürlük 

ve bağımsızlık sancağıdır. ”  
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Muhammed Ali Cinnah  
ve 30 Ağustos.. 

 

“ .. Ne biz ne de her kıtada yaşamakta olan 

tutsak ve mazlum ulusları  

bundan sonra tutamayacaksınız.  

Mustafa Kemal ve Türkler ki,  

kendileri için hazırlanan tabutu  

yayılmacıların başına geçirmişlerdir.  

Şimdi Dünyada başlarına tabutlar geçirilecek 

başkaları da benzer sonuçlara 

hazırlanmalıdırlar.” 
(Londra, 11.09.1922) (Cumhuriyet, 09.09.03) 
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ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 

“Gerçek durumda egemenlik 
yalnız 1 biçimde yaşama geçer :  
O da bu egemenliğin sahibi olan 

insanların doğrudan doğruya  
bir araya gelerek  

Yasama, Yürütme ve Yargı 
görevlerini doğrudan yerine 
getirmeleriyle olanaklıdır.”  

(2 Aralık 1921) 
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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; 
 

1922 Ekiminde ünlü İzmit basın 

toplantısında da bir soru üzerine; 
 

“Kürtler Türkiye’nin her yanında 

Türklerle öylesine iç içe geçmiş, 

öylesine kaynaşmışlardır ki, özerk bir 

Kürdistan kurmaya kalkışmak BÜTÜN 

TÜRKİYEYİ MAHVETMEK demek olur.” 

demiştir.  
 

Bu saptama bugün için de ve Türk, Kürt, 

Zaza, Arap, Laz, Gürcü, Arnavut, Çerkez, … 

gibi bütün Türk ULUSTAŞLAR için, 1922′lere 

göre çok daha büyük ölçüde geçerlidir. 

Hepimizin tümden mahvolmamız anlamına 

geldiğini, bunu isteyen sömürgeci Batı  

biliyor da, bizler mi bilmeyeceğiz? 

Prof.Özer Ozankaya, www.addisparta.org, 09.12.08 
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“CUMHURİYET,  

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..” 

www.ahmetsaltik.net 16 

Bu sözleri  

bir diktatör  

söyler mi? 
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Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Borçlarını Öderken  
Atatürk Döneminde Bütçesinden Ayırdığı Yıllık Pay. 
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1854’ten başlayarak 

1954’e dek 100 yıllık boyunduruk 
sürmüş, TC bütçesinin %10,4 - 27,5’i 

arasında oranlarla  ödemeler  31 yılda 
tamamlanabilmiştir! Toplam borç 1854-

1918 arasında 347.372.040 Osmanlı 
lirasıdır. 1367 sayılı yasa gereği 

107.528.463 lira borç ödenmiştir. 

Osmanlı Devleti Dış Borçları. 

Özdemir, B. Ankara Tic. Od. 2009 

19.11.2011 



  

“..Daima, muhterem 
arkadaşlarımın ellerine  
çok samimi ve sıkı  
bir surette yapışarak onların 
şahıslarından kendimi bir an 
bile mustagni görmeyerek 
çalışacağım. Milletin 
teveccühünü daima noktai 
istinat telakki ederek  
hep beraber ileriye gideceğiz. 
Türkiye Cumhuriyeti 
mesut, muvaffak ve 
muzaffer olacaktır..”  
 

29 Ekim 1923, Cumhurbaşkanı 
seçildiğinde TBMM konuşması.. 
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Bu sözleri  bir 
diktatör söyler mi? 
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Özgürlük olmayan  

bir memlekette 

ölüm ve çöküntü vardır.  

Her ilerlemenin  

ve kurtuluşun  

anası özgürlüktür. 
 

Gazi M. Kemal ATATÜRK 
 

Adalet mülkün = ülkenin temelidir... 

Olağanüstü adaletsiz gelir dağılımı  

başta olmak üzere ülkemizde adalet  

mi kaldı?? Halkçı devlet nerede?? 
www.ahmetsaltik.net 19 

Bu sözleri  bir 
diktatör  söyler mi? 
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G e n ç l e r  !  
 

Geleceğe güvenimizi 

güçlendiren ve sürdüren sizsiniz.  

Siz, almakta olduğunuz eğitimle, 

bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün,  

yurt sevgisinin,  

d ü ş ü n c e  ö z g ü r l ü ğ ü n ü n   

en değerli örneği olacaksınız. 

E y  y ü k s e l e n  y e n i  k u ş a k !  

C u m h u r i y e t i  b i z  k u r d u k ,   

O ’ n u  y ü k s e l t e c e k  v e   

y a ş a t a c a k  s i z l e r s i n i z .   
 

Gazi M. Kemal ATATÜRK  

[ Dumlupınar, 30 Ağustos 1924 ] 
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“ Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. 

Ben, milletimin ve büyük atalarımın  

en değerli miraslarından olan  

bağımsızlık aşkı ile yaratılmış bir adamım… 

Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız  

bir milletin evlâdı kalmalıyım. Bu nedenle,  

millî bağımsızlık, bence bir hayat meselesidir.”  

www.ahmetsaltik.net 21 

Bu sözler  
bir diktatörün  

sözleri olabilir mi? 

19.11.2011 



Millet Mektepleri’nde Ulusuna okuma-yazma öğreten, 
Ulusu’nun Baş Öğretmeni Atatürk, 1928  
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“ Devrimin hedefini 

 kavramış olanlar,  

daima  

onu koruyabilecek  

güçtedir.” 

Gazi Mustafa Kemal 

A T A T Ü R K  

(1930) 
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Mustafa Kemal Atatürk 1930’da 2. kez  

Samsun’a gittiğinde, Türk Ocağı’nı ziyaret ederek, gençlere :  
 

"Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak  

özellikle sizin görevinizdir.  

Halkçılığın  ne olduğunu, esaslarını,  

neden ibaret bulunduğunu, madde madde  

izah etmek gereklidir. Cumhuriyeti,  

onun gereklerini  yüksek sesle anlatın.  

Cumhuriyet ilkelerini sevdirin." demişti. 
 

Demokrasiyi halka anlatın… 

www.ahmetsaltik.net 24 

«Halka  demokras iy i  öğret in»  
diyen b ir  d iktatörü  tar ih  kaydett i  mi  ??  

19.11.2011 



Gerek Moskova, gerekse Türkiye komünistleri,  
Şeyh Sait ayaklanmasına (1925) destek vermediler.  

Komintern (Komünist Enternasyonal) belgelerinde;  
bu tutumun nedenleri şöyle açıklanıyor (1937) : 

"Mustafa Kemal, genel olarak ulusal kurtuluş hareketini  
temsil etmekte ve Türkiye'nin demokratlaşması ve  

feodal kalıntılar ile Müslüman din adamlarının etkisinden 
kurtarılması için çalışmaktadır. Kemal'e karşı,  

ilk olarak emperyalizm,  
2. olarak feodal ağalar,  

3. olarak din adamları ve  
4. olarak liman şehirlerinin yabancı sermayeye bağlı  

ticaret burjuvazisi mücadele etmektedir." 

K o m i n t e r n   
(Komünist Enternasyonal) belgeleri 
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 Yorgunluktan bir kır kahvesinde çöküp kalan bir diktatör (!) 
19.11.2011 
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 “Cezaevlerinin haftada bir mutlaka 
denetlenerek, yargılama olmaksızın  

tutuklu kalanların kısaca nedenleriyle 
birlikte derhal en yakın müfettişliğe ve 
Adalet Bakanlığı’na bildirilmesi gerekir. 

T ü r k i y e  
C u m h u r i y e t i n d e  

k i m s e s i z  b i r e y  y o k t u r .  
Cumhuriyet,  

böyle bir kavramı asla kabul etmez.  
İnsan haklar ı  yasalar ımız ın  

güvencesi  a l t ındadır .   
Kendilerini kimsesiz görenlerin 

yanlarında her an haklarını aramakla 
görevli Cumhuriyet Savcıları 
bulunduğunu asla unutmamalı  

ve bundan emin olmaları gerekir”.  

(9 Ekim 1925, Ankara, 
Cumhuriyet Savcılarına; 

Atatürk ve Hukuk, 
Derleyenler: Ender-Mehmet 
Tiftikçi, Yargıtay Yayınları, 

Ankara 1999) 
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“7 yüzyıldan beri cihanın  
dört bir köşesine sevk ederek 

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

fedakârlık ve ihsanlarına 
karşılık nankörlük, küstahlık, 

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

kendimizi toplayalım.” 
 

Gazi Mustafa Kemal 
A TA T Ü R K  

  

(1. TBMM Tutanakları, 18.c., s.4, 1 Mart 1922)  
www.ahmetsaltik.net 28 19.11.2011 
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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 

19.11.2011 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Resim:Albert_Einstein_Head.jpg


Prof.Dr.Erich FRANK’ın 
Türkiye ve Atatürk sevdası.. 

 

“Yurdumdan atılmış olmanın 
şaşkınlığına uğradığım günlerde 
bana yaln ız  Türk iye  kol lar ın ı  

açarak  bağr ına  bast ı .   

Buras ı  benim vatanımdır.    
Ayr ı l ıp  n imet ler ine   

küfranda bulunamam. “ 
Prof. FRANK, 1934-57 arasında 23 yıl 

İstanbul Tıp Fakültesi’nde hizmet verdi. 
Vasiyetiyle Rumelihisarı’ndaki  

Müslüman gömütlüğüne gömüldü.. 
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"Ulusumuzun siyasal, toplumsal yaşamında, 

düşünsel eğitiminde kılavuzumuz  

bilim ve teknik olacaktır.  

Bilim ve teknik için hiçbir kısıtlama ve  

koşul-koyma yoktur. Hiçbir mantıksal kanıta 

dayanmayan birtakım geleneklerin, görüşlerin 

korunmasında direten ulusların ilerlemesi  

çok güç olur, belki de hiç olmaz." 

Atatürk’e  göre   
bi l im ve teknik   

19.11.2011 
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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, 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Mustafa Kemal'i, o yılın Nobel  

Barış Ödülü'ne aday gösteriyordu.  

  

Eleftherios 

Venizelos 

Yunanistan  

Başbakanı 
 

www.cumhuriyet. 

com.tr, 15.11.06 

19.11.2011 
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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) 

19.11.2011 
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"A T A T Ü R K,  

insanlık tarihinin kaydettiği 

zafer taklarının altından,  

asıl olarak bütün zamanların 

en büyük komutanlarından biri 

özelliği ile değil; yöneticilerini 

seçmekte, kendi düşüncelerini 

benimsemekte,  

vicdani inançlarında  

tam anlamıyla özgür olan ve 

seçim hakkına sahip bulunan 

bir ulus yaratarak geçmiştir." 
 

  

 

Prof. VILLALTA 

PUIG, Gonzalo 
The Chinese 

University of Hong 

Kong, Faculty of Law 
g.villalta.puig@cuhk.edu.hk  

 

19.11.2011 
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"Bir yandan batının işçi sınıfı, 

öte yandan Asya ve Afrika'nın 

köleleştirilmiş halkları  

milletler arası sermayenin 

kendilerini yıkmak ve 

efendilerine büyük çıkarlar 

sağlamak için köle durumuna 

getirilmek istediğini anladığı  

ve sömürge politikasının  

işlediği suç Dünya işçilerince 

kavrandığı gün burjuvazinin 

gücü sona erecektir.”   

Gazi Mustafa Kemal  

A TA T Ü R K  
(22 Ekim 1922, TBMM) 

36 www.ahmetsaltik.net 

Sermaye karşısında  

Emekten ve halktan yana 

bir diktatör gördünüz mü? 

19.11.2011 



 

“ Biz Batı emperyalistlerine 

karşı yalnız kurtuluş ve 

bağımsızlığımızı korumakla 

yetinmiyoruz. Aynı zamanda 

Batı emperyalistlerin güçleri  

ve bilinen her aracı ile  

Türk ulusunu emperyalizme  

araç yapmak istemelerine  

engel oluyoruz.  

Böylece bütün insanlığa  

hizmet ettiğimiz kanısındayız.”   

37 www.ahmetsaltik.net 

Gazi Mustafa Kemal  

A TA T Ü R K  
(22 Ekim 1922, TBMM) 
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“Yeni Türkiye Atatürk'le  
yalnız İslam anlayış ve 

görüşlerini değil; aynı zamanda 
Avrupa'nın düşünme biçimini de 
aşmıştır. Türkiye bir dürüstlük, 

içtenlik ve gerçekçilik 
politikasını gütmekte ve  

bu yüzden tepkilere, 
başarısızlıklara uğramıyor.  
Bu politikanın kendinden 

öncekilere benzer yanı olmadığı 
gibi taklidi de yoktur.” 

  
 

Prof. Dr. Herbert Melziğ  
Alman Tarihbilimci 

38 www.ahmetsaltik.net 

Gazi Mustafa Kemal  

A T A T Ü R K  
(22 Ekim 1922, TBMM) 

Prof. Melziğ,  
Atatürk’ün 

diktatör olduğunu  
anlayamamış !? 

19.11.2011 



“En azından daha bir yüzyıl boyunca 
kendimizi ve başkalarını iyinin kötü, 

kötününse iyi olduğuna 
inandırmalıyız.  

Çünkü kötü işe yarar, iyi yaramaz.  
Açgözlülük,  tefec i l ik   

ve ihtiyatlılık daha bir süre için 
tanr ı lar ımız  olmaya  

devam etmelidir .  ( !?!)  
Çünkü ancak onlar bizi  

ekonomik gereksinimler tunelinden 
gün ışığına çıkarabilir.” 

1929 bunalımında 
yarı tanrı iktisatçı 

Prof. Dr.  
John Maynard  

KEYNES 

Yeni Din, Yeni Tanrı 
Prof. Dr.  

Alpaslan IŞIKLI 
1. Bs. Otopsi Yay. Syf. 23 

www.ahmetsaltik.net 39 

Prof. Keynes’in zavallı itirafıyla 
Kapitalizmin sefaleti ve insanları nasıl 

kandırdığının acı veren, utandıran kanıtı. 

19.11.2011 
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“Dünya vatandaşları haset,  

aç gözlülük ve kinden 

arındırılmış olarak 

eğitilmelidir.” 

“ Herhalde Türk yurttaşı  

kesin olarak bilmelidir ki;  

bir ulusun insanlık ve uygarlık 

dünyasında yükselmesi ve 

başarılı olması, yalnız ve 

ancak kendi gücüne 

dayanarak özgürlük ve 

bağımsızlığını dokunulmaz 

bulundurmasıyla olasıdır. 

Bunun başka çözümü yoktur.” 

Ve Atatürk’ün zavallı 

kapitalizme tokat gibi 

sözleri.. Kurumsal diktatörlük 

kapitalizm değil mi ? 

www.ahmetsaltik.net 41 19.11.2011 



 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün  

tüm insanlığı uyaran ve yol gösteren 

çok anlamlı bir değerlendirmesi : 
  

“Eğer sürekli barış isteniyorsa,  

insan yığınlarının  

durumlarını iyileştirecek  

uluslararası önlemler alınmalıdır.  

İnsanlığın tümünün gönenci,  

açlık ve baskının önüne geçmelidir.  

Dünya yurttaşları çekememezlik, 

açgözlük ve kinden uzaklaşacak 

biçimde eğitilmelidir.”  

www.ahmetsaltik.net 42 

Yandaki ileti bir 

diktatöre mi   

yoksa hümanist bir 

dünya önderine mi  

yakışıyor ? 

19.11.2011 



İnsan Atatürk ve  
Türk köylüsü.. 

43 www.ahmetsaltik.net 

Yoksul,  

garip köylüsünü 

böylesine  

derin bir ilgi ile, 

içtenlikle, örneği 

görülmemiş  

bir empati ile 

hemhal  olarak, 

diğerkamlıkla 

dinleyen ATA; 

diktatör müdür,  

hümanist midir? 

19.11.2011 
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P a ş a ,  s i z e  n a s ı l   

h a y r a n  o l m a y a y ı m ?   

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 taassup 

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 

19.11.2011 
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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) 

19.11.2011 
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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 modern 

Türkiye’nin Ata’sına layık bir 

tezahürden başka bir şey değildir. 

  

Winston Churchill 

İngiltere Başbakanı 
 

(Tan, 18 Aralık 1938) 

19.11.2011 



 

Nesim Banbanaste.. 
 

“Bir Dehanın Analizi :  

A T A T Ü R K..”  

adlı kitabı yazıyor. 

Bu kitaptan bir alıntı : 

 
“…Mustafa Kemal  Paşa’dan esinlenmiş olan  

boynu bükük memleketler, gerçek bağımsızlıklarını  

elde edecekler ve kendilerine bu olanağı verdiği için,  

1 milyar halk, bu insanüstü Türk’le  

komuta ettiği Türk Ordusu’na secde edecektir…  

Mustafa Kemal Paşa; geçmiş ve  

şimdiki zamanın en büyük adamıdır.” 
47 www.ahmetsaltik.net 19.11.2011 



“ Bir sözcükle 

anlatmak gerekirse, 

diyebiliriz ki;  

yeni Türkiye Devleti 

bir halk devletidir, 

halkın devletidir.”  
 

Mustafa Kemal 
A T A T Ü R K 

 
www.ahmetsaltik.net 48 19.11.2011 



Atatürk’ün hedefi :  

“ İ S T İ K L A L - İ  T A M M ! ” 
 

  

Milletimizin kurduğu  

 yeni devletin  

 yazgısına, işlerine,  

 bağımsızlığına,  

 sanı ne olursa olsun,  

 hiç kimseyi  

 müdahale ettirmeyiz. 
 
 

www.ahmetsaltik.net 49 

Ulus egemenliğini  

kutsayan bir diktatör ?? 

19.11.2011 



At a t ü r k ’ ü n   
D e v r i m c i  K a ra r l ı l ı ğ ı . .  

 

Efendiler, 
 

“ Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz 
Devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti 

halkını modern ve bütün anlam ve 
görünümüyle uygar bir toplumsal 

yapıya dönüştürmektir. Devrimimizin asıl 
hedefi budur. Bu Devrimi kabul edemeyen 

zihniyetleri yerle bir etmek  
(tarumar etmek) zorunludur. ” 

30 Ağustos 1925, Kastamonu 

www.ahmetsaltik.net 50 19.11.2011 
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Yüce Atatürk’ün  
Devrimci Kararlılığı.. 

 

Bir de, Türkiye Cumhuriyeti içinde, bütün tekkeler  
ve zaviyeler ve türbeler yasayla kapatılmıştır. 

Tarikatlar kaldırılmıştır. Şeyhlik, dervişlik, çelebilik, 

Halifelik, falcılık, büyücülük, türbedarlık vb. 

yasaktır. Çünkü bunlar gericilik kaynakları ve 
cehalet damgalarıdır. Türk ulusu, böyle kurumlara 
ve onların üyelerine katlanamazdı ve katlanmadı.”  

1930 (Afetinan, M.B. ve M.K., Atatürk’ün El Yazıları, syf. 471-472)  

Halkın özgürleşmesini engelleyen tüm kurumları kaldıran,  

Halifelik önerisini kendisine hakaret sayan; uygarlık yolunu  

en medeni yol olarak gösteren bir diktatör örneği tarihte var mı? 

19.11.2011 
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 TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN  

EĞİTİM FELSEFESİNİN TEMELİNDE, 

BARIŞÇILIK, KARDEŞLİK ve  

DÜŞMANLIK DUYGULARINDAN UZAK OLMA 

GİBİ YÜKSEK DÜZEYDE, İNSANCIL BİR 

DÜNYA GÖRÜŞÜ VE ÖZLEMİ VARDIR.  

 “ DÜNYA YURTTAŞLARI, KISKANÇLIK, 

AÇGÖZLÜLÜK ve KİNDEN UZAKLAŞACAK 

BİÇİMDE EĞİTİLMELİDİR. ”   

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
19.11.2011 



Anadolu aydınlanma devrimi 
 

İlhan Selçuk’un belirttiği gibi  
Anadolu aydınlanma devrimi şöyle özetlenebilir: 
 

1. Emperyalizme karşı: Bağımsızlık, 
2. Padişahlığa karşı: Cumhuriyetçilik, 
3. Şeriata karşı: Laiklik, 
4. Tutuculuğa karşı: Devrimcilik, 
5. Ümmetçiliğe karşı: Milliyetçilik ve vatandaşlık. 
 

Bu nedenle Atatürk’ün aydınlanma devrimlerinin özü: 
“Aklın inançtan - Bilimin dinden bağımsızlaşmasıdır.” 
Atatürk’ün “Hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir” sözü 
temelde eleştirel aklın öne çıkarılmasıdır. 

www.ahmetsaltik.net 53 19.11.2011 



 

K e m a l i z m ,  
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. 

 

www.ahmetsaltik.net 54 19.11.2011 



Atatürk'ün kurduğu kurum ve kuruluşlar.. 
 

 Anadolu Ajansı            Ankara Hukuk Fakültesi  

 Ankara Orman Çiftliği           Bursa Merinos Halı Fabrikası  

 Çocuk Esirgeme Kurumu          Demiryolları ve Limanlar Genel Müd.  

 Devlet Hava Yolları           Devlet İstatistik Enstitüsü  

 Elektrik İşleri Etüt İdaresi          Etibank  

 Halkevleri            Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)   

 Merkez Bankası            Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü  

 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı       Sanayi ve Maadin Bankası  

 Sümerbank            Türk Dil Kurumu  

 Türk Kuşu            Türk Tarih Kurumu  

Türkiye Şeker Fabrikaları           Tarım-Kredi Kooperatifleri 

 Uluslararası İzmir Fuarı           Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enst.      

 İş Bankası            ………………  
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Atatürk’ün hedefi :  
“ İ S T İ K L A L - İ  T A M M ! ” 

“ Amacımız, ulusal sınırlarımız içinde  

toprak bütünlüğümüzü ve ulusun  

Tam Bağımsızlığını sağlamaktır.  

Buna engel olmak üzere karşımıza 

çıkacak güç kim ve ne olursa olsun 

duraksamadan çarpışırız ve  

başarı kazanırız.  

Bu konuda karar ve inancımız kesindir.” 
www.ahmetsaltik.net 56 19.11.2011 
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"Ulusumuzun güçlü, mutlu ve 

güvenlik içinde yaşayabilmesi için 

Devletin tümüyle Ulusal bir siyaset 

izlemesi ve bu siyasetin,  

iç kuruluşlarımıza tümüyle 

uygun ve dayalı olması gereklidir."  

Atatürk’ün uyarısı..  

www.ahmetsaltik.net 58 19.11.2011 



 

Sadabad Paktı’nın imzalanması 

üzerine, İran Şahı,  

Atatürk’e çektiği telgrafta : 

“ İmza eden devletlerin 

Atatürk’ün emperyalizme karşı 

mücadelesi sayesinde  

mevcut olduklarını,  

bu sonucu O’na ve Türk 

Milleti’ne borçlu olduklarını..”  

bildirir. 

Hüner TUNCER 

ATATÜRKÇÜ DIŞ POLİTİKA  

(syf.156, 2008) 
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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.”  
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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK    : 
 

"İnsan, mensup olduğu milletin varlığını 

ve saadetini düşündüğü kadar, bütün 

cihan milletlerinin huzur ve refahlarını 

düşünmeli ve kendi milletinin saadetine 

ne kadar değer veriyorsa, bütün Dünya 

milletlerinin saadetlerine yararlı olmaya 

elinden geldiği kadar çalışmalıdır." 
 

Bu sözler, yıllar sonra 1944 yılında  
Birleşmiş Milletlerce kabul edilen çok ünlü  

ve o denli değerli Philadelphia Bildirgesi'nin  
ana temalarından biri olarak karşımıza çıkıyor: 

 

"Dünyan ın  hang i  köşes inde   

yoksu l luk  ve  se fa le t  va rsa ;   

bu  o lgu ,  dünyan ın  re fah  i ç indek i   

köşe le r i  i ç in  büyük  b i r  t ehd i t t i r. ”  
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Fransız Ulusal Meclisi'nin, 
Ermeni soykırım savlarını 
tanımayanlara hapis ve  

para cezası öngören tasarıyı  
kabul etmesini protesto için 

Türk yurttaşlığına geçme 
başvurusu yapan Fransız tarihçi 

Jean Michel Thibaux;  

Atatürk'e de hayran olduğunu belirterek 

"Atatürkçü düşünce sistemini  

kendime hep rehber edindim.  

AB'nin en büyük hedefi,  

Türkiye'de Atatürkçü düşünceyi  

yok etmektir." dedi. 
62 www.ahmetsaltik.net 19.11.2011 



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…  
www.ahmetsaltik.net 63 19.11.2011 



Çin Halk Cumhuriyeti’nin  
Ankara Büyükelçisi Song Aiguo : (2) 

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

Türkiye’yi, Türkleri çok iyi bilen bir yabancı diplomat  
gözüyle Pekin’den Ankara nasıl görünüyor? 

 

..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  
fotoğrafı ve yazısı yine yer aldı.  

Türkiye’de Atatürk’ün yeri öyle sağlam ki, 
kimse O’nun yerini alamaz.  

Deneyimli bir Çinli diplomat olarak diyorum ki; 
kimse Türkiye’yi  

Atatürk’ün çizdiği yoldan çıkaramaz. 
Türkiye daima O’nun eserlerini yaşatacak,  

hep onun 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 batısında.  
Bulunduğumuz coğrafya farklı, halkın seçtiği  
yönetimler de tam aynı değil. Buna karşın  

2 dost ülke olarak barışı seviyoruz,  
bölücülüğe hayır diyoruz.. 
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“Kaliforniya’lılara  
bir Atatürk gerek!” 

 

George Will, Newsweek, The Last Word, 07.07.03 
www.ahmetsaltik.net 68 19.11.2011 
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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 

19.11.2011 

http://www.cumhuriyet.com.tr/
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"Türkiye Cumhuriyeti'nin 

kurucusu, vatanının fedakar 

ve sadık hizmetkarı,  

benzeri olmayan kahraman, 

insanlık idealinin  

canlı emsali..  

Bütün hayatını  

Türk Milletine vakfetmiş, 

milletine kendi ruhunu, 

ateşini vermiştir. Hatırası 

milletinin ruhunu ateşli 

tutan sönmez bir meşale 

olarak yaşamaktadır.“  

Şili başkenti Santiago’da ATATÜRK kabartması (rölyefi) 
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Graham Fuller ve Paul Henze  
1980’li yıllardan başlayarak,  

 

“A t a t ü r k ç ü l ü k  ö l m ü ş t ü r .  
Ulus devletler dönemi bitmiştir.  

Türkiye, Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli  
ve çok ırklı bir yapıyı benimsemelidir.  
Bunun için en iyi yol Ilımlı İslam’dır.  

Etnik kimlikler kendilerini ifade edebilmelidir.”  
 

demeye başlamıştı. Sonuçta, «dönüştürme» 
tasarımları birbiri ardına uygulandı ve bu rolü 

kabul edenler Türkiye’de tek başına iktidar yapıldı. 
www.ahmetsaltik.net 72 

E m p e r y a l i z m i n   
s i p a r i ş  t e z l e r i  

19.11.2011 
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“ Irak’ın üniter yapısını koruması  

ABD çıkarlarına uygun değildir.  

Türkiye Kürtlere özerklik verirse,  

Kuzey Irak’taki Kürtler’le bir bütünleşme gerçekleşebilir.  

En kötü şey, Türkiye’nin Irak’a yakınlaşmasıdır. ” 
 

[ CIA Türkiye ve Ortadoğu Masa Şeflerinden 

Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI, Haziran 1996, Cumhuriyet ] 
 

ABD servisleri Atatürk’e / Kemalizm’e neden düşman? 
 

Çünkü; Kemalizm’in temelinde ulusal birlik ve tam bağımsızlık 

ilkeleri vardır. Bu ise ABD’nin ve genel olarak tüm Batı’nın 
çıkarlarına terstir. Türkiye ne yıkılmalı ne de tam bağımsız 

davranacak denli güçlenmelidir. Türkiye Ortadoğu’da  
büyük bir güç olmamalıdır, de-stabilize tutulmalıdır. 

Graham Fuller’in  

TÜRKİYE RAPORU-1993 

www.ahmetsaltik.net 19.11.2011 
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“ 21. Yüzyıla Doğru Türkiye.. ” 
 

“ A t a t ü r k  i l k e l e r i  
soğuk savaş döneminde görevini yapmıştır ama; 

‘Yeni Dünya Düzeni’ ile birlikte gerekliliği de kalmamıştır.  

Klasik Atatürkçülük ölmüştür... 

Aydınların İmam Hatip Okulları konusunda endişeleri yersizdir. 

İran ve Arap parası ile desteklenen köktendincilik,  

Türkiye için ciddi tehdit değildir.. 

Atatürk’e deccal diyen Said-i Nursi ve Nurcular ilericidir. 

Nakşibendiler geriye dönük değillerdir. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile bağlantıyı sağlayabilirler.. ”  
 

[ Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI, Haziran 1996, Cumhuriyet ] 

PAUL HENZE’nin  

TÜRKİYE RAPORU-1993 
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Atatürk'ün ölümü, geniş halk kitleleri arasında  
derin bir keder yaratmıştı. Memleketin yüreği 

durmuştu. Halkın Atatürk'ü ne kadar sevdiği şimdi 
daha iyi belli oluyordu... Vicdanımla hesaplaşmak 
gereğini duydum. Sağlığında biz bu adama karşı 

hürriyet ve demokrasi savaşı yapmıştık. 
O'nun hareketlerini diktatörce buluyorduk.  

Ağaçları görüyorduk, ama ormanı bütün büyüklüğüyle 
göremiyorduk. Halife ve padişahtan yana olanlar  

O'na cephe almışlardı.  
İttihatçılar O'na karşı suikast düzenlemişlerdi. 

Emperyalistler de memleket içinde  
isyanlar çıkarmışlardı.  
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İstanbul'da bütün halifeci, padişahçı ve gerici basın,  

Atatürk'e karşı yaylım ateşi açmıştı. Bütün bu koşullar içinde  

hürriyet ve demokrasi gelişebilir miydi?  

Kişi yönetiminden çok meclis egemenliğine, yani halk 

egemenliğine önem verdi. Bütün koşullar O'nun Doğulu bir 

diktatör olmasına elverişliydi. Fakat, asker olmasına rağmen, 

yumuşak, sevimli ve akıllı bir otorite kurdu. O'nun otoritesi,  
diktatörlüklerde olduğu gibi korkuya değil, sevgiye 
dayanıyordu. Günün koşullarının elverdiği ölçüde hür bir  

rejim kurdu. Biz eleştirilerimizi özgürce yapabildik.  

Nâzım Hikmet en devrimci şiirlerini O'nun döneminde yazdı.  

Bugün memlekette ilerici kuvvetler Atatürk ilkelerine 

dayanarak savaşabiliyorlar. Onun için A t a t ü r k   

dün de büyüktü, bugün de büyüktür. 
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"Kemalist partinin 1. özelliği, demokratik bir ideolojiye 

sahip bulunmasıydı. Mustafa Kemal'in siyasal rejimi, 

çoğulculuğun üstün bir değer olduğunu kabul ediyor 

ve çoğulcu bir devlet felsefesi içinde işlevini yerine 

getiriyordu. Üstelik, partisinin, yapısal açıdan da 

totaliterlikle hiçbir ilgisi yoktu.  

K e m a l i z m  d e m o k r a t i k  b i r  

i d e o l o j i d i r !   
Atatürk döneminde niçin demokrasinin tüm kurum  

ve kuralları yoktu? Olamazdı da, onun için.  

Fransız devriminden yarım yüzyıl sonra bile,  

Fransız işçisinin oy hakkı var mıydı?.. 
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..Amerikan devriminden bir buçuk yüzyıl sonra 

bile, ABD'de ırklar arasında tam bir  

hukuksal eşitlik sağlanmış mıydı?  
 

Atatürk bir ortaçağ toplumundan  

yola çıktı. Cumhuriyet'i kurduktan sonra 

15 yıl yaşadı ve sınıf-cinsiyet-ırk-din 

ayrımı olmadan,  

tüm yurttaşlar arasında  

hukuksal eşitliği,  

o inanılmaz kısa süreye sığdırdı..  
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…Bilim her olguyu  
kendi koşulları içinde değerlendirir.  

 

Atatürk yönetimi,   
kendi koşulları  içinde,  

olabilecek en demokratik yönetimdi   
ve bu açıdan,  

Türkiye'nin bugünkü yönetiminden daha demokratikti!  
 

Ölümünün yıldönümünde,  
sağdan ve soldan aşağılık saldırıların 

 üzerinde yoğunlaştığı bir diktatörü (!),  
en içten saygılarımla anıyorum. .."  
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A n a y a s a  h u k u k u  h o c a s ı  
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2 0 .  Y ü z y ı l ı n  E n  B ü y ü k   
D e v l e t  A d a m ı  A T A T Ü R K !  

Türkiye'ye hiç ayak basmamış ABD'li psikiyatrist  

Prof. Arnold M. LUDWIG,  

“KING of the MOUNTAIN” adlı kitabında,  

20. yy’da tüm dünyadaki Mao'dan F. Roosevelt'e, 

Abdülhamit’ten Gaddafi'ye, DeGaulle'den Nehru'ya, 

Churchill'den Hitler'e, Mussolini'den Mandela'ya, 

Stalin'den Nasır'a ve Arafat'a, dek yaklaşık 2 bin lider 

arasından belli başlı 377 devlet adamı / lider saptamış 

ve onları değişik ölçütlerle değerlendirmeye alarak 

puanlamıştır. (New York Times, 29.6.2002) 
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2 0 .  Y ü z y ı l ı n  E n  B ü y ü k   
D e v l e t  A d a m ı  A T A T Ü R K !  

 

PGS Political Greatness Scale (politik büyüklük 
sıralaması) olarak tanımladığı bu sıralamada, en çok 
Roosevelt ve Mao 30'ar puan almışken; Nehru 25, 

Churchill 22, Golda Meir 12, Fidel Castro 23,  
Lenin 28, Khomeini 23, Kennedy 15 puan 

almışlardır. Bu sıralamada Mustafa Kemal 
Atatürk, 20. yy’da yaşamış en ileri görüşlü lider 
sıfatıyla 31 puanla 1. olup, “20. yy’ın en büyük 

devlet adamı” unvanına yaraşır görülmüştür.  
 

(New York Times, 29.6.2002) 
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Mehmet Türker, SÖZCÜ, 10.9.11 
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Mehmet Türker, SÖZCÜ, 10.9.11 
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«Türk Ulusu’nun düzenini 

bozmaya yönelen çabalar 

boğulmaya mahkumdur. 

Büyük Türk Ulusu,  

kendisinin ve vatanının 

yüksek çıkarları aleyhine 

çalışmak isteyen bozguncu 

alçak, yurtsuz ve ulussuz 

beyinsizlerin gizli ve  

kirli emellerinin 

anlamayacak ve  

onlara hoşgörü gösterecek 

bir ulus değildir.» 

19.11.2011 
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Adım adım  
global totaliterliğe.. 

 “ Türkiye bu kez ‘Küreselleşme’  
ve ‘Özelleştirme’ masalına inanmış, 
paldır küldür ‘globaliterliğe’  
doğru sürüklenmektedir;  
üstelik daha ‘sivil’, daha ‘demokrat’, 
daha ‘insan haklarına dayalı’ bir 
düzene ‘dönüştüğünü’ zannederek..”     
 

Attilâ İLHAN, “ Hangi Küreselleşme ”,  
Ekim 2003, İş Bankası Kültür Yayınları, 1. bs., arka kapak 
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  Düşlerin sonsuza koştuğu yerde 

  Sabrın çiçeklerini açtığı yerde 

  Asla kapanmaz yaşanan defter 

  Çünkü tarihin en güzel yerinde 

  Son sözü hep direnenler söyler.. 
 

      Adnan Yücel  
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«Sizler,  
yani yeni  

Türkiye’nin  
genç evlatları; 

yorulsanız 
dahi beni takip 
edeceksiniz!» 

 

Gazi  
Mustafa Kemal 

A T A T Ü R K  
19.11.2011 



U N E S C O   K A R A R I : 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün doğumunun  

100. yılına rastlayan 1981 yılında anılması için,  
UNESCO Genel Kurulu’na katılan  

156 ülkenin oybirliği ile kabul edilen karar (1979) 

“ULUSLARARASI ANLAYIŞ ve BARIŞ YOLUNDA  
ÇABA HARCAMIŞ ÜSTÜN BİR KİŞİ,  
OLAĞANÜSTÜ BİR DEVRİMCİ,  
SÖMÜRGECİLİK ve EMPERYALİZME  
KARŞI SAVAŞAN İLK ÖNDER,   
İNSAN HAKLARINA SAYGILI,   
DÜNYA BARIŞININ ÖNCÜSÜ,  
İNSANLAR ARASINDA HİÇBİR  
RENK, DİN, IRK AYRIMI  
GÖZETMEYEN EŞSİZ DEVLET ADAMI; 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU.”  
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“Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacaktır.  
Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır ve  

Türk Ulusu, güvenlik ve mutluluğunu temel alacak ilkelerle,  
uygarlık yolunda tereddütsüz yürümeye devam edecektir.“ 
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«Bu topraklarda 
akan  

Türk kanları,  
bu semalarda 

yaşayan  
Türk şehit ruhları; 

devletimiz ve 
cumhuriyetimizin 

ebedi 
koruyucularıdır.» 

 

Ebedi  Başkomutan  
Gazi  Mustafa  Kemal   

A T A T Ü R K  
19.11.2011 



Özgür olmayan  
bir ülkede ölüm ve  

yok olma vardır.  
Her ilerlemenin  

ve kurtuluşun  
anası özgürlüktür. 

 

Mustafa Kemal 

A T A T Ü R K  
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Atatürk Çin kitaplarında  
 

Türkiye'de kimi aydınlar hâlâ Kemalizm'in  

yararlarını tartışırken, 1.5 milyarlık Çin,  

Atatürk devrimlerinden ders çıkartıyor.  

Çin bu amaçla okul kitaplarında Atatürk'e   

4 sayfa yer ayırdı. Önümüzdeki eğitim yılında ise 

Atatürk ve devrimlerine 8 sayfa yer verilecek. 

Milyonlarca öğrenci Atatürk’ü yakından tanıyacak.  
 

Çin’de bütün okullarda okutulan ders kitaplarında 

Atatürk hakkında şu bilgiler yer alıyor :  
 

” Vatansever general Kemal,  

Türk milletini içinde bulunduğu ürkünç  
durumdan kurtarmak için Türk Ulusal  

Kurtuluş Savaşı'nın önderliğini üstlendi. Kemal, 
Osmanlı Devleti'nin yüzyıllardır sürdürdüğü  

feodal toplum yapısını sona erdirerek  
Türkiye tarihinde yeni bir dönem başlattı. “ 
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Libya’da bedevilerle yere oturarak söyleşi.. 
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Arkadaslar, efendiler ve ey Millet, iyi biliniz ki; 

Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler,  

müritler, meczuplar memleketi olamaz.  

En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. 
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''Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, 
diğer her şeyi de Atatürk'e...‘’ 
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Emek vermeden olur mu? 
 

  

Çeşmelerden bardağı 
 Doldurmadan kor isen 
 Bin yıl dahi beklesen  
 Kendi dolası değil.. 

 

Yunus Emre 

19.11.2011 



Fidel Castro:  
“Asıl devrimci Atatürk!” 

Mart 1997’de Habitat Toplantısı için İstanbul’a gelen 

Küba lideri Fidel Castro : 
  

“Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarını  
ben asla başaramazdım.  

Asıl devrimci Atatürk.  
Bu denli büyük bir devrim yaptım, ama  

K. Atatürk’ün yaptıklarını başaramazdım.” 
Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008    
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Fidel Castro:  
“Asıl devrimci Atatürk!” 

 

Küba’lı devrimci Fidel Castro’ya isteği üzerine,  

Havana Büyükelçimiz Bilal Şimşir, Atatürk’ümüzün 

İngilizce NUTUK’unu sağlar.. F. Castro’nun  

Atatürk sevgisi ve tutkusunun kaynağı;  

O’nun büyük eseri olan “Nutuk” kitabını özümseyerek 

okumasında ve Devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün  

ilk anti-emperyalist savaşımını utkuya eriştiren  

1919 Ruhu’ndan esinlenmesinde yatıyor... 

Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008     
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Fidel Castro:  
“Asıl devrimci Atatürk!” 

 

“Bizim ve tüm mazlum halkların esin kaynağıdır  

D e v r i m c i  K e m a l  A t a t ü r k . . .   
Arap harfli ALFABE’yi bırakıp, Latin harfli ABECE’ye geçilen  

Harf Devrimi başta olmak üzere, bir dizi Çağdaş ve Aydınlanmacı 
Cumhuriyet Devrimlerini bu kadar kısa sürede  

biz asla başaramazdık. Atatürk sosyalist olsa da aynı şeyleri 
yapardı. Kendinize başka esin kaynağı aramayın...  

Büyük bir deha ve komutan olan Kemal Atatürk’ün kıymetini 
bilin ve kendinize başka önder, yol ve yordam aramayınız...” 

Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008     
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 DEKOLTE GİYİMLİ İRANLILAR 
Otelimizde açık saçık, dekolte giyimli İranlılarla karşılaştık.  

Bize çok ilgi gösterdiler.  

“İran’da yaşam nasıl?” diye sorduk,  
 

“Keşke bizim de bir Atatürkümüz olsaydı”  
 

dediler. “Musaddık kalsaydı, Rıza Pehlevi var olsaydı”  

diye eklediler. 

Küba-Havana’da bir Atatürk büstü var.  
Devrimci bir lider kimliği ile duruyor orada. 

Bizim soldan dönüp Cumhuriyet devrimlerini küçümseyen 

entellerimizin kulakları çınlasın. 

KÜBA’dan Gözlemler... 
Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR (Cumhuriyet, 14.12.08) 

’ 
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CHE’NİN ÇANTASINDAN  

“NUTUK” ÇIKTI ! 
 

Sevgilisine Nazım’dan en güzel aşk şiirleri okuyan ve mektuplar 

yazan Dr. Ernesto Che Guevara,  

tam bir Nazım tutkunuydu. Küba Devrimi’nin öncülerinden  

ve Fidel Castro’nun yoldaşı Arjantinli devrimci doktor  

Che Guevara, Bolivya’da yakalanıp öldürüldüğünde  

sırt çantasından; “GRAN DISCURSO - Revolucionario  

Kemal Atatürk” (Atatürk’ün Büyük Nutuk’u),  

Türk Şairi Nazım Hikmet’in “Kuvayı Milliye Destanı“  
ve “Amo en ti lo imposible” adlı, 1961 Havana basımı  

Şiir Antolojisi kitabı çıktı.  

Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008     
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MAO : “Çin’in 

Atatürk’üyüm!” 
1935’te Şangay Meydanı’nda binlerce Çinliye,  
Uzun Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan  

Mao Ze Tung’un ilk sözleri şöyle:  

“Ben, Çin’in Atatürk’üyüm...” 
1948’den günümüze dek, 1,5 milyar nüfuslu  

Çin Halk Cumhuriyeti’nin okullarında 8 ve 9. sınıflarda 

okutulan Yakınçağ Tarihi ders kitaplarının kapağında ve 

içinde yer alan “Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri”,  

bize neyi çağrıştırıyor? 
Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008   
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S. P. Huntigton’a  
sipariş kitap : 
“Uygarlıklar 

Çatışması”! Neden 
“Uygarlıklar Barışı“ 

değil?? 

 

 “İnsanın aslı ne ise nesli de o olur” 
derler.. Günümüzde en tipik örnek, 
ABD ve AB'nin sömürgecilik ve 
soygunculuk alışkanlığının;  
koşullar oluştuğunda, o çok 
övündükleri Batı uygarlığı (!?)  
ve insanlık değerlerini hiçe sayarak  
tüm dünyayı sömürmek için 
acımasız politikalar geliştirerek 
yabanıl geçmişlerine dönüşleridir.. 

Yüce ATATÜRK’ün söylemi ise : 

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ! 

BATI’nın Genetik Emperyalistliği! 
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“Düşünce akımlarına karşı düşünceye 

dayanmayan güçle  karşılık vermek,  

akımı  yok etmedikten başka;  

herhangi bir kişiyle, herhangi bir  insanla 

konuşulduğu zaman, onun herhangi bir 

düşüncesini güç zoruyla reddederseniz,  

o direnir. Direndikçe kendi kendini 

aldatmakta çok daha ileri gidebilir.  

Bu nedenle düşünce akımları, baskıyla, 

şiddetle, kuvvetle reddedilemez.  

Tam tersine güçlendirilir.  

Buna karşın en etkili çözüm,  

gelen düşünce akımına,  

karşı bir düşünce akımı vermektir.” 
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
107 

Düşünceye düşünce ile  
karşılık vermeyi 

savunma.. 
Zoru, şiddeti reddetme.. 

Bunlar bir diktatörün 
özellikleri mi? 

19.11.2011 



www.ahmetsaltik.net 108 19.11.2011 



Prof. Bernard Lewis’in saptamaları : 
 

• 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tek Adam yönetimine 
dayalı dönemi içinde  gelenekçi  
İslam görüşlerinin siyasi bir etkisi yoktu.  

• Demokratik cumhuriyette  
kendilerini serbestçe ifade edebildiler  
ve kitlesel oyları yönlendirdiler. 

• 1950'deki iktidar değişikliğinden sonra  
dinsel faaliyetlere ilişkin pek çok işaret göründü. 

• Sonra gelen hükümetlerin idaresinde dinsel eğitim 
sağlamlaştırıldı, okullarda, üniversitelerde ve özellikle 
de yeni imam hatip okulları ağı içinde yaygınlaştırıldı.  
(Modern Türkiye’nin Doğuşu kitabı, 2002, önsöz..) 
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Prof. Bernard Lewis’in saptamaları : 
 

• ' Bu okullar görünüşte imam ve hatip yetiştirmek 

amacındaydı, dinsel destekle hem ilk  

hem de ortaöğretim veriyordu. 

• Ülke içinde İslamiyet kesinlikle  

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından  

bu yana hiç olmadığı kadar Türk kamu  

yaşamında bir güce sahiptir.  

• Din öğretimi artık eğitim sisteminin  

ayrılmaz ve kabul edilmiş parçasıdır,  

dinsel okulların gittikçe artan sayıdaki mezunları  

önemli kamu hizmetlerine gelmektedir.‘ 

(Modern Türkiye’nin Doğuşu kitabı, 2002, önsöz..) 
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Neo-Liberalizm aşındı! 
 

“Serbest piyasa ekonomisi artık iyi çalıştığında bile 
büyüme ve istihdam artışını sağlayacak yapısal 
dönüşümü gerçekleştir- 
mekte yeterli olmamaktadır.  
Çin ve Hindistan’ın başarılı poli- 
tikalarından örnek alarak,  
Türkiye de kendi koşullarına  
uygun, kamu öncülüğünde  
sanayi politikaları geliştirmeli, uygulamalıdır.”  
 

Prof. Dr. Dani RODRIK, Harvard Üniversitesi 
www.simalyildizi.net/index.php?topic=1146.0, 30.12.07 
 

 Atatürk’ün insancıl ve başarılı ılımlı devletçilik politikası 
öneriliyor.  Dünya buna dönüyor. Kapitalizm tıkandı.. 
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“…en büyük düşman, düşmanların düşmanı  

ne falan ne de filan millettir.  

Bilakis bu, adeta her tarafı kaplamış bir saltanat halinde  

bütün dünyaya egemen olan kapitalizm afeti  

ve onun çocuğu olan emperyalizmdir.’’ (20 Temmuz 1920) 
 

 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  
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HARBİ SEMİH POROY  
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Daha gün o gün değil, 

derlenip dürülmesin 

bayraklar. 

Dinleyin, duyduğunuz 

çakalların ulumasıdır. 

Safları sıklaştırın çocuklar, 

Bu kavga faşizme karşı,  

bu kavga  

hürriyet kavgasıdır. 
 

Nazım Hikmet Ran 
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“Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli,  

memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle,  
düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.” 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
116 www.ahmetsaltik.net 19.11.2011 



Çağdaş anlamda millet olma.. 
Son dönemlerdeki “Alt Kimlik – Üst kimlik” 

dayatmaları bilim ve ahlâk dışıdır.  

Bu asırda çağdaş uygarlık düzeyinde 

vakarla ayakta durabilmemiz At a t ü r k   
ve arkadaşları sayesinde gerçekleşmiştir  
ama bunu zedelemek için bütün Dünya 
üzerimize gelmektedir! 
(Prof.Dr. Kerem Doksat, Sosyal Psikiyatri Kongresi, 
İstanbul, 5.6.10) 

www.ahmetsaltik.net 
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Ü l k e l e r e  g ö r e  e r i ş k i n  n ü f u s t a   

o r t a l a m a  e ğ i t i m  s ü r e s i  ( y ı l )   

Average years of schooling of adults (most recent) by country 
 

 

50 South Africa 6,1  

51 Bahrain  6,1  

52 Costa Rica 6,0 

53 Mauritius 6,0  

54 Swaziland 6,0  

55 Portugal  5,9  

56 Syria  5,8  

57 Bolivia  5,6 

 58 Zambia 5,5  
59 Algeria  5,4  
59 Zimbabwe 5,4  
61 Colombia 5,3  
61 Jamaica  5,3   
61 Turkey  5,3  
64 El Salvador 5,2  
65 India  5,1 
www.nationmaster.com/graph/edu_ave_yea
_of_sch_of_adu-education-average-years-
schooling-adults, 3.9.10 
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İnsanımızı bu denli 
eğitimsiz tutarak 
nereye varırız? 

Kalabalık, niteliksiz 
bir toplumla  

Demokrasi olur mu? 
ATATÜRK, Kurtuluş 
Savaşı’nın ortasında 

Eğitim Kurultayı 
toplamıştı.. 

19.11.2011 



“Okuyup-yazma bilmeyen  

tek bir yurttaş bırakılmamalıdır. 

Kalkınma savaşının gerektirdiği 

teknik işgücü yetiştirilmelidir. 

Yurt sorunlarının ideolojisini 

anlayacak, anlatacak, 

kuşaktan kuşağa yaşatacak 

birey ve kurumlar yaratılmalıdır. 

(1937 TBMM açış konuşması) 

Gençliği yetiştiriniz, Onlara  

ilim ve irfanın müsbet fikirlerini 

veriniz. Geleceğin aydınlığına 

onlarla kavuşacaksınız.”   
 

Gazi M.K.ATATÜRK 
121 www.ahmetsaltik.net 19.11.2011 
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Ülkenin geçmişi de bu konuda ayak bağıdır.  

Fakat öğretici de olabilir. Ayak bağıdır,  

çünkü geçmiş tortusu bir cehaleti taşıyor. 

Öğreticidir, çünkü aynı adamları değişik maskelerle 

ortaçağdan bu yana biliyoruz. Yeni aydınlanmanın 

ilk aşaması budur. Bu aydınlanmaya  

1. engel, bugünkü dünyadan habersiz  

ya da yanlış bilgilenmiş cahil toplum;  

2. engel Batı serüvenini yeniden yaşamamızın  

gerekli olduğu düşüncesi;  

3. engel emperyalist kapitalizm ve uzantılarıdır. 
 

(Doğan Kuban, Cumhuriyet Bilim Teknik, 5.2.10) 

Aydın lanma’ya  3  Enge l  

19.11.2011 



22.03.07 Prof.Dr.A.SALTIK-AÜTF 123 

“Bizi mahvetmek 

isteyen Emperyalizme 

ve bizi yutmak isteyen 

kapitalizme karşı  

tüm ulusça savaşımı 

gerek gören bir 

mesleği  

izleyen insanlarız.” 
 

1 Aralık 1921, TBMM Zabıt Ceridesi, 

Devre 1, c. 14 

123 www.ahmetsaltik.net 19.11.2011 



İ S T İ K L A L  M A H K E M E L E R İ . .  
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İstiklal Mahkemeleri 11 Eylül 1920’de kuruldu.  
O zaman Mustafa Kemal Paşa, TBMM tarafından 

henüz başkomutan olarak atanmamıştı.  
Bu Mahkemeler, savaşta firar eden askerler ile 

 vatana ihanet eden, düşmanla işbirliği yapanların 
yargılanmasını öngörüyordu ve  

ülke işgal altıdayken, yer yer isyanlar çıkarılmıştı.  
Ülke varlık-yokluk savaşında idi. Firar edenler,  
isyana kalkışanlar, düşmanla işbirliği yapanlar 

yargılanmasaydı Kurtuluş Savaşı nasıl kazanılırdı? 

19.11.2011 



İ S T İ K L A L  M A H K E M E L E R İ . .  
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Bu konuda en güvenilir kaynak,  

Prof. Dr. Ergün Aybars’ın  

İstiklal Mahkemeleri adlı yapıtıdır  

(Doktora tezi, 9 Eylül Üniv.).   

Bu kaynak özellikle görmezden geliniyor ?!  

2 8 2 7  k i ş i  i d a m  i l e  y a r g ı l a n d ı .  

1920’nin Ocak ayında kurulan  

İstiklal Mahkemeleri Mayıs 1922’de kapatıldı.  

İdama mahkum olanların sayısı 1054’tür. 
 

19.11.2011 



AKP: 8 YILDA 116 FAİLİ  MEÇHUL! 
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CHP Gn. Bşk. Yrd. Sezgin Tanrıkulu, AKP’nin  

8 yıllık iktidarında 116 faili meçhul cinayet 

işlendiğini söyledi ve “1990’ların karanlığı  

AKP döneminde de sürüyor.” dedi.  

Tanrıkulu açıklamasında, hükümetin “karanlık  

bir insan hakları sicili” olduğunu belirtti. 

Açıklamasında, “AKP’nin 8 yıllık iktidarı 

boyunca, toplam 116 faili meçhul cinayet işlendi, 

yargısız infaz, dur ihtarı, rasgele ateş açma 

sonucunda 367 kişi yaşamını yitirdi.. (Cumhuriyet, 2.2.11) 

19.11.2011 



 
 
 
 

AKP: 8 YILDA 116 FAİLİ  MEÇHUL! 
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Gözaltında ya da cezaevinde 370 ölüm olayı 

meydana geldi.” diyen Tanrıkulu,  

“Kan oluk oluk akmaya devam ediyor,  

acılara sürekli yenileri ekleniyor; son 8 yılda 

çatışmalarda 2262 kişi yaşamını yitirdi,  

8710 kişi işkenceden geçirildi, 87513 kişi 

gözaltına alındı. Hangi demokratik ülkede  

böyle  bir tablo söz konusudur.” dedi.  

Tanrıkulu, 671 yayının yasaklandığını belirtti. 
(Cumhuriyet, 2.2.11) 

19.11.2011 
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Prof. Dr. Vamık Volkan uyardı : 

« T ü r k i y e ' y i  A t a t ü r k  D o ğ u r d u ,   

O  i m g e y i  d e ğ e r s i z l e ş t i r e r e k   

a y a ğ ı m ı z a  s ı k ı y o r u z ! »  

«Atatürk Anatürk» 

adlı yeni kitap yayımlayan Prof. Dr. 

Vamık Volkan, uyarıyor: (AKŞAM, 20.2.11)  
 

1. Şeyh Sait Kürt olduğu için    

 asılmadı, Yeşil bayrak açtı. 

2. Dine bağlılık, Atatürk   

 düşmanlığını gerektirmez.  

3. «Türk» kelimesi ırkçı    

 anlamda kullanılmadı. 

« Tür k i ye ' y i   

At a t ü r k  doğur du;   

unut u l ma s ı n !  

Mecbursun Atatürkçü 

olmaya, o başlatmış 

çünkü seni! » 

19.11.2011 



ATATÜRK Devrimi kansız oldu ! 
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Abraham Lincoln genç bir hukukçu iken  
ABD başkanlığına adaylığını koyar ve  

ilk konuşmasını 3 tümce ile sonuçlandırır.  
Başarısız bir konuşma yaptığını sanmasına karşın,  

o 3 tümcenin tarihe geçeceğini fark edebilmiş değildi. 
 «Ne yapacaksam, halk için  hakla bir l ikte   

halka rağmen  yapacağım»  demişti. 
O tümce bir önemli gerçeği anımsatmaktaydı. 

Uygarlığın gelişmesinde hiçbir devrim  
halka danışılarak, halkın kararıyla yapılmamış;  

halka rağmen gerçekleşmiştir. Hiçbir ülkede  
halk devrimlerden yana olamamış ama  

sonuçlarına boyun eğmiştir.  

19.11.2011 



ATATÜRK Devrimi kansız oldu ! 
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Son 300 yıl içinde uygarlık tarihi  

önemli 3 Devrime tanık oldu: 
  

1789-99 Fransız Devrimi,  

1917 Bolşevik Devrimi,  

1923 Mustafa Kemal’in çağdaşlaşma devrimi.  
 

Bu 3 devrim içinde halkın tepkisiyle karşılaşmayan 

kan dökülmeden gerçekleşen  tek devrim vardır, 

Mustafa Kemal’in,  

köhnemiş Osmanlı Devletinin emperyalizme  

terk ettiği Anadolu’muzdaki   

ulusalcı devrimi. (Dr. Ali Nejat Ölçen) 
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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 
19.11.2011 



Halk ın  gerçek gücü. .  

132 

 

HALKIM BEN 

SOLUĞUMUN  

ÖYLE BİR GÜCÜ VAR Kİ 

DELER GEÇERİM, 

DİNLEMEM 

FİLİZ VERİR,  

BOY ATARIM 

ZİFİRİ KARANLIK 

DEMEM 
 

Pablo Neruda 
www.ahmetsaltik.net 19.11.2011 
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ATA’nın 1926’da kendisine yönelik öldürü (suikast) girişiminin ardından 

söylediği sözlerdir ve ancak sıra dışı, bilge kişiliklerden beklenebilir..  

19.11.2011 



Cumhuriyet zayıf mı?? 
“ Efendiler! Size şunu söyleyeyim ki,  

devrimci Türkiye Cumhuriyeti’ni benim  

şahsımla var zannedenler çok aldanıyorlar.  

Türkiye Cumhuriyeti, her mânası ile, büyük Türk 

milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlâtlarının 

elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır.”  
(Hasan Rıza Soyak, Fotoğraflarla  

Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri, 1965) 
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“En büyük gücü halkı anlamakta, onunla açık konuşmakta,  

onu kandırmamakta bulan bu büyük insan,  

gericiliğe ödün vermediği için, Türkiye’nin siyasal ve  

sosyal alanlardaki bağımsızlığını koruduğu için,  

sosyal sınıfları birbirine kırdırmak politikası gütmediği için, 

giriştiği eylemlerin büyük hızına karşın  

nerede durulacağını bildiği için,  

20. yüzyılın gerektirdiği sosyal kalkınma sorunlarını 

benimsemeye ve uygulamaya olanak veren  

bir davranış biçimi çizdiği gibi,  

bağımsızlık savaşı bayrağını  

sonuna dek dimdik tuttuğu için.  

aramızda yaşıyor.” Prof. Dr. Tarık Zafer TUNAYA 
(Yalçın Bayer, Hürriyet, 10 Kasım 2008) 

Niçin biz Atatürk’e bu kadar bağlıyız? 

19.11.2011 
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“ Bir ulus varlığını ve bağımsızlığını korumak 

için, düşünülebilen girişim ve özveriyi 

yaptıktan sonra mutlaka başarır. 

Ya başaramazsa demek,  

o ulusu ölmüş saymak demektir. 

Öyle ise, ulus yaşadıkça ve  

özverili girişimlerini sürdürdükçe 

başarısızlık söz konusu olamaz.”  
[ Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ABD’li General Harbour’a yanıtı.. ] 

 

ATATÜRKÇÜLER  
UMUTSUZ OLAMAZ!  
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“ Bugün ulaştığımız sonuç,  
yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların 
yarattığı uyanıklığın ve bu sevgili yurdun 
her köşesini sulayan kanların karşılığıdır.  

Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir 
armağan olarak bırakıyorum.” 
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Yürü bre  
Hızır paşa! 
Senin de  

çarkın kırılır.. 
Güvendiğin 
padişahın, 

O da bir gün 
devrilir..  

 

 

Pir Sultan 
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Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Devrimci 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün  
sonsuzluğa göçüşünün 73. yıl dönümünde,  

on binlerce yurttaş Anıtkabir'e akın etti.  
10 Kasım 2011, Anıtkabir Aslanlı Yol 
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«Beni inkâr 
edeceksiniz. 

Hatta bühtanla 
yad 

edeceksiniz.  
Hint'e, Yemen'e 
ve Mısır'a giden 
fikirlerim, orada 

filizlenerek 
gelip sizi 

boğacaktır.» 
 

Gazi  
Mustafa Kemal 
A T A T Ü R K  
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Kurtuluş için: BİR-LE-ŞİN ! 
 

• “ Kendi kişisel çıkarları için 
yabancılarla işbirliğine giren 
ve gücünü halktan almayan  
küçük bir azınlığın dışındaki 
tüm güçler;  
aralarındaki etnik, dinsel  
ve siyasal ayrımları  

E R - T E - L E - Y E - R E K   
Ulusal Kuruluş Mücadelesi 
yolunda bir-leş-me-li-dir.“  
(1921, İrade-i Milliye )  
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Teşekkür  ederim.. .  
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YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ!  

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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