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93 Yıl Sonra : SİVAS KONGRESİ KAPANIRKEN.. 
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     Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 ve Büyük Taarruz, 30 Ağustos Zaferi ve İzmir'in kurtuluşu 

haftalarındayız.. 26 Ağustos - 9 Eylül 1922.. 

     Dünya halklarına da özgürlük, bağımsızlık, yurt-vatan savunması, emperyalizme başkaldırı 

bağlamında söyleyecek öyle çok sözümüz ve gösterecek öyle bol edimimiz var ki.. 

     Yazık ediyoruz Dünya tarihi ve kültürü adına bu fırsatı heba ederek, vahayı çoraklaştırarak. 

     Uluslararası ölçekte etkinliklerle; fuar, gezi, bilimsel kongre, sinema, festival, gençlik etkinlikleri gibi 

tüm insanlığın ortak kalıtına dönüştürme yükümünde olduğumuz, "yaptığımız" bir tarihi "yazmıyor", 

siliyoruz. Böylesine kahreden bir karşıdevrimci yönetim elinde ülkemiz.. 

Bakar mısınız Yüce Atatürk'ün sonsuz ufkuna : 

     “Anadolu, bu savunmasıyla yalnız kendi yaşamına ilişkin görevini yerine getirmiyor; belki Doğu’ya 

yöneltilmiş saldırılara bir engel çekiyor. Yeryüzünden ezen ve ezilen sözcükleri kalkıp, insanlık 

kendine yaraşan bir toplumsal duruma eriştiğinde; Türk ulusu, bu amaç yolundaki öncülüğü ile 

gerçekten övünebilecektir.” 

 

               4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi katılan 38 Yurtsever (04.09.05, Cumhuriyet). 

 

“Tarih, 

ihtiyatsızlar için 

merhametsizdir.” 

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK 
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     Gerçekten, Anadolu İhtilali, dünya bağımsızlık savaşlarının öncüsü ve örneğidir.  

Bizler Anadolu’da bu şanlı kalkışmanın özneleri olarak, ne yazık ki, bu görkemli insanlık savaşımı  

ve destanını uluslararası düzlemde tüm insanlığa mal edecek çabalar yerine, boğup tarihin 

derinliklerine tıkmakla meşgulüz. Bilimsel namusla tarih yazacaklar, bu alçaltıcı içeriği yapıtlarına 

eminiz kahırla aktaracaklardır.  

     Ne acı verici, utandırıcı, hazin bir tutum değil mi? 

     Bu türden edimler içinde olanların çok ama çok utanması ve kendilerine gelmesi gerek. 

     Aksi durumda onları Ulusumuz, tarih ve hatta kendi çocukları bile bağışlamayacak. 

     Ne diyordu Mustafa Kemal Paşa :  

     “Ulusal bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için,  

      dil ve tarih uğrunda çalışmak zorundayız.”  

     İşte bu yüzden tarihimizdeki çok önemli dönemeçleri unutturmak istiyorlar, törenleri sınırlıyor 

hatta yasaklıyorlar. Ulusal tarih bilinci ile yetişmesin isteniyor yeni kuşaklar. Bundan çok korkuyorlar.   

     Yine Gazi, tarihi yazanın yapana sadık kalması gerektiğini, bu yapılmadığında, tarihsel gerçeklerin 

alt üst olacağını da kaydetmişti. 

     Bu nedenledir ki, Üniversitelerden “Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi” derslerini, iyice azaltılmış ve 

karşıtlarının eline neredeyse karşı propagandaya dönüştürülmüş bu dersleri kaldırmak istiyorlar.  

 

     Eylül 2012’de Ülkede Görünüm..   

     Türkiye bir hengamede paldır küldür çok tehlikeli biçimde sürüklenirken, 90 yıl önce bugünlerde 

Batı Anadolu’da bir ölüm kalım savaşı verilmekte idi. (26 Ağustos - 9 Eylül 1922) 

     93 yıl önce Sivas’ta ise, 4-11 Eylül 1919 günlerinde Ulusal Kurtuluşun planları,  

Anadolu Kongrelerinde birbiri ardına halkla birlikte yapılıyordu. 

     1. ve 2. İnönü Utkuları (Zaferleri), Sakaryalar, 30 Ağustoslar, 9 Eylüller.. hepsi hepsi olağanüstü güç 

koşullarda, ölüm tehditleri altında, boynunda idam fermanıyla.. Mustafa Kemal Paşa tarafından 

toplanan Sivas Kongresinde (4-11 Eylül 1919) somutlaşan ulusal istencin,  

ulusun azim ve kararın semeresidir. 

     Bir de 2012′de ülkemizin şu pespaye görünümüne bakar mısınız? 

     Bu hazin tablo, Atatürk devrimlerini kavrayamayan karşıdevrimcilerin ürünüdür. 

     Demek oluyor ki, devrimci hatlara yeni ve daha çok yığınak yapmak gerekecektir. 

     Bu yapılacaktır. 

     Gerekirse yeni Erzurum, Sivas Kongreleri toplanacaktır. 

     Kuvayı Milliye, sönmemiş ve sönmeyecek küllerinden bir kez daha ateşlenecektir.  

     80 milyonluk bir Ulusun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve vatanın geleceği rastlantılara asla 
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bırakılamaz. Vatan söz konusu olduğunda her şeye ama her şey ayrıntı (teferruat) durumuna 

indirgenir ve bu onurlu halk “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” ni bir kez daha kurar! 

Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.. 

     Atatürk’ün bizlere öğüt ve uyarısını hiç aklımızdan çıkarmayalım, kurtuluş reçetesi bu : 

 

 Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî ve manevî  

ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı doğrultuya yöneltmek gerekir.  

Yakın yıllarda milletimiz, böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli sonuçlarını 

kavramıştır. Memleketin ve devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı 

korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması gerekir.  

Aynı cinsten olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir. 

     Sayın Prof. Özer Ozankaya’nın, her zamanki ulusal coşkusu ve derin tarih bilinci, Atatürk sevdası ile 

kardığı ama bilim adamı kimliği ile kaleme aldığı yazısı ile SİVAS KONGRESİ ve kararlarının gerçekte 

nasıl salt ulusal değil, uluslararası ölçekte okunması gerektiğine hepimizin dikkatini bir kez daha çeken 

görkemli yazısını (BOP'u da Yenecek Olan Sivas Kongresi 93 Yaşında!) sizlerle bu sitede paylaştık 

(8.9.12; www.ahmetsaltik.net). Seçkin Toplumbilimci (Sosyolog) ADD önceki Genel Başkanlarından  

Sn. Prof. Dr. Özer Ozankaya hocamıza bu görkemli yazısı için ne denli teşekkür etsek azdır. 

     Ozankaya’nın dikkat çektiği BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) haritası aşağıdadır. Bu harita apaçık 

Lozan’ı ve Misak-ı Milli’yi tanımamakta, ülkemizi bölmeyi amaçlamaktadır! Yakıcı gündem budur! 

 

 

     Oysa Gazi Mustafa Kemal Paşa, 22 Ekim 1922’de TBMM’de şu tarihsel uyarıyı kaydediyordu : 

Bu harita, Haziran 2006’da ABD Silahlı 

Kuvvetler Dergisinde (Journal of US 

Armed Forces) E. Alpay Ralph Peters 

tarafından bir makale içinde yayımlandı. 

Ardından İtalya’da NATO toplantısında 

Türk subaylarına gösterildi; subaylarımız 

toplantıyı terk etti.. Şimdi o yurtseverler 

Ergenekon tertibinde süründürülüyor.  

Vatanı bölen bu projede ABD Başkanı ile 

Eşbaşkan olmayı kabul edebilen zat ise 

Başbakan ve ülkemiz göz göre göre, kanlı 

bir iç savaşla bölünmeye sürükleniyor. 

Türkiye ivedilikle bu kan uykusundan 

uyanmalı! AKP iktidarından kurtulmalı! 
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     11 Yıl Sonra 11 Eylül 2001 

     11 yıl önce bu gün, 11 Eylül 2001’de NevYork’ta Dünya Ticaret Merkezi ikiz kulelerine uçaklar 

çarpmış ve bu kuleler çökmüş, 3200 dolayında insan ölmüştü. Zamanla ortaya çıkan tüm kanıtlar, 

(Wikileaks vd.) bu kanlı olayın ABD kurgusu olduğunu ortaya koymuştu. Amaç, Ortadoğu’da kanlı bir 

savaşın faturasına ABD halkını ikna ve razı etmekti. İşe yaradı da.. Irak işgal edildi, yağmalandı, 4 bin 

dolayında ABD askerinin tabutları ülkede ciddi sorun yaratmadı. Ganimet, zordaki ABD ekonomisine 

pompalandı. Ama hastalıklı kapitalizm kriz bağımlısı olduğundan, yetmeyecekti. Tüm Kuzey Afrika’ya, 

Afganistan’a dek Ortadoğu’ya el koymak gerekiyordu. İşte BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) bu amaçla 

hazırlandı, psikolojik savaş taktikleri gereği ABD Silahlı Kuvvetler Dergisinde Başkan danışmanı bir Em. 

Albay kalemiyle yazıldı ve dönemin Dışişleri Bakanı C. Rice tarafından da “Bölgede 22 ülkenin haritası 

değişecek” diye dünya kamuoyuna en yetkili ağızdan resmen açıklandı. Bu çok tehlikeli, 3. Dünya 

Savaşına yol açabilecek denli kritik plan için (gerçekte Büyük İsrail Projesi’dir!) “partner” bulmak 

gerekliydi. Ecevit yanaşmadığı için 2011 kriziyle yollandı, “Eşbaşkanlığı” kabul eden şimdiki Başbakan 

RT Erdoğan 3 Kasım 2002 seçimleri ile iktidar yapıldı. 10 yıldır da, kendi ağzıyla “Biz bu görevi 

yapıyoruz.” diyor. BOP’un Ortadoğu barışına yönelik olduğunu söylüyor. Takdir ulusumuzun, öyle mi? 

     İşte Türkiye, son 11 yıldır adım adım bölünmeye BOP kapsamında sürükleniyor.  

     Tarihin kahpe cilvesine bakınız ki, ülkemiz kendi içimizden bölünüyor.. Halk bunu acilen anlamalı! 

     Bu durumda ne yapılacaktır? 

     ATA’nın reçetesini yukarıda vermiştik. Yinelemeye değer, bir kez daha dikkatle okuyalım ve artık 

gecikmeden gereğini yapalım. Zaman çok daraldı; ülke kan gölüne döndü, etnik savaş tohumlandı!  

 “ Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî ve manevî  

ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı doğrultuya yöneltmek gerekir.  

Yakın yıllarda milletimiz, böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli sonuçlarını 

kavramıştır. Memleketin ve devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı 

korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması gerekir.  

Aynı cinsten olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir. “ Gazi M. Kemal ATATÜRK 

Büyük Atatürk’ün yandaki sözlerinden 

kimlerin rahatsız olacağı çok açıktır : 

Emperyalistler ve de işbirlikçileri elbette. 

Sanırız günümüzde, “yeni  bir anayasa 

yapın, içinde Kemalizm olmasın, 

ideolojisiz olsun..” Ya da Atatürkçülüğün 

modası geçti.. Ya da “Yeni Kemalizm“ 

diyenler.. Üstelik Kemal Paşa, Batılı 

emperyalistlerin her araçlarını bildiğini 

de vurguluyor. Bundan daha da rahatsız 

oluyorlar. Atatürk ve O’nun düşünce 

sistemi olan Kemalizm’den bu yüzden  

çok korkuyorlar, bizi de O’ndan 

koparmak istiyorlar. 
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