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«Ulusal egemenlik uğrunda 
canımı vermek benim için 

vicdan ve namus borcudur.» 
 

Gazi Mareşal  
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1909 - 1919 

10 yıl savaş.. 
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7 Milyona yakın kayıp  

Bir kuşağını tümüyle yitirmiş 

Yorgun ve bitkin düşmüş 

Savaşma gücü ve isteği 

kalmamış.. bir 

MİLLET 
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ÇANAKKALE KAHRAMANLARI 

43-ncü Alay 1-nci P. Tb. 1-nci Bölük 

1917 YILI YEMEK LİSTESİ 
  

GÜN               SABAH                  ÖĞLE                     AKŞAM                      EKMEK 

 

15 HAZİRAN  : ÜZÜM HOŞAFI      YOK            YAĞLI  BUĞDAY ÇORBASI   TAM 

  

26 HAZİRAN  :   YOK                     YOK                     ÜZÜM  HOŞAFI               TAM    

 

18 TEMMUZ   :  ÜZÜM HOŞAFI     YOK                           YOK                         YARIM 

  

8 AĞUSTOS :   YARIM EKMEK      YOK           ŞEKERSİZ ÜZÜM HOŞAFI        - 

  

NOT : 21 TEMMUZ 1917'DEN BAŞLAYARAK,  ORDU EMRİYLE  
EKMEK İSTİHKAKI GÜNLÜK 500 GRAMA İNDİRİLMİŞTİR.  

ÇÜNKÜ UN VE EKMEK KALMAMIŞTIR! 
  

BU VATANIN NASIL KAZANILDIĞINI BİLMEYENLERE,  
ANLAMAYANLARA  YA DA ANLAMAK İSTEMEYENLERE 

LÜTFEN ANLATINIZ.. 
 



ÇANAKKALE’nin Öğrenci Şehitleri 1 
 

İstanbul Tıp Fakültesi, 1921’de mezun 
veremedi. Çünkü 1. sınıf öğrencilerinin 

tümü 18-19 Mayıs 1915 gecesi 
Çanakkale’de şehit oldu. Vatanlarını 

işgalcilere karşı savunurken ölenler şan 
ve şeref sahibi olurlar; emperyalistlerin 
uşaklığını yaparken yabancı toprakları 

işgal etme uğrunda ölenler değil!  
 8 www.ahmetsaltik.net  
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Aydınlar...   

Yöneticiler... 



10 

YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM! 
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Cesaret 

Kararlılık 

İnanç 
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Vatan sevgisi        

Özgürlük tutkusu 

KURTULUŞ  
SAVAŞI 
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Elif kadınlar  

kağnı ile  

cephane taşıdı.. 
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“Egemenlik bağsız koşulsuz Ulusundur.” 
inancı ile 115 «temsilci» ilk Meclis’e gelebildi.. 

TBMM 

23 

N 

İ 

S 

A 

N 

1920 



 

ATATÜRK’ün 23 Nisan 1920 Yemini 
 

“ İşittim ki, kimi arkadaşlar 
yoksulluğumuzu bahane ederek  

memleketlerine geri dönmek 
istiyorlarmış. 

Ben kimseyi zorla  
Milli Meclis’e davet etmedim.  
Herkes kararında özgürdür,  

bunlara başkaları da katılabilirler. 
Ben bu kutsal davaya inanmış bir 
insan sıfatı ile buradan bir yere 

gitmemeye karar verdim..” 
23.04.2013 15 www.ahmetsaltik.net  



 

ATATÜRK’ün 23 Nisan 1920 Yemini 
 

“..Asker Mustafa Kemal  
mavzerini eline alır,  

fişeklerini göğsüne dizer,  
bir eline de bayrağını alır,  

bu şekilde Elmadağı’na çıkar, 
orada tek kurşunum kalana dek  

vatanımı savunurum. 
Kurşunlarım bitince de  

bu aciz bedenimi bayrağıma sarar, 
düşman kurşunları ile yaralanır,  
temiz kanımı kutsal bayrağıma  

içire içire tek başıma can veririm.  
Ben buna and içtim! ” 

 

23.04.2013 16 www.ahmetsaltik.net  



 

“23 Nisan, Türkiye ulusal  
tarihinin başlangıcı ve yeni bir 

dönüm noktasıdır. Bütün bir 
düşmanlık cihanına karşı  

ayağa kalkan Türkiye halkının,  
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
meydana getirmek hususunda 
gösterdiği harikayı ifade eder.” 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

1922 (Atatürk’ün S.V.D., syf. 96) 
 23.04.2013 17 www.ahmetsaltik.net  
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ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? (1) 
 

Ulusal egemenlik, hâkimiyetin  

kayıtsız şartsız Türk milletine ait olmasıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve  

ulusal kahraman Gazi M. Kemal ATATÜRK,  

ulusal egemenliği;  
• Bir vatan üzerinde yaşayan bir halkın  

  bütün kararlarını kendisinin verebilmesi,    

  yönetimini demokratik seçimlerle gelen    

  siyasal partilerin oluşturduğu  

  TBMM aracılığıyla kullanması.”  

  olarak tanımlar. (Vikipedi, özgür ansiklopedi, 27.04.08) 
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ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? (2) 
 

Bu yönetim ilkesi aynı zamanda 3 ilkeyi kapsar: 
 

1. Emperyalistlere ve mandacılara karşı    

    bağımsızlık.  

2. Padişah ve Halifeye karşı bağımsızlık.  

3. İktisadi bağımsızlık.  
   (İzmir İktisat Kongresi, Mustafa Kemal'in konuşması) 
 

Cumhuriyetin kurucusu, “askeri-siyasal-

iktisadi” bağımsızlığı, ulusal egemenliğin 

ayrılmaz üç kavramı olarak belirtir.(SÖYLEV) 
(Vikipedi, özgür ansiklopedi, 27.04.08) 



ULUSAL EGEMENLİK Ne Demek ? 

 

 “ Hiç kuşku yok, devletimizin sonsuz 
olması için, ülkemizin güçlenmesi için, 
ulusumuzun gönenç ve mutluluğu için, 
yaşamımız, namusumuz, şerefimiz, 
geleceğimiz için ve bütün kutsallığımız 
ve nihayet her şeyimiz için mutlaka  
en kıskanç duygularımızla, en açık 
uyanıklık ve gözümüzün açıklığıyla  
ve tüm gücümüzle ulusal egemenliğimizi 
koruyacak ve savunacağız. ” 
  

Mustafa Kemal ATATÜRK  
23.04.2013 20 www.ahmetsaltik.net  
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ULUSAL EGEMENLİK Ne Demek ? 
 

“ Bütün dünya bilmelidir ki;  
artık bu devletin ve bu ulusun  

başında hiçbir güç yoktur,  
hiçbir makam yoktur.  

Yalnız bir güç vardır.  

O da Ulusal  E g e m e n l i ktir.  
O da ulusun yüreği,  

vicdanı ve varlığıdır.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK  
23.04.2013 22 www.ahmetsaltik.net  



ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 

“Ulusal Egemenlik öyle bir nurdur ki; 
onun karşısında zincirler erir,  

taç ve tahtlar yanar, mahvolur. 
Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş 

kurumlar her tarafta  
yıkılmaya  mahkumdur.”  

“Yeni Türk Devleti’nin yapısal özü  
Ulusal Egemenliktir.”  

(1 Nisan 1923)  
23.04.2013 23 www.ahmetsaltik.net  



En önemli sorun Eğitim! 
 

“En önemli, en esaslı nokta 

eğitim meselesidir. 

Eğitim bir milleti ya hür, 

bağımsız, şanlı yüce bir 

toplum halinde yaşatır; 

ya da bir milleti 

esarete ve felakete sürükler.” 
23.04.2013 24 www.ahmetsaltik.net  
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Ortaçağ karanlığı 

Tekke ve zaviyeler 

İlkel ve akıl dışı 

Çağdışı Halifelik... 
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“CUMHURİYET,  

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..” 

23.04.2013 www.ahmetsaltik.net  



Yüce Atatürk’ün,  
29 Ekim 1930’da,  

Türkiye Cumhuriyeti’nin  

7. yıldönümü kutlamasında,  

ABD’li gazeteci D. Ring’in sorduğu;  
 

“Türkiye ne zaman 

Batılılaşacak, 

Amerikanlaşacak?”  

sorusuna yanıtı şöyle :   23.04.2013 27 www.ahmetsaltik.net  



“Türkiye,  

bir maymun değildir 

ve hiçbir milleti de  

taklit etmeyecektir. 

Türkiye ne 

Amerikanlaşacak  

ne de Batılılaşacaktır;  

o yalnızca  

ÖZ-LE-ŞE-CEK-TİR!” 
 

[ Türk Kültürü, Kasım 1965, sayı 37, sf. 64 ] 

29 Ekim 1930, Ankara, 

Türkocağı,  

Cumhuriyet Balosu, 

Associated Press Muhabiri  

ABD’li Dorothy Ring’e yanıtı.. 23.04.2013 28 www.ahmetsaltik.net  



 

Kemalizm,  

veya Atatürkçü  
Düşünce Sistemi, 
bir Çağdaşlaşma  

Tasarımı’dır.  
Bir Uygarlık  
Projesi’dir. 

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

dek yenilemesi 
kesin güvencesidir. 

 
  

23.04.2013 29 www.ahmetsaltik.net  
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Yetişecek çocuklarımıza ve 

gençlerimize, görecekleri 

eğitimin derecesi ne olursa 

olsun, en önce ve her 

şeyden önce Türkiye’nin 

bağımsızlığına,  

kendi benliğine,  

ulusal geleneklerine 

düşman olan  

bütün ögelerle  

mücadele etme gereği 

öğretilmelidir. (1922) 
  



 

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 (Ekim 2006); 

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 23.04.2013 31 www.ahmetsaltik.net  

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


..alçakça, ekonomik bir tımarhane yarattık..  

 

•"Beş yıl önce Başkan Ronald Reagan bize,  
üçüncü dünyayı kapitalizm çarkının serbestçe 
döneceği yeni bir alan yapma konusunda sıkı bir 
talimat vermişti. Biz o zaman ne büyük bir 
sevinçle, ne büyük bir görev duygusuyla işe 
atılmıştık. 1983 yılından sonra yaptığımız  
her şey; ya güney küreyi özelleştireceğiz,  
ya da  öleceğiz" kararlılığına dayanıyordu.  
Bu amaca ulaşmak için, 1983-1988 arasında 
Latin Amerika ve Afrika'da alçakça,  
ekonomik bir tımarhane yarattık." 
 

{ Davidson L Budhoo, Open Letter of Resignation  
from the staff of the IMF, syf. 102 } 

23.04.2013 32 www.ahmetsaltik.net  
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“ Liberal ve Küresel bir süper güç,  

kendi ahlaksal önermelerini 

(argüman), uluslararası hukuk 

süreçlerinin yerine koyduğunda, 

uluslararası hukuktan  

söz etmenin anlamı kalır mı?”  

Jurgen Habermas 

Uluslararası Felsefe Kongresi,  

İstanbul, 14.08.03 
 

Küresel emperyalizm  
hukuk tanımıyor.. 



“ 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..  

23.04.2013 34 www.ahmetsaltik.net  



ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 

 

“ Şimdiye dek ulusumuzun 
başına gelen tüm yıkımlar, 

kendi talih ve yazgısını  
başka birisinin eline  

terk etmesinden 
kaynaklanmıştır. ”  

23.04.2013 35 www.ahmetsaltik.net  



“ Bir sözcükle 

anlatmak gerekirse, 

diyebiliriz ki;  

yeni Türkiye Devleti 

bir halk devletidir, 

halkın devletidir.”  
 

Gazi M. Kemal 

A T A T Ü R K 
 23.04.2013 36 www.ahmetsaltik.net  



Yüce Atatürk’ün ana 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. 

23.04.2013 37 www.ahmetsaltik.net  



Üniversitelerin  
başlıca görevleri 

  “.. İşaret ettiğim ilkeleri  

Türk gençliğinin beyninde ve  

Türk ulusunun bilincinde  

sürekli canlı tutmak, 

Üniversitelerimiz ve  

Yüksek Okullarımıza düşen  

başlıca görevdir.”  

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

23.04.2013 38 www.ahmetsaltik.net  



TÜRKİYE, “GATS” ANLAŞMASIYLA  

HANGİ YÜKÜMLERDE BULUNDU ?? 

 Kamu hizmetleri serbest piyasa ticaretine açılacak; 

bu amaçla; 

 Kamusal alanlar tasfiye edilecek, 

 KİT’ler özelleştirilecek, 

Devlet her türlü hizmet alanından  

    elini çekecek, 

 Bu alanlar, Ulus ötesi şirketlerin (ÇUŞ)  

ticaretine terk edilecek.. 

Yıl 1995, böylece Türkiye artık DTÖ üyesi.. 
23.04.2013 39 www.ahmetsaltik.net  
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MAI’nin kimi temel maddeleri 
 

    Kabul tarihi       : 13 Ağustos 1999 
 

Emeğin mal oluşunun düşürülmesi için  
her türlü sosyal güvenlik ve yardımın  
yanı sıra örgütlenmesinin önüne geçilmesi; 

Üretimde kullanılacak ham madde ve ara 
malda birincil önceliğin üretimin yapıldığı ülke 
olması ya da belli bir oranın bu ülkeden 
karşılanması ilkesinin yerine, fiyatının düşük 
olduğu yerden dışalımına (ithaline) 
bıraktırmasını.. gibi temel konuları içerir. 
MAI : Multilateral Agreement for Investment,  
           Çok Taraflı Yatırım Anlaşması 
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“ Bugünkü 
uğraşımızın amacı,  

T A M   
B A Ğ I M S I Z L I K’tır.  
Bu ise mali (parasal) 

bağımsızlıkla 
gerçekleşebilir.  

Mali bağımsızlığın 
korunması için  

ilk koşul;  
bütçenin ekonomik 
bünye ile denk ve 
uygun olmasıdır.” 



“Devlet Ekonomiden Elini Çeksin!” 

32,2

53,6

53,6

41,1

47,7

23,9

58,5

0 25 50 75 100

Amerika

Almanya

Fransa

İngiltere

Hollanda

Türkiye

İsveç

Devletin

ekonomideki

payı, %

34 OECD ülkesinde   
ortalama % 45-46..  
Bizde bunun yarısı. 

2013 bütçesinin 1/7’si  
salt FAİZ! Borç yiğidin  

kamçısı mı?  
RTE masal anlatıyor.   
Borç alan emir alır!  

Ümüğüne halka geçirilir! 
Türkiye Osmanlı gibi 
borçla çökertiliyor! 

23.04.2013 www.ahmetsaltik.net  42 



 NIH: National Institute of Health, UK.  

 NIOSH : National Institute of  Occupational  

    Safety and Health, USA. 

 ENS : Ecole Nationale Supérieure..., France. 

 GNTO : German National Tourist Office, Germany. 

 CNR : The Italian National Research Council.  
 RNO : Russian National Orchestra. 

 NIMS : National Institute for Mat. Science, Japan . 

 

Değişik Ülkelerde 

“Ulusal” Kurumlar-1 
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 BMA : British Medical Association, UK. 

 AMA : American Medical Association, USA. 

 FNMA : French National Medical Assoc., France. 

 GNTO : The German Medical Associat., Germany. 

 CMA : The Canadian Medcical Asociat., Canada.  
 RNO : Russian Mediacal Society, Russia. 

 NIMS : National Institute for Mat. Science, Japan . 

 CMA : Chinese Medical Association, China. 

Değişik Ülkelerde 

“Ulusal” Kurumlar-2 

23.04.2013 44 www.ahmetsaltik.net  



 Russian Constitution : 1993 

 In accordance with the procedure established 
by the Constitution of the Russian 
Federation, he shall take measures to protect 
the sovereignty of the Russian people... 

 The goal of the Constitution Party is to    

  restore American jurisprudence to .....  
  National Sovereignty. The United States  
  is properly a free and sovereign country... 

Değişik Ülkelerde 

Ulusal Egemenlik-1 

23.04.2013 45 www.ahmetsaltik.net  
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 The EU Constitution;  
savaging national sovereignty... 

 The constitution contains a firm declaration 
of the principle of popular sovereignty  
in the preamble.. (Japan..) 

 To cherish and follow the noble ideas which 
inspired our national struggle for freedom;  
to uphold and protect the sovereignty,  
unity and integrity of India; ... 

 

Ülkeler ve Uluslararası Kurumlarda 

Ulusal Egemenlik-2 

23.04.2013 46 www.ahmetsaltik.net  



 “.. he choice is very clear: we either follow 

the Constitution or submit to UN global 

governance. American national 

sovereignty cannot survive  

if we allow our ...”   
(HON. RON PAUL OF TEXAS IN THE HOUSE OF 

REPRESENTATIVES. April 29, 2003 

(www.house.gov/paul/congrec/ congrec2003/cr042903.htm, 29.04.08) 

ABD’de Ulus Egemenliği  
ve BM Sistemi 

 

23.04.2013 47 www.ahmetsaltik.net  
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 The Council of the  
European Union 

 Given the importance of  
E. Council discussions,  
they often continue..  
They have not pooled their 
national sovereignty  
in these areas, so Parliament.. 
(wwweuropa.eu/institutions/inst/ 
council/index_en.htm,  29.04.08) 

 

AB Konseyi ve  
Üye Ülkelerin Egemenliği 

23.04.2013 48 www.ahmetsaltik.net  
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ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK ? 
 

“ TBMM’nin …. meşruluğuna sözle,  
eylemli olarak, yazılı ve herhangi bir araçla 
sataşanları Meclis hangi hak ile vatan haini 

saydıysa, Ulusal Ant’a karşı olanları  
hangi toplumsal ve siyasal gerekçeyle  

hain tanıdıksa ve nihayet bütün görkem  
ve şevketiyle, bütün yasalar ve gücüyle  

Meclis’in ve Ulusal Ant’ın karşısında  
tutum alanları, yüzlerce yıllık bir yönetim ile  

onun üyelerini hangi nedenler ve  
hangi haklarla hıyanetle niteledikse,  

bugünkü Ulusal Egemenlik düşmanlarını da  
aynı haklar ve nedenlerle hain sayarız. ”  

(1 Mart 1923) 
23.04.2013 49 
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           Prof. J. Stiglitz’in aktardığı “ülkelere yardım     

          stratejisi”nin ilk aşaması ÖZELLEŞTİRME! 
 

“ Satışlar (Rusya’da) çok güzeldi ve  
Boris Yeltsin’in yeniden seçilmesi istendi. 
Bunun hileli bir seçim olup olmadığı ise  
o noktada hiç önemli değildi. İşin acı yanı, 
tüm bunların sonunda, Rusya’nın 
endüstriyel varlıklarının, ABD destekli Rus 
oligarşisinin eline geçmesi oldu. Böylece 
Rusya’nın ulusal geliri yarı yarıya azaldı.”  
(RUSYA YOKSULLAŞTIRILDI!) 

23.04.2013 50 www.ahmetsaltik.net  



         “ Ekonomik kalkınma,  

Türkiye'nin özgür, bağımsız 

daima daha kuvvetli, daima daha refahlı 

Türkiye idealinin belkemiğidir. ” 
 

Ulusumuzun kabahati, Efendiler,  
merkezi hükümetin icraatiyle  

Avrupa’nın namusuna aşırı güven göstermiş olmasıdır.  
İşte bu kabahatten dolayı kendi kıymetini, niteliğini,  

erdemlerini unutturmak derecesine düşmüştür. 
 

23.04.2013 51 www.ahmetsaltik.net  



 ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? (2) 

 

Kuşkusuz hukukumuza, şeref ve 
onurumuza hürmet edildikçe,  

karşı hürmette kesinlikle  
kusur etmeyeceğiz. Fakat ne çare ki,  

zayıf olanın hukukuna hürmetin 
noksan olduğunu veya hiç hürmet 
edilmediğini çok acı deneyimlerle 

öğrendik. Onun için, Efendiler, tüm 
olasılıkların gerektireceği hazırlıkları 

yapmakta asla gecikemeyiz..” 

23.04.2013 52 www.ahmetsaltik.net  



 

• IMF ile yakın ilişki  
  tehlikelidir! 
• IMF ile ilişkiniz ne denli  
   uzak olursa o denli iyidir.  
• IMF yalnızca enflasyon ve  
   borç tahsiliyle ilgilenir.  
• IMF politikası size uymuyorsa  
   yapmayın. Doğrularınızı kurun, 
   IMF ile müzakere edin. 
• Yalnız enflasyona odaklanmayın.   
  Kendi ekonomik programınızı  
  oluştururken enflasyonla,  
  üretim, büyüme, istihdam    
  arasında bir denge oluşturun. 
   

  (Hürriyet, 28.04.04) 
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DB 2. Bşk. Prof. Stiglitz’in uyarıları-1 



 

• Yabancılara banka      
   satmayınız. Arjantin’de  
   bütün bankalar  
   yabancılara satıldı.  
   Bu nedenle KOBİ’lere  
   kredi sağlanamadı.  
• Her şeyi piyasanın   
   insafına bırakmayınız.    
   Piyasaların  
   kendiliğinden  
   dengeyi bulacağı savı 
   doğru değildir. 
  

    (Hürriyet, 28.04.04) 
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DB 2. Bşk. Prof. Stiglitz’in uyarıları-2 



   William Easterly 
     Dünya Bankası Eski Başekonomisti 

“IMF’ye kredi bağımlısı  

durumuna gelmiş bütün ülkeler 

sonunda iflas edecek, eskisinden 

daha yoksul düşecek,  

aynı Arjantin’in durumu ile 

karşılaşacaktır.” 
23.04.2013 55 www.ahmetsaltik.net  



23.04.2013 www.ahmetsaltik.net  

56 

IMF politikaları  
 

Arjantin’i  
 

yıkıma  
 

götürmüştür. 
 

Ş i m d i    
 

s ı r a   
 

T ü r k i y e’  
d e d i r !  

 

Steve Forbes  

THE FORBES  

ABD Ekonomi Dergisi, 

Ocak 2002 

 
 



• “ IMF ve DB’ndan 1960’tan bu yana  

kredi (=borç!) alan ve dayatılan 

programları uygulayan  

hiçbir ülke ilerleyememiştir. 

• Aksine daha çok yoksullaşmış,  

tüm varsıllıklarını, kurumlarını 

yabancılara kaptırmış, köleleşmiştir! 
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   William Easterly 
     Dünya Bankası Eski Başekonomisti 



 

"Bir yandan Batı’nın 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  

ATATÜRK 
22 Ekim 1922 
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Bir dünya hükümeti 
kurulacak! 

 

“ Bir dünya hükümeti  
ister istemez kurulacak;  

tek sorun, bu sonuca güzellikle mi  
yoksa zorla mı ulaşılacak? ” 

 

CFR Üyesi Senatör James Warburg 

17 Şubat 1959, Senato Dış İlişkiler Komitesi 
{Derin Dünya Devleti, Atilla Akar, syf. 95} 
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Küresel diktatörlüğe doğru.. 

 

“ Yeni Dünya Düzenini,  
Tek Dünya Devleti’ni 
propaganda yaparak,  

para harcayarak,  
kan dökerek kuracağız! ” 

Arthur Schlesinger 
CFR Dergisi Foreign Affairs, 1995 



 

“ 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.”   

Gazi Mustafa Kemal  

A T A T Ü R K 
22 Ekim 1922 
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ABD’nin 21. Yüzyıl Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi 

 Temel hedefler    : 
 

 a. Büyük İsrail'in oluşturulması  

 b. Büyük Ermenistan'nın oluşturulması  

 c. Büyük Kürdistan'ın kurulmasıdır.  
  

 Daha uzun erimli, olanaklı ise ulaşılabilir hedefler : 
  

 a. İstanbul merkezli Ortodoks devleti kurulması   

 b. Pontus Rum ve Ege Yunan devletleri kurulması  

 c. Konya merkezli Hilafet devleti kurulmasıdır.  
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Ulusal Egemenlik Üzerine  

“ Eşitliğin, hürriyetin 

ve adaletin dayanağı  

Milli Hâkimiyettir. 

Hâkimiyet-i Milliye ise 

milletin namusudur, 

haysiyetidir ve şerefidir.“ 
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 Lord G. 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.” 

 Ariel Sharon (İsrail Başbakanı) :  
 

   “ABD dünyayı idare ediyor,  
   biz de O’nu..” 
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Prof.Chossudovsky diyor ki : 
 

Ulusal Program,  
  bir aldatmacadır! 
 

Türkiye gibi gelişmekte olan pek çok ülke,  
Batı tarafından yeniden koloni (=yeni 
sömürge) haline getirilmeye çalışılıyor. 
 

“Yoksulluğun Küreselleşmesi” adlı kitabından.. 
 

Türkiye, 24 Mart 2002’de bin sayfayı aşkın ilk metni, 
B. Ecevit ‘in 57. Hükümeti kararı ile uygulamaya koydu.  
İkincisini AKP sundu, üçüncüsünü de “hızla“ hazırlıyor..  

Bırakın kimi AB ülkelerinin yaptığı gibi referandumu,  
TBMM’nin onayı bile alınmadan.. 
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ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 

“Egemenlik, bağsız koşulsuz 

ulusundur, yüksek bilginize..”  

(Gizli oturumda milletvekillerine) 

“ Türkiye halkı bağsız koşulsuz 
egemenliğine sahip olmuştur. 

Egemenlik hiçbir renkte, hiçbir 
biçimde, hiçbir anlam ve yolla  
pay-la-şım ka-bul et-mez! ” 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Atatürk’ün dış politikası.. 
 

“ Bizim dış politikamız  
basit ve doğrudur.. 

 

Herkesle dostluk kurmak isteriz.. 
 

Fakat hiç kimse ile ittifak 

ve bloklaşma yapmayız..” 
 

Dr. Tevfik Rüştü ARAS 

Atatürk’ün 12 yıllık dışişleri bakanı.. 23.04.2013 67 
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AB karasevdasıyla, ‘UYUM YASALARI’ 

çıkartılıyor.. Türkiye’yi ‘başkalaştıran’   

9 paket.. 10. su da yolda.. 

4-5 yılda 500+ yasa ve sömürgeleştirilme! 
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Anayasa madde 90     : 
 D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma 

 

 Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası 
andlaşmalar yasa gücündedir.  Bunlar hakkında 
Anayasaya aykırılık savı ile Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) 
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla 
yasaların aynı konuda farklı kurallar içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda  
uluslararası andlaşma kuralları temel alınır. 
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M.Thatcher (Eski İngiltere Başbakanı: 
 

AB; (STATECRAFT adlı kitabından) 

Klasik ütopyacı bir proje.. 

Aydınların kendini 
beğenmişliklerine dikilmiş 
muazzam bir anıt.. 

B a t a c a ğ ı   k e s i n.. 
(Kitaptan aktaran   

Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet, 21.03.02) 
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M.Thatcher (Eski İngiltere Başbakanı): 
 

   AB; (STATECRAFT adlı kitabından..) 
 AB’nin kurulması modern çağın belki de  

en büyük aptallığı..  
 Esasen reform yapamaz durumda. 
 Avrupa, dünyadaki sorunların  

birçoğunun kaynağı.. 
 20. yy’daki çoğu sorun Avrupa’dan kaynaklanıyor. 

Çözümler Avrupa dışından geliyor.. 
 AB ile ilişkilerde temel değişiklikler yapılmalı.. 
 İngiltere, kilit önemdeki AB anlaşmalarından 

çekilmeli.. 
 

Demir Leydi’ye göre İngiltere AB’den çıkmalı.. 
 

(Cumhuriyet, 20.03.02) 
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Gümrük Birliği gözden geçirilmeli 

• 'Dalgalı kur sisteminin kendiliğinden  

denge sağlayamadığı'nı itiraf eden 

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener :  

• Geçen yılki 51.8 milyar dolarlık dış  

ticaret açığının 47.8 milyar dolarlık 

kısmının ortak gümrük tarifelerinin 

geçerli olduğu ülkelere karşı verildiğini.. 

• Şener, dalgalı kur sistemini belirlerken 

ortaya konan "cari dengenin kur düzeyi  

ile kendiliğinden ayarlanacağı"  

görüşünün bugünkü tablo içinde geçerli 

olmadığını, dolayısıyla bilimsel ve  

akademik ortamda değerlendirilmesi 

gerektiğine inandığını söyledi.  
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Devlet Bakanı  

Başbakan Yardımcısı  

Abdüllatif Şener 
 

Cumuriyet, 23.03.07 



AB’nin gözü  
Fırat ve Dicle’de! 

 
 

“Bölgede önemi bulunan konulardan biri,  

kalkınma ve sulama için gerekli suya erişimdir.  

Ortadoğu'da su konusunun stratejik önemi, 

önümüzdeki yıllarda artacaktır.  

Türkiye'nin katılımıyla birlikte su kaynaklarının  

ve altyapı projelerinin uluslararası yönetimi (?!) 

(Fırat ve Dicle havzaları üzerindeki barajlar ve sulama projeleri, 

İsrail ve komşuları arasında su alanında sınırötesi işbirliği)  

AB açısından önemli bir konu haline gelebilecektir.” 
 

Avrupa Toplulukları Komisyonu'nun Brüksel'de 6 Ekim 2004‘te yayımladığı  
3 rapordan (İlerleme Raporu, Meseleler Raporu ve Etkinlik Raporu)  

sonkinden, bir paragraf.. Raporun 1.3. maddesinin 6. paragrafı.. 
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“ Bir DÜNYA DİKTATÖRLÜĞÜ altında yaşıyoruz.  

ABD gücünü insan haklarını, demokrasiyi  

güçlendirmek için kullanacağını söylüyor.  

İçte ve dışta pek çok insan bunu sorguluyor.  

Ben de bu sorgulamaya katılıyorum.  

Küresel diktatörlük altında hegemonya,  

şu anda dünyada varolan tek oyun gibi algılanıyor.  

Her diktatörlüğü besleyen vardır.  

Öyleyse demokrasiye geçmek için ülkeler,  

kendi aralarında örgütlenerek ABD’yi ve  

O’nu destekleyen finansal güçleri önlemelidir. 

Iris Young, ABD (14.08.03, İstanbul) 

Uluslararası Felsefe Kongresi 

Küresel emperyalizm  
hukuk tanımıyor.. 



 

“Aslında çok daha hızlı küreselleşebilirdik,  
fakat 2 önemli engelle karşılaştık bu süreçte :  

 

Demokrasi ve trilyonlarca dolar değerindeki 
emeklilik fonlarının kamu,  

yani ulus devletlerin denetiminde olması.  
 

Doğrudan yatırımların ya da bir başka deyişle 
sanayinin küreselleşmesi için gerekli adımları 

zaten yıllardan beri kat ediyoruz.  
Ama artık, bizim için asıl önemli olan,  

finansal sermayemizi küreselleştirebilmek.”  
 

Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi  

Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (?!?) 
İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998 
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“Bu emeklilik fonları özel aracı 
kurumların emrine tahsis edilecek 
olursa, borsalara kanalize edilecek 

ve biz daha da zenginleşeceğiz.  
Öbür yandan, doğrudan 

yatırımlarımızın  
küreselleşmesinde de  

ciddi bir direnç ile karşılaştık :  
Demokratik devlet yapıları!” 

 

Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi  
Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (?!?) 

İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998 
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“Çünkü  bu bölgede ve G. Amerika’da 
dikta yönetimler iş başında.  

Fakat biz Avrupa’da ne yapıyoruz?  
Yok işçi hakları, yok sendikal haklar,  

yok insan hakları, yok sosyal güvenlik 
katkı payları (Devletin ve işverenin)..   

Sonuçta kârlarımız kuşa dönüyor.  

Demokrasiden vazgeçmek 
zorundayız.” (!?) 

 

Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi  

Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (!?) 
İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998 
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Atatürk’ün  
Devrimci Kararlılığı.. 

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 
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“ Ben, 

gerektiği zaman  

en büyük hediyem  

olmak üzere,  

Türk Milletine  

canımı 
vereceğim.”  

 

Gazi Mustafa Kemal 

A T A T Ü R K 
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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  

politikası gütmekte ve bu yüzden 

tepkilere, başarısızlıklara 

uğramamaktadır. Bu politikanın  
kendinden öncekilere  

benzer tarafı olmadığı gibi  
taklidi de yoktur.”   

 

Prof. Dr. Herbert Melziğ  

Alman Tarihbilimcisi 

Gazi  
Mustafa Kemal  

ATATÜRK 
22 Ekim 1922 
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ULUSAL BİRLİK İLKELERİ 
 

1. Tam bağımsızlık 
2. AB’ye tam üyelik başvurusunun askıya alınması 

3. Planlı ulusal ekonomik kalkınma 
4. Ülke ve halk bölünmezliğine dayalı  
   bütünlükçü bir ulus anlayışı 
5. Laikliğin savunulması;  
   Başta eğitim, yaşamın her alanında 
 

ADD’nin Kocatepe Bildirisi’nde de (25-26 Ağustos 2005)  

vurgulandığı gibi, günün kritk koşulları;   

bu temel hedeflerde birleşmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.. 

Cumhuriyetçi siyaset kurumları-partiler,  
Ulusa ivedi bir ortak eylem planı sunmalıdırlar. 23.04.2013 81 www.ahmetsaltik.net  
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“Bütün Dünya bilsin ki, 

benim için bir taraflılık 

vardır : Cumhuriyet 

taraftarlılığı,  

düşünsel ve toplumsal 

taraftalığı devrim.  

Bu noktada,  

yeni Türkiye 

topluluğunda 1 bireyi,  

dışarıda düşünmek 

istemiyorum.”(1924) 
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“Başımıza neler örülmek 

istendiği ve nasıl 

direndiğimiz görülmeli, 

gelecek kuşaklar için  

ders oluşturmalı ve 

uyanıklık sağlanmalıdır. 

Zaten her şey unutulur, 

fakat biz her şeyi  

gençliğe bırakacağız… 

O gençlik ki, hiçbir şeyi 

unutmayacaktır.” 

Gazi Mustafa Kemal  
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«Ulusal egemenlik uğrunda 
canımı vermek benim için 

vicdan ve namus borcudur.» 
 

Gazi Mareşal  
Mustafa Kemal ATATÜRK 
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