
“ Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacak,  

fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek  

-özgür ve tam bağımsız- yaşayacaktır.. ”  

 G a z i  M u s t a f a  K e m a l  A TA T Ü R K  
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DERNEĞİN AMACI 
 

Madde 2. Derneğin amacı 

Atatürk’ün, “İlkelerini” 

“Devrimlerini”  

“Her türlü yeniliğe açık ve 

sürekli devrimi gerçekleştirecek 

nitelikteki düşünüş sistemini”, 

“Devrimlerinin bugünkü 

sonuçlarını ve yarınlara doğal 

uzantılarını” “Yapıtlarını” ve  

“Toplumsal davranışlarını” 

inceleme, araştırma konusu 

yapmak, bunları tehlikeye 

düşüren gerici adım ve 

akımlarla, yasalar  

çerçevesinde düşün savaşını 

vermektir. 
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“ Düşman yalnızca 

dışarıda değildir.  

İçte de bu ulusun 

yaşamı ile oynamak 

isteyen düşmanlar var. 

Dış düşmana karşı 

aldığımız önlemleri, 

gösterdiğimiz birliği,  

iç düşmana karşı da 

daha sertlikle  

daha uyanıklıkla 

göstermeliyiz .” 
 

Gazi Mustafa Kemal  
A T A T Ü R K  

25.12.2003 www.ahmetsaltik.net 6 



 Hablemitoğlu’nun kalıtı ve vasiyeti.. 

“Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin  

en karanlık, en hazin dönemini 

yaşıyor. Bir tarafta, Türkiye 

Cumhuriyeti'ni koşulsuz savunan, 

Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi 

ve takipçisi, aydınlanmacı,  

tam bağımsızlıkçı, sömürünün  

her türüne karşı, evrensel barıştan 

yana,  yurtsever, ilerici, ulusalcı 

kesim var. Ancak, ne bir siyasal 

partiye, ne basın ve yayın kuruluş-

larına, ne de kendilerini destekle-

yecek ulusal sermaye gücüne sahip-

ler. Ülkenin elden gidişini  

sessiz çığlıklarla izliyorlar.. ”  
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“.. İşlerini ve işyerlerini kaybedenler, 

üniversite kapılarında bekleyenler,  

sefalet sınırının altında yaşayanlar,  

ülke güvenliğini sağlamaya çalışırken 

baba ocağına tabut içinde dönenler, 

Mumcular, Üçoklar, Aksoylar, Kışlalılar 

ve olup-biteni izleyen  milyonlarca 

örgütsüz, dağınık  Türk yurtseveri!.. 

Karşı tarafta ise, ülkeyi etnik ve 

mezhepsel esasa dayalı olarak bölmeye, 

yer altı-yerüstü ekonomik kaynaklarını 

pazarlamaya, din devleti kurmaya ve 

halkın dinsel inançlarını sömürmeye, 

hatta Cumhuriyet'in başına numara 

koymaya kararlı, zengin, güçlü, dış 

destekli, örgütlü vatan 

hainleri  
ve işbirlikçileri ile peşlerinden 

sürükledikleri ulusal bilinçten yoksun 

diğer bir kesim! ”  
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1996-2003 Dönemi  

AYDINLANMA Çalışmalarımız.. 
 

   Yıllar…. konuşma sayısı   makale sayısı 
 

1996’da (kestirim) 20    2 

1997’de   150    1 

1998’de     81   12 

1999’da    46    6 

2000’de    71   29 

2001’de  208   13 (1’i kitap bl.)  

2002’de  125   20 (1’i kitap bl.)  

2003’te    150   16 

Toplam       850         99 
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“Ulusun istenç 

ve emeline 

uymayanların  

talihi  

hüsrandır, 

yıkımdır.” 
 

Gazi Mustafa 
Kemal  

ATATÜRK 
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Atatürk’le cephelerde.. 
 

1910-1913 yılları arasında Yemen İsyanı'nın 
bastırılması harekâtına katıldı.  

Bu ve bundan önceki görevlerinde sınır sorunları  
ve asilerle yapılan anlaşmalarda başarılı hizmetleri  

ve mesleksel özellikleriyle dikkati çekti.  
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi'nde 
Kolordu Komutanı olarak Atatürk'le birlikte çalıştı  
ve yıllardır süren dostlukları ile devletin geleceği 

hakkında ortak fikirleri gelişti.  
Suriye Cephesi'nde savaştı;  

Millî Mücadele sırasında Atatürk'ün  
en yakın silâh arkadaşı olarak çalıştı. 
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İnönü zaferleri, Ulusal Ordu'ya  
güven duyulmasını sağladı,  

Ulusal Kurtuluş Hareketini yürütenlere 
moral ve güç verdi.  

 

Birinci İnönü Savaşı sonunda  
tuğgeneral rütbesine yükseldi.  

 

Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dan 
sonra kazanılan zafer üzerine  

Mudanya Ateşkes toplantısında  
Büyük Millet Meclisi'ni temsil etti.  

Lozan Barış Konferansı'na Dışişleri Bakanı  
ve Türk heyeti başkanı olarak katıldı. 
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Atatürk’le omuz omuza.. 

 

23 Nisan 1920'de açılan  

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  

Edirne milletvekili olarak katılan İsmet Bey,  

3 Mayıs'ta İcra Vekilleri Heyeti'nde  

Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili oldu.  
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Albay İsmet Bey, mebusluk ve bakanlık da 

uhdesinde kalarak Garp Cephesi 

Komutanlığı görevine getirildi.  

Kuruluş aşamasındaki düzenli ordu ile 

Çerkez Ethem ayaklanmasının ve  

iç isyanların bastırılmasında  

etkin rol oynadı. Ocak ve Nisan 1921'de  

I. ve II. İnönü savaşlarında  

Yunan ilerlemesini durdurdu.  

25.12.2003 www.ahmetsaltik.net 14 



 

“ Bütün dünya tarihinde,  
sizin İnönü Meydan Muharebelerinde üzerinize 

yüklendiğiniz görev kadar ağır  
bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır.  

… Siz orada yalnız düşmanı değil,  
Milletin ma’küs (tersine dönmüş) talihini de 

yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla 
beraber, bütün vatan, bugün en uzak köşelerine 
kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, 

azminizin  
ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını 

çarparak paramparça oldu.. “ 

Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Mustafa Kemal, 1 Nisan 1921 

25.12.2003 www.ahmetsaltik.net 15 



 

Atatürk  
ve en yakın dava 
arkadaşı, silah 

arkadaşı Mirliva 
(Tümgeneral) 
İsmet Paşa, 

 Ilgın 
manevralarında 

birlikte.. 

1 Nisan 1922 
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Yıl 1922   : “Açıktır ki, dünya 50 veya 60 
bağımsız devlete bölünmüş olarak kaldığı sürece insanlık 

için barış ve refah olmayacak.  
Ve yine açık olarak, eğer her milletin kendini güvene 
almak için girişmekte olduğu diplomatik mücadeleyi 
bitirecek bir uluslararası sistem oluşturulmazsa, geri 

kalmış insanların medenileşmesinde ve kendi kendilerini 
yönetmeleri konusunda süreklilik gösteren  

bir ilerleme olmayacak. Bugünün gerçek sorunu,  

bir dünya devleti sorunudur.”  Dikkat; Yıl 1922!  
 

(Foreign Affairs, CFR, sayı 2, Aralık 1922,  
The Shadows of Power, The CFR and the American 

Decline, p. 11, James Perloff, 1988, Appleton, Wisconsin, 
USA, ISBN : 0-88279-134-6) 
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 Lord Curzon  :  
 

   Ülkeler, dünya egemenliğine  
   yönelik büyük bir oyunun oynandığı    
   satranç tahtasının üzerindeki    
   piyonlardır. 

 Joseph Kennedy  :  
 

   Amerika’yı çok çok 50 kişi   
   yönetiyor, belki bu sayı bile fazla. 
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Lozan kahramanı.. 
 

Lozan Barış Konferansı'nda,  

yalnız Yunanistan'la bir hesaplaşma ve  

savaşa son veren bir barış antlaşması yapma  

söz konusu değildi. Aynı zamanda,  

I. Dünya Savaşı'nın galipleri ile hesaplaşma,  

hukuksal ve siyasal yönden uyuşmazlıkları 

çözümleme, yüzyıllardan beri süre gelen  

sorunlara çözüm aranmaktaydı.  

Açıkça, "Doğu Sorunu"  

bütün Konferansın ağırlık merkezini oluşturuyordu.  
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Lozan kahramanı.. 
 

Barış Konferansı, 20 Kasım 1922 Salı günü  

saat 16'da, Lozan’ın Mont Benon Gazinosu'nda 

toplandı. Tarafsız İsviçre Konfederasyonu’nun 

Başkanı Habab'ın konuşması ile açıldı.  

Lord Curzon'dan sonra söz alan İsmet Paşa (İnönü), 

daha ilk andan başlayarak bağımsızlık ve  

egemenlik davasını önemle belirtmiş,  

"Bütün uygar uluslar gibi,  

özgürlük ve bağımsızlık istiyoruz"  
diyerek sesini duyurmuştur.  
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Lozan kahramanı.. 
 

Görüşmeler sırasında  
Ulusumuzun çıkarlarını  

titizlikle savunan ve koruyan  
İsmet İnönü, 24 Temmuz 1923'te 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
bağımsızlığının ve egemenliğinin 

tanınmasını sağlayan  

Lozan Antlaşması'nı imzaladı.  
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Lozan kahramanı.. 
 

Konferans, 4 Şubat'ta anlaşmazlık yüzünden 

kesilmiş, 23 Nisan 1923'te 2. kez toplanarak,  

24 Temmuz 1923'te Barış Antlaşması imza edilmiştir. 

Lozan Barışı 8 aylık çetin ve uzun bir görüşme 

devresinden sonra, Lozan Üniversitesi'nin tören 

salonunda imzalanmıştır. Lozan'da imzalanan 

belgeler, esas Barış Antlaşması, 16 adet sözleşme, 

protokol, bildirge ile bir de son senetten oluşur. 

Lozan'da imzalanan bu belgelerle, yalnızca bir barış 

Antlaşması yapılmamış, aynı zamanda Türkiye ile 

Batı devletlerinin siyasal, hukuksal, ekonomik ve 

sosyal ilişkileri yeni baştan düzenlenmiştir. 
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Lozan kahramanı.. 
 

Lozan Barış Antlaşması önsözünde, 

devletlerin bağımsızlık ve egemenliğine  

saygı gösterilmesi ilkesine yer vermiştir.  

Bu ilke, yeni Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı'nın 

yenginleri (galipleri) ile eşit koşullar altında, 

Lozan'da siyasal bir savaşıma (mücadeleye) 

giriştiğini gösteren bir maddedir.  

Türk bağımsızlık ve egemenliğinin  

tanınması bakımından da eşsiz önem taşır.  
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Sakarya Savaşı’nda İnönü.. 
 

 «Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa 

Hazretleri derin bir zeka, yorulmaz bir 

kararlılık ve faaliyetiyle gece gündüz harekatın 

en ufak noktalarına varıncaya kadar etkili 

olmuş ve son derece geniş bir görüşle 

ordusunu sevk ve idare ederek bu başarı  

ve zafere ulaştırmıştır. 
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, SÖYLEV 

25.12.2003 www.ahmetsaltik.net 26 



1. Tıp Kongresi’ne İletisi.. 

Etıbba Odaları 1931’de Ankara’da toplanan  

4. Milli Tıp Kongresi’nde de gündeme gelir.  

Başvekil İsmet Paşa  
Kongre üyelerine şöyle seslenir : 

“Kanuna göre hekimlerimizin teşkil ettikleri 
Etıbba Odalarının iyi işlemesine  

hüsnü nazarınızı isterim. 
Buradan dönüşünüzde yeni heyetlerin  

iyi bir tarzda teşekkül etmeleri ve hekimlerin 
memleketin menfaati için iyi bir surette 

çalışmaları hakkında alakanızı rica ederim.” 
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Cumhuriyet’in Başbakanı.. 
 

Cumhuriyetin ilânından sonra  

1923-1924 yıllarında ilk hükûmette 

Başbakan olarak görev aldı,  

aynı zamanda Halk Fırkası Genel Başkan 

Vekilliği'ni üstlendi. 1934'te Soyadı 

Yasası çıktığında Atatürk'ün verdiği 

İnönü soyadını alan İsmet Paşa, 

Başbakanlık görevini  

1924-1937 yılları arasında da sürdürdü.  
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İnönü, Atatürk 
devrimlerinin 
gerçekleştirilmesinde ve  
Türkiye Cumhuriyeti'nin  
sağlam temeller üzerine 
oturtulmasında  
Atatürk'ün en yakın  
çalışma arkadaşıydı.  
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Ata’nın vasiyeti... 
 

Vasiyetname md. 5 : 
 

“ İsmet İnönü'nün 
çocuklarına yüksek 

tahsillerini ikmal için 
muhtaç oldukları  

yardım yapılacaktır. ” 
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Cumhuriyet’in Cumhurbaşkanı 
 

Atatürk'ün ölümünden sonra  

1938 yılında, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından Türkiye'nin  

ikinci Cumhurbaşkanı olarak seçildi. 

Cumhurbaşkanlığı'nın yanı sıra  

CHP Genel Başkanlığı'na da getirildi. 

CHP'nin 26 Aralık 1938'de toplanan  

I. Olağanüstü Kurultay'ında partinin 

"değişmez genel başkan"ı seçildi. 

Ayrıca kendisine "Milli Şef" sıfatı verildi. 
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2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi  

savaş felâketinin dışında tutmayı başardı.  

Savaştan sonra çok partili siyasal rejime 

geçilmesinde en büyük destek oldu.  
 

1950 genel seçimlerinden sonra CHP iktidarı 

Demokrat Parti'ye bırakırken, İsmet İnönü de 

Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldı ve 1960 yılına dek 

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak  

siyasal yaşamını sürdürdü.  

27 Mayıs harekâtından sonra Kurucu Meclis 

üyeliğine seçildi ve 10 Kasım 1961’de  

yeniden Başbakanlığa atandı. 
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“ En büyük yenilgim,  
en büyük zaferimdir. “ 

 

14 Mayıs 1950 
 

İsmet İNÖNÜ 
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1965 sonrası.. 
 

1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra 
milletvekili olarak siyasî yaşamını sürdürdü. 

1972'de Parti Genel Başkanlığı ve 
milletvekilliğinden istifa ederek,  
25 Aralık 1973‘te ölünceye dek  

Anayasa gereğince Cumhuriyet Senatosu 
doğal üyeliği görevinde bulundu.  

Kırmızı - yeşil İstiklal Madalyası vardır. 

1916 yılında Mevhibe Hanım'la evlenen 
İsmet İnönü 3 çocuk babasıydı.  
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1908'de Kolağası 

oldu ve  

31 Mart Olayı  

(13 Nisan 1909) 

olarak bilinen 

ayaklanmayı  

Selanik'ten gelerek 

bastıran  

Hareket Ordusu'nda  

görev aldı.  
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 BORÇ BATAĞINDA BOĞULUYORUZ! 
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BORÇ BATAĞINDA BOĞULUYORUZ! 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1980 87 90 93 96 99 2002

Kişi başına gelir, $

Kişi başına borç $
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1965-2000 Arası Türkiye’de TUG, 

NAH ve Net Büyüme Hızları, %.  
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Can boğazdan gelir / Türk atasözü 

{ Boğazdan da gider  / bizim eklememiz.. } 

 
   “ Gençliğimde bu ülkenin yaşlı ve deneyimli 
kişilerinden; Türk Ulusunun gıda ve beslenme 
bakımından son derece kanaatlı olduğunu ve  
adeta hiçbir şey yemeden büyük mücadeleleri 
yapabilecek güce sahip bulunduğunu çok dinledim.  
Uzun seferlere çıkan bir erin, çok az miktarda 
gıda ile büyük işler başardığını söylerlerdi. 
Gerçek bunun tam zıddıdır. Yaşamda gıdanın 
herkes için başlıca güç kaynağı ve esası olduğu 
çok acı deneyimlerle öğrenilmiştir.  
 

İsmet İNÖNÜ, 4. Ulusal Türk Tıp Kongresi, 1931  
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W. Churchill’in mektubu.. 
 

“ Tarih, general olarak kazandığınız zaferlerden 

başka, Türkiye’yi 2. Dünya  

Savaşı’nın vahim tehlikeleri içinden nasıl sıyırıp 

geçirdiğinizi, aynı zamanda Mustafa Kemal 

tarafından çetin mücadelelerle kurulmuş olan  

liberal ve gelişmiş hükümeti nasıl koruduğunuzu 

hayranlıkla yazacaktır. ”     
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KÜRESELLEŞME = EMPERYALİZM 
ve yeni Sevr Planı! 

25.12.2003 www.ahmetsaltik.net 53 



Halka karşı psikolojik savaş! 
 

Özelikle son 10 yıldır, ülkede büyük  
halk kitlelerine karşı çalışan bir mekanizma işliyor.  

Bu düzenek, Ulus ile acı gerçekler arasına bir  
sis perdesi çekiyor ve bu dumanlı havada,  

psikolojik savaş yöntemleriyle bir  
dez-enformasyon propagandası sürdürülüyor. 

 

1. Önemsizleştirme, duyarsızlaştırma 
2. Yanlış bilgilendirmeyle toplumu felç etme  
3. Hedefsizleştirme, yön duygusunu yitirtme 
4. Özgüven yitiği, öndersiz ve UMUTSUZ bırakılma 
5. Dağılma ve tasfiye, post-modern sömürge kılma.. 
6. Tek dünya devletine doğru ulus devleti eritme.. 
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“ Devletimizin banisi  

ve milletimizin fedakâr,  

sadık hadimi, insanlık idealinin  

aşık ve mümtaz simâsı,  

eşsiz kahraman Atatürk! 

Vatan sana minnettardır.. ” 
 

Cumhurbaşkanı 

İsmet İNÖNÜ 
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Demiryolu ve İ. İnönü 
 

 “Anadolu demiryolu hattı için (yabancı) 
devletler) Türkiye’nin eline geçmesin diye hayli 
siyasi tedbirler almışlar ve Adana bölgesinde 
bulunan bütün hattı satın aldığımız zaman  
bunu elde edebilmek için pek çok güçlüklerle 
karşılaştık. Nihayet, Şark hattı kalmıştı. 
Cumhuriyet’in 13.,14. yıllarında, büyük 
tartışmalardan sonra bunu da gerçekleştirmiş 
bulunuyoruz. Bu hat, askeri ve siyasi açıdan da 
özel bir öneme sahiptir. Bu sözleri, bizi 
gelecekte bu işin zayıf tarafları için eleştirme 
lütfunda bulunacak kuşaklara cevap vermek için 
söylüyorum.” (Nisan 1937) 
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“Bir memlekette namuslular en az namussuzlar 
kadar cesaret sahibi değiller ise,  

memleketin kurtulma ümidi yoktur.” 
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ABD Başkanı L. Johnson’a 

“Yeni bir Dünya kurulur  

ve Türkiye orada yerini alır.” 

(1965) 
 

T.C. Başbakanı  
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25.12.2003 www.ahmetsaltik.net 58 



 

Gözüm 

üzerinizde.. 

Sevr’i milletçe 

gömmüştük. 

Sakın aldatıp 

hortlatmasınlar! 

Kendinize 

güvenin; 

Ulusal onurumuzu 

korumak için 

Kurtuluş Savaşını 

örnek alın.. 
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E ş s i z   k a h r a m a n   A T A T Ü R K , 

V a t a n   s a n a   m i n n e t t a r d ı r ! 
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Dinlediğiniz ve kapsamlı-güvenilir 

kaynaklardan inceleyerek ve paylaşarak 
ülkemizi sahipleneceğiniz için teşekkür ederim. 

Cumhuriyet’imizi yücelterek yaşatmak 

istiyorsak; ATATÜRK’ün, SÖYLEV’in 

sonunda “Ey Türk Gençliği” diye başlayan 

seslenişi, her yaşta “AYDIN GENÇLER”imizin 

tartışmasız YOL HARİTASI olmalıdır.. 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK  
25.12.03, Yalova, www.ahmetsaltik.net  
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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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