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Prof. Şerif Mardin’e yanıt   : 
 

 

“KEMALİZM KURU BİR İDEOLOJİDİR”  midir (!?!) 
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“Kadınlar başka hiçbir ülkede bu denli hızla ilerlememişlerdir.  
Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte, gerçekten eşi olmayan bir olaydır.”  

 

The Daily Telegraph’tan aktaran : Ulus, 16 Kasım 1938 
 
 
 
Şerif Mardin nam, böyyük mü böyyük Sabancı Üniversitesi’nin her biri ötekinden seçkin hocalarından 
Prof. zat, buyurmuş (www.ozgurhaber.com/prof-dr-serif-mardin-laikligi-tartismaktan-2157799/:, 
25.05.08) : 
 
“.. Osmanlı'da Mahallenin gerçek bir bilim olduğunu ve toplumu temsil ettiğini..” hatırlatmış..  
“.. Mahalleyi oluşturan unsurların başında camilerin geldiğini..” de anlatmış.  
 
Mardin Bey, “..Cumhuriyet'le birlikte caminin yerini alan okulların iyiye,  
güzele ve doğruya yönelik derinlemesine felsefeler üretemediğine..”  de dikkat çekmiş..  
 
Şereflü Mardin;  
 
“Avrupa'da insanlar dindar olsun olmasın, iyiye, güzele ve doğruya dair felsefe üretmişlerdir.  
Binlerce sayfa yazı üretmişlerdir. Bizim Cumhuriyet Öğretimizde iyi, doğru ve güzeli derinlemesine 
araştıralım diye bir şey yok. Orada binlerce sayfa tartışma bulamazsınız. Bunları bulamadığınız 
zaman göz kalıyor. Göz ve bakma, paradoksal olarak Mahalle Baskısı unsurlarından biri gibi geliyor.”  
 

çün buyurmuş ayrıca. 
 
Devletlû Mardin hoca, “Laikliği tartışmaktan korkuyoruz.  
Yani Laikliği tartışırsanız günlerinizi hapiste geçirebilirsiniz. " diye ünlemekten de geri durmamış.. 
 
Bunları söylemek için, saygın sanat adamı Cemal Reşit Rey’in adını taşıyan güzelim salonları 
doldurmuşlar İstanbul’da. 
 
Kadim ve de Elit, Atlantik ötesi şöhretli Sosyoloji Hocası Prof. Mardin, hızını alamayarak gürlemiş ! 
 

“KEMALİZM KURU BİR İDEOLOJİDİR!” 
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Bu uğursuz saldırı eyleminin, açık yalanın boyasını kazıyarak astarını ortaya dökmek gerek..  
Çağa ve insanlığa karşı boyun borcudur.. 
  
Şunu diyerek başlamak isterim ki : Öncelikle emperyalizme ilk yenilgisini tattırandır M. Kemal! 
 
Oysa "Üstad" Mardin, bir “misyon” un adamıdır. Görevini yapıyor..  
Atlantik ötesinde sunulanların elbette bir karşılığı olacak.. 
 
Kendisine; bırakalım Doğuyu, Batı dünyasından sayısız devlet başkanı, üst düzey komutan, tarihçi, 
bilim adamı, felsefeci, düşünür, yazar, kurum...un Mustafa Kemal Paşa'nın görkemli başarıları  
ve devrimleriyle ilgili değerlendirmelerini anımsatsak bir işe yarar mı acaba?..  
 
Hangi birini? O denli çok ki.. 
 
Birkaç tanesini sunalım : 
(www.devletim.com/ataturk_hakkinda.aspAtatürk Hakkında Söylenenler) 
 
İlki, üzerinde güneş batmayan Britanya İmparatorluğu'nun Başbakanı D. L’loyd George'dan. 
Anadolu'daki hazin yenilgisinin ardından İngiltere Parlamentosu'nda sigaya çekilen Başbakan  
kürsüye çıkar ve hiç altta kalmadan, hatta Mustafa Kemal Paşa'ya yenilgisinden övünç duyarcasına : 
 

 "Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki,  
o büyük dahi, çağımızda Türk Milleti'ne nasip oldu. Mustafa Kemâl'in dehasına karşı 
elden ne gelirdi?" diye gürleyerek görevi bırakır.. (1922) 

 
UNESCO Genel Kurulu’nda, 156 ülkenin oybirliği ile alınan karar (1979) : 
 

 “Atatürk; Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi, 
olağanüstü reformlar gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı 
savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca 
insanlar arasında renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı,  
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu.” 

 
UNESCO’nun, 156 ülkenin OYBİRLİĞİ ile yaptığı ve dünyaya dağıttığı ATATÜRK tanımlaması. 
Gerekçesi ise; doğumunun 100. yılına (1981) armağan olmak üzere.. (2 yıl öncesinden..) 
 
* * * * * * * * * *  

 
 
 

• "Kemalizm hakkında uzun çalışınca ne kadar kuru  
   bir ideoloji olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. 

 Bu ideoloji topluma iyi, güzel ve doğru hakkında  
hiçbir şey verememiştir." (Toptan red!? Yazıklar olsun!) 

 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözlerinin derinlikli bir 
felsefenin ürünü olmadığını aktaran Şerif Mardin, 
Kemalizmi kuru bir ideoloji şeklinde tanımladı. Kavramın 
Türkiye'de tartışılmasının bugüne dek olanaklı olmadığını 
belirten Mardin, tartışan kişinin yaşamının kalan günlerini 
hapishanede geçireceğini iddia etti .. (İsviçre, Fransa... 
“Ermeni soykırımı yoktur” diyene hapis cezası veriyor!) 
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“ Uçurumun kenarında yıkık bir ülke..  
Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar…   

Yıllarca süren savaş…  
Ondan sonra içerde ve dışarda saygı ile tanınan  

yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet  
ve bunları başarmak için amansız devrimler…  
İşte Türk genel devriminin kısa bir anlatımı…” 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 
 
Bilmez mi üstad-ı azam Prof. Mardin bunları?.. Pek ala bilir.. 
 
Belki unutmuştur, ya da unutturmak istenmektedir; anımsatalım ve haksız eyleme engel olalım :  
 
Edouard Herriot, Fransa Eski Başbakanı, 1933 : 
 

 “Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa'da laik bir hükümet kurmuştum.  
Bu hükümeti Papa'nın Paris'teki temsilcisinin yardımı ile papazlar devirdi.  
Sizse bir Halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz.  
Siz, bu gerici tutuculuk (taassup) içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz?  
Dehanızın büyük ürünü, laik bir Türkiye yaratmak olmuştur.” 

Aristide Briand, Fransız Başbakanı, 1921 : 
 

“Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması'nın imzalanması nedeniyle; ‘Bizi arkadan vurdu,  
dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı’ diyenlere Fransız Başbakanı’nın  
Mecliste verdiği yanıt : ‘Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman  
Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin yontularını dikerdik. 
Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.’ "  

Vladimir İliç Lenin, Rus İhtilali Lideri, 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. 
Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum.”  

Ernest Hemingway, Amerikalı Romancı, Yazar, 1922 
 

“Marmara kıyısındaki sıcak, toz toprak içinde, eciş bücüş yollu ikinci sınıf kıyı kasabası 
Mudanya'da, Batı ile Doğu karşı karşıya geldiler. İsmet Paşa'yla görüşecek Müttefik generallerini 
taşıyan İngiliz sancak gemisi ‘Iron Duke’ın kül rengi öldürücü kulelerine karşın,  
Batılılar buraya barış dilenmeye geliyordu; yoksa barış istemeye, ya da koşullarını  
dikte ettirmeye değil... Bu görüşmeler, Avrupa'nın Asya üzerindeki egemenliğinin  
sonunu gösteriyor. Çünkü Mustafa Kemal, herkesin bildiği gibi, Yunanlıları silip süpürmüştü.”  

Sir Charles Townshend, İngiliz Generali, 1922 : 
 

“Ben şimdiye dek on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım.  
Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh gücünün gizi var.”  

Claude Farrere, Fransız Romancı ve Diplomat, 1930 
 

“Sevr'den sonra Türkiye'nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye yaşıyor; hem, Mustafa Kemal 
başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki; bir L'loyd George'un bütün çabaları, bütün olanakları, 
sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey 
yapamıyor...”  
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Claude Farrere, Fransız Romancı ve Diplomat : 
 

“Eğer savaşı kazanmış ve daha da kazanacaksa, O, barışı da yapacaktır. Sözüme inanın ve 
sizlere önceden haber vereyim ki, O bunu iyi yapacak, herkesin düşündüğünden daha eksiksiz 
ve şimdiye dek kimsenin ulaşamadığı bir başarı ile yapacak.”  

Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933 : 
 

“Bir ulusun yaşamında bu denli az sürede bu denli kökten değişiklik pek ender gerçekleşir...  
Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz sözcüğün tam anlamıyla büyük adam niteliğine  
hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.”  

Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos’un, 1934’te Atatürk’ü NOBEL Barış Ödülü’ne  
aday göstermesine ne demeli ?!  

Bay Şerif Mardin, Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış!” söylemini küçümsüyor !?.. 

Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı, 1937 : 
 

“Mustafa Kemal hakkındaki bilgiyi, O'nu çok iyi tanıyan birisinden edindim. SSCB Dışişleri 
Bakanı Litvinof'la 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, ABD Başkanı, 1938: 
 

“Beyaz Saray'daki görevim tamamlanınca ilk yapmak istediğim şey, zamanımızın  
bu en dikkate değer kişiliğini ülkesinde ziyaret etmekti. Yazgı buna izin vermedi...  
Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler.”  

Winston Churchill, İngiltere Başbakanı, 1938 :  
 

“Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, 
yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük yitiktir. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri 
içten gözyaşları, bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına yaraşır bir görünümden 
başka birşey değildir.”  

W. Somerset Maugham, İngiliz Romancı, Yazar, 1953 : 
 

“Bir insanın değerinin en belirli ölçüsü kendi alanındaki üstünlüğünü dostuna düşmanına kabul 
ettirebilmesindedir. İşte Atatürk bu yüceliğe ermiş dâhilerden biridir. Bir ihtilâlci (devrimci) olarak  
modern Türkiye'yi yaratmış, davasında utku kazanmış (muzaffer) olmuş ve yüzyılımızın  
büyük devlet adamları arasına katılmıştır.”  

Dwight D. Eisenhower, ABD Başkanı, 1953 : 
 

“Kemal Atatürk için sürekli bir anıt mezar yapılması nedeniyle Türkiye'ye kutlamalarımı  
arz ile gurur duyuyorum. O'nun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar  
elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk'ün hatırasını anmak için yapılan tören, 
dünyanın her yanından özgür insanlara esin kaynağı olmuş kişiye çok yerinde bir saygıdır.”  

Muhammed Ali Cinnah, Pakistan'ın Kurucusu, 1954 : 
 

“O, Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak güçte 
olduğunu kanıtladı. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını 
yitirmiştir. Atatürk gibi önder, önlerinde bir esin kaynağı olarak dikildiği halde,  
Hint Müslümanları bugünkü durumlarına hâlâ razı olacaklar mı?”  
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İkbal, Pakistan Millî Şairi, 1958 : 
 

“Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken,  
O'nun bakışıyla cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş durumuna geldik.”  

Lord Kinross, İngiliz Devlet Adamı, 1960 :  
 

“Atatürk, tarih boyunca gelip geçmiş en büyük devlet adamlarından biridir.  
Hiçbir zaman yaşadığı zamanın üzerinde durmamış, ileriyi görerek ona göre iş yapmıştır. 
Atatürk'ü Mussolini ve Hitler gibi yöneticilerden ayıran nokta işte bu niteliktir.  
Onlar her yaptıklannda kendilerini düşünerek hareket ediyorlardı.  
Atatürk, kendisinden ötesini, 20-30 yıl ilerisini görerek hareket ederdi.”  
 
Muhammed Eyüp Han, Pakistan Devlet Başkanı, 1963 : 
 

“Kemal Atatürk yalnız bu yüzyılın en büyük önderlerinden biri değildir. Biz Pakistan'da O'nu, 
gelmiş geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. O, yalnız sizin 
ulusunuzun sevgili önderi değildir. Dünyadaki bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve  
hayranlık duygularıyla O'na çevirnişlerdir.”  

Nikita S. Kruşçev, Sovyetler Birliği Başkanı, 1963 : 
 

“Yakın ve Orta Doğu'da ilk cumhuriyet, doğuşunu O'na borçludur. Bu cumhuriyet, birçok ulusun 
ulusal özgürlük savaşalarına ışık tutmuştur. Atatürk'ün yönetimindeki Türkiye'nin uluslararası 
otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.”  

John F. Kennedy, ABD Başkanı, 1963 : 
 

“Atatürk adı insana bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihsel başarılarını, Türk ulusuna  
esin veren önderliğini, modern dünyayı anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri önder olarak 
güç ve cesaretini anımsatmaktadır. Kuşkusuz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve o zamandan 
beri Atatürk'ün ve Türkiye'nin giriştiği derin ve geniş devrimler ölçüsünde bir ulusun kendisine 
olan güvenini daha başarı ile belirten bir başka örnek gösterilemez.”  

Jawaharlal Nehru, Hindistan Başkanı, 1963 : 
 

“Kemal Atatürk veya bizim O'nu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde 
benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok duygulandım.  
Türkiye'yi modernleştirme yolunda Atatürk'ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım.  
O'nun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyor.  
O, Doğu'da modern çağın yapıcılarından biridir.  
O'nun en büyük hayranları arasında bulunmayı sürdürüyorum.”  

Ludwig Erhard, Batı Almanya Başkanı, 1963 : 
 

“Bütün dünya 10 Kasım'da, biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın 
yaşamını ve yapıtlarını takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında  
sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.”  

Joseph Luns, Hollanda Dışişleri Bakanı, 1963 : 
 
“Çağımızda; uzak görüşlü, cesur, siyasal ve ekonomik reformlarla Türkiye'yi bugünkü  
modern cumhuriyet durumuna getiren Atatürk'tür. Aynı zamanda bugün Türkiye'nin  
Avrupa Ortak Pazarı'na girebilecek güce erişmesini sağlayan modern ekonominin temelini 
hazırlayan da yine O'dur.”  
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General Douglas Mac Arthur, ABD Uzak Doğu Kuvvetleri Başkomutanı, 1963 : 
 

“Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük önderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin en ileri 
ülkeler arasında hakettiği yeri almasını sağlamıştır. Yine O, Türklere, bir ulusun büyüklüğünün 
temel taşını oluşturan, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.  
Ben Atatürk'ün sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük övünç duyuyorum.”  

Kurt Georg Kiesinger, Federal Almanya Başbakanı, 1968 : 
 

“Ben Türk - Alman dostluğunu yakından tanıyan bir kuşağın çocuğuyum. Küçük yaşımda  
bir adamın kahramanlıklarını, yaptığı hizmetleri, ülkesi için giriştiği özverileri gördüm.  
Bu adam Mustafa Kemal'di. Bugün daha iyi kavrıyorum ki, o insan büyük bir devlet adamıydı. 
Büyüktü, çünkü ölçüyü korumasını her zaman bildi ve yapıtını tehlikeye sokacak sınırları 
aşamadı. Yürekliliğin ve kendi yürekliliğinin sınırlarını da çizebilecek ölçüde anlayışlıydı.” 

Prof. Dr. Herbert Melziğ, Alman tarihbilimci 
 

"Yeni Türkiye Atatürk'le yalnız İslam anlayış ve görüşlerini değil, aynı zamanda Avrupa'nın düşünme 
biçimini de aşmıştır. Türkiye bir dürüstlük, içtenlilik ve gerçekçilik politikasını gütmekte ve bu yüzden 
tepkilere, başarısızlıklara uğramamaktadır. Bu politikanın kendinden öncekilere benzer tarafı olmadığı 
gibi taklidi de yoktur.”'   

* * * * * * * * * *  

Daha kapsamlı bilgi edinilmesi için erişkeleri (link) ile bir liste sunalım ayrıca.. 

Ataturk in the Eyes of the World 
 

 

Franklin D. Roosevelt 
(32nd US-President, 1933-1945) 

EN BÜYÜK DEVLET ADAMI 

D. L’loyd George 
(İngiltere Başbakanı) 

YÜZYILIMIZIN DAHİSİ 

Winston Churchill 
(İngiltere Başbakanı) 

“ATA’NIN ÖLÜMÜ BÜYÜK KAYIPTIR" 

V. İlyiç Lenin 
(Rus İhtilali Lideri) 

YÜKSEK ANLAYIŞLI ÖNDER 

Edouard Herriot 
(Fransa eski Başbakanı) 

“O’NA NASIL HAYRAN OLMAYAYIM?" 

Eleftherios Venizelos 
(Yunanistan Başbakanı) 

“TÜRKİYE ÖVÜNEBİLİR" 

Dwight D. Eisenhower 
(34. ABD Başkanı, 1953-1961) 

TÜRK BİRLİĞİNİN MİMARİ 

http://www.ahmetsaltik.net/
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Habib Burgiba 
(Tunus Devlet Başkanı) 

ATATÜRK İLHAM KAYNAĞIYDI 

Charles de Gaulle 
(Fransa Devlet Başkanı) 

SADIK DOSTLUK DUYGULARI 

Muhammed Ali Cinnah 
(Pakistan’ın Kurucusu) 

“O, MÜSLÜMANLARIN DA SESİYDİ" 

Eyüp Han 
(Pakistan Devlet Başkanı) 

BÜTÜN ÇAĞLARIN LİDERİ 

Nikita S. Kruşçef 
(Sovyetler Birliği Başkanı) 

ATATÜRK’ÜN YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE 

John F. Kennedy 
(35. ABD Başkanı, 1961-63) 

YÜZYILIMIZIN BÜYÜK ÖNDERİ 

Jawaharlal Nehru 
(Hindistan Başbakanı 

MODERN ÇAĞIN YAPICISI 

Prof. Ludwig Erhard 
(Batı Almanya Başbakanı) 

ESERLERİ TAKDİRLE ANILMAKTADIR 

Sir A. Douglas Home 
(İngiltere Başbakanı) 

KAHRAMAN VE CESUR ASKER 

Hayato İkeda 
(Japonya Başbakanı) 

ATA’YA DUYULAN HAYRANLIK 

Kurt G. Kiesinger 
(Federal Almanya Başbakanı) 

“O, ESERİNİ TEHLİKEYE SOKMADI" 

Joseph Luns 
(Hollanda Dışişleri Bakanı 

ATATÜRK’ÜN BÜYÜKLÜĞÜ 

General Douglas Mac Artur 
(ABD Uzak Doğu Kuvvetleri 
Başkomutanı) 

“ATATÜRK’LE ÖVÜNÜYORUM" 
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E. Hemingway 
(Amerikalı Romancı, Yazar) 

MUSTAFA KEMAL YUNANLILARI  
SİLİP SÜPÜRMÜŞTÜ 

W. Sommerset Maugham 
(İngiliz Romancı,Yazar) 

EN BÜYÜK DEVLET ADAMI 

Claude Farrere 
(Fransız Romancı ve Diplomat) 

YAŞAYAN TÜRKİYE 

İkbal 
(Pakistan Ulusal Şairi) 

“O’NUN BAKIŞI İLE AYDINLANDIK" 

Lord Kinross 
(İngiliz Devlet Adamı) 

“O, YARINI GÖRÜRDÜ" 

Şnork Kalutsyan 
(Türkiye Ermeni Patriği) 

ATATÜRK İLE YAŞAMAK 

Tahran Gazetesi BU GIBI DEHALAR ÖLMEZLER 

L’Illustration Gazetesi, 
Fransa 

EN BÜYÜK ATATÜRK 

Social Demokraten Gazetesi,  
İsveç 

TÜRKİYE’NİN KURULMASI 

Daily Telegraph Gazetesi,  
İngiltere 

TARİHTE EŞİ OLMAYAN OLAY 

 

* * * * * * * * * *  
 
Bırakalım Bay Mardin’in “Laikliği tartışmaktan korkuyoruz..”  saptırmacasını, laiklik karşıtları 
gemi öylesine azıya almışlardır ki; daha geçen ay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görkemli bir 
kanıtlar demeti ile, ABD-AB destekli AKP hükümetinin “laikliğe karşı eylemlerin odağı 
durumuna geldiğini” savlıyor kapatma istemiyle.. 

 
Muhterem Mardin ve panelde aynı makamdan demvuran akademisyen, gazeteci  vb. şüreka  
şuna ne buyuracaklar ? 
 
Pek namlı İngiliz tarihçi ve ajan Prof. Arnold Toynbee'den :  
 
O zat ki, 1915’lerde “The Blue Book” adlı ünlü İngiliz Psikolojik harp kitabını -elbette sipariş 
üzerine- yazarak, “Barbar Türkler ayaklandı. Uygarlığı yok edecekler. Onları durdurmalıyız!”  
kandımacasıyla, taa Avustralya, Yeni Zelanda’ daki Britanya İmparatorluğu sömürgelerinden  
beyni yıkanmış lejyonerleri ANZAC Kolordusu (Australian and New Zeland Army Corps) adıyla  
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Çanakkale Boğazı’na, Gelibolu Yarımadası’na yığma planına akıldanelik yapmış, çok yıllar sonra 
bu görkemli “başarılarını” (!) itiraf etmiştir. 
 

 “ O, YARINI GÖRÜRDÜ..  
Atatürk, tarih boyunca gelip geçmiş en büyük devlet adamlarından biridir.  
Hiçbir zaman yaşadığı zamanın üzerinde durmamış, ileriyi görerek ona göre iş yapmıştır. 
Atatürk’ü Mussolini ve Hitler gibi yöneticilerden ayıran nokta, işte bu niteliktir.  
Onlar her yaptıklarında kendilerini düşünerek hareket ediyorlardı.  
Atatürk, kendisinden ötesini, 20 - 30 yıl ilerisini görerek hareket ederdi. ”  
 

 “Batı dünyasındaki Rönesans, Reformasyon, bilim ve düşünce devrimi,  
Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’ni, ATATÜRK, bir insan ömrüne sığdırmıştır.”  

 
* * * * * * * * * * 
 
Peki nedendir bu görmezden gelişler ve çarpıtmalar, tarihe gömme planları? 
 
Bunlar, emperyalizmin buyruğunda "postmodern bilim" denen kepazeliğin, alçaklığın ürünüdür! 
 
Geçelim unvanlarını, ruhlarını ve kişiliklerini moleküllerine dek emperyalizme kiralamış  
ya da satmış pek çok zamane uşaklarının zorunlu misyonlarının gereğidir. 
 
Batı emperyalizmi, en acımasız yöntem ve dozlarda Türk halkına karşı Psikolojik savaşını 
yürütmektedir. Gözleri yalnız ülkemizde değil; Ulusu da soykırımcı gelenekleriyle yok etmek istiyorlar! 
Utanıp sıkılmadan, “Ermeni soykırımı” yaftasını boynumuza takmak istiyorlar. PKK’yı destekliyorlar! 
Ancak MGK bünyesindeki karşı Psikolojik Savaş Dairesi, yine Batı'nın buyruğu ile kapatılmıştır!.. 
 
Batı'ya denmektedir ki : Gel beni "benzet", "şa ap" .. ne istersen yap.. 
 
Ulus, özgüvenini yitirmiştir..  
 
* * * * * * * * * *  
 
Uyan ey Türkiye’m uyan! 
 
Derin, ölümcül uykundan kalk..  
Toplumsal felçten kurtul, silkin.. 
 
Yavaş yavaş özekıyımdan (intihardan), tarihsel harakirinden vazgeç.. 
 
Bu gidiş hayra alamet değil, bilesin ! 
 

Garbın afakını sarmış bir dud-i intikam : Sevr, yeniden Sevr! 

Yeni Emperyalizm nam salmış mahlas : “Küreselleş(TİR)me” 

Dezenformasyon, kültür emperyalizmi, psikolojik savaş.. kolkola 

Gaflet, dalalet ve de hıyanet zincirleme; yüzde on hain kontenjanı! 

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı global yağma size helal, az biledir 

Postmodern rüşvet “komisyon” dur yasal, etik ve de rasyonalize.. 

 
İlgili-ilgisiz, yetkili-yetkisiz.. bir kez daha yüksek sesle duyurmuş, tarihe de not düşmüş olalım.. 
 
Ve de Yüce ATATÜRK’ün kendi sözü ile Bay Mardin ve şürekasına son iletimizi verelim : 
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 “Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen çabalar belirebilir.  
Fikirlerimi yadsıyanlar ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim  
ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat, ektiğimiz tohumlar o denli özlü ve 
güçlüdürler ki; bu fikirler, Hint'ten, Mısır'dan döner dolaşır gene gelir,  
verimli sonuçları kalpleri doldurur...” 

 
Ba-şa-ra-ma-ya-cak-sı-nız  Bay Mardin ve işbirlikçileri !  
 
Yüce Atatürk’ün evrensel aydınlığı, er ya da geç sizleri de karanlık dehlizlerinizde yakalayacak.. 
 
Kaygı ve saygı ile ancak inanç ve de azimle. 26.05.08, Ankara 
 
 
 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK 

Ankara Üniv. Tıp Fak. 
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