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94 Yıl Sonra 19 Mayıs 1919;  
 

• 19 Mayıs 1919;  
emperyalizmin binlerce yıllık vatanımızı 
işgaline kutsal isyan günümüzdür. 

• 19 Mayıs 1919; “Batılı dostlar” ın,  
Yüce Atatürk’ün Söylev’inde vurguladığı 
üzere; Türk Ulusunu tarih sahnesinden yok 
etmek için yüzyıllardan beri hazırlanan bir  
“suikast planı” na başkaldırdığımız gündür. 

17.5.13 www.ahmetsaltik.net 3 



17.5.13 www.ahmetsaltik.net 4 



Yeryüzünün en büyük önderine,   
ATATÜRK’e  sahipsiniz..  
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250 bin şehit verilen Çanakkale savunması  

yurdu kurtarmaya yetmeyince  

19 Mayıs 1919’da başlatılan Kurtuluş Savaşı zorunlu oldu.. 
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45 m uzunluğunda, 1878 yapımı, 41 yaşında ve 3 kez  

batıp yüzdürülmüş bir gemi.. Pusulası da biraz bozuk.. 
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Mustafa Kemal  

Paşa ile birlikte  

Türkiye’yi ve  

Türkiye halkını  

tutsaklıktan ve  

yok olmaktan  

kurtarmak üzere  

anti-emperyalist  

tam bağımsızlık  

Savaşını başlatmak  

üzere kelle  

koltukta Anadolu’ya  

başvuran yiğitler  

tam da bir avuçtular.. 

Tam da 19 kişiydiler! 
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İşte Atatürk’ün ağzından Kuvvay-ı Milliye: 
 

“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 yapılan emirlerle, devlet ve ulusun araçları  

temel görevlerini yapamıyorlardı. Yapamazlardı da.  

Bu araçları savunmanın birincisi olan ordu da,  

‘ordu’ adını korumakla birlikte, elbette temel görevini  

yerine getirmekten yoksundu. İşte bunun içindir ki,  

yurdu savunmak ve korumak olan temel görevi yerine 

getirmek,  

doğrudan doğruya, ulusun kendisine kalıyordu…  

İşte buna K u v a y - ı  M i l l i y e  diyoruz.” 
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Erzurum Kongresi toplandığında :   
 

«SİNE-İ MİLLETTE FERD-İ MÜCAHİTİM» 

8 Temmuz 1919 
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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.” 

 

Mustafa Kemal  

ATATÜRK  
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94 Yıl Sonra 19 Mayıs 1919;  
 

• 19 Mayıs 1919;  
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın,  
7 düvelin görülmemiş çullanmasına karşı 
Anadolu insanımızın ölüm-kalım kavgasının 
ateşini harladığı gündür. 

• 19 Mayıs 1919; “Ya istiklal, ya ölüm!” diye 
Ata’sının öncülüğünde şahlanan bir ulusun, 
emperyalistleri savaş meydanlarında 
kahrederek vatanından defettiği milat günüdür. 
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“CUMHURİYET,  

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..” 
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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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“Ulusu ve toplumsal zemini hazırlamadan 

devrimler yapılamaz..”  

M u s t a f a  K e m a l  A T A T Ü R K  
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DEVRİM Üzerine..  
“ Devrim; güneş kadar parlak,  

güneş kadar sıcak ve güneş kadar 

bizden uzaktır. Yönümü sürekli o 

güneşe bakarak belirler ve öylece 

ilerlerim. Parlaklığı ve sıcaklığı 

ilerlememe izin verinceye kadar 

ilerlerim. Tekrar ilerlemeye devam 

etmek üzere dururum; tekrar o güneşe 

bakarak yönümü bulurum. ” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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“Ulusun istenç 

ve emeline 

uymayanların  

talihi  

hüsrandır, 

yıkımdır.” 
 

Gazi Mustafa 
Kemal  

ATATÜRK 
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GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
 

 

"Benim anladığıma ve katiyen  
hüküm verdiğime 

göre bu millet karar vermiştir...  

Ya namusu ile yaşayacaktır  

veyahut bütün memleket yansın, yıkılsın,  

harap olsun, gene bu devam edecektir.  

Bu memleketin en son tepesine kadar çıkacağız 

ve en son nefesimizi orada teslim edeceğiz. 

Ancak ondan sonradır ki 

düşmanlar bu memlekete sahip olabilirler. 
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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 zorunludur.” 

30 Ağustos 1925, Kastamonu 
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«Cumhuriyet, kökü erdeme dayalı bir idaredir. 
Cumhuriyet erdemli ve namuslu insanlar yetiştirir. 

Sultanlık korkuya, tehdide dayalı olduğu için  
korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yetiştirir.  

Aradaki fark bundan ibarettir.»  Gazi M. K. A T A T Ü R K  
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94 Yıl Sonra 19 Mayıs 1919;  
 

• 19 Mayıs 1919; insanlık onurunun yayılmacı-
sömürgen, acımasız soykırımcılarını tüm 
mazlum Doğu ulusları adına da yerden yere 
vurduğumuz doğum günümüzdür. 

• 19 Mayıs 1919; insanlık ve uygarlık tarihinde, 
eşi görülmemiş ve belki de görülmeyecek 
onurlu, soylu bir uyanışın, özgürlük bilincinin, 
görkemli bir dirilişin şanlı tarihinin Ulusumuzca 
tarihe kazınmaya başlandığı mübarek gündür. 

17.5.13 www.ahmetsaltik.net 27 



Rakı içene fişleme adaletin kanını içene yarasın!  
VATAN, Necati Doğru (03.01.11) 

AKP’nin Adalet  Bakanı Sadullah ERGİN.. 

17.5.13 www.ahmetsaltik.net 28 



Basın, 10.10.10 
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« Çalışmadan,  
yorulmadan, 
üretmeden  

rahat yaşamak 
isteyen toplumlar;  
önce onurlarını, 

sonra özgürlüklerini  
ve daha sonra da 
bağımsızlıklarını  
ve geleceklerini 

yitirirler..» 
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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. ”  
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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“Askeri utkularımızda mağrur olmayalım. 

Yeni bilim ve iktisat utkularına 

hazırlanalım.”  

M u s t a f a  K e m a l  A T A T Ü R K  
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4  H a z i r a n  2 0 1 0 ’ d a n  g e r i y e . .  
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“ Dinlenmemek üzere yürümeye  

karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.  

Türk gençliği amacımıza, 

bizim yüksek idealimize  

durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ”  
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
(Cumhuriyet Gazetesi, 01.04.1937) 
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94 Yıl Sonra 19 Mayıs 1919;  
 

• 19 Mayıs 1919; başımızın göğe erdiği, 
sevincimizi, coşkumuzu, tam bağımsız ve onurlu 
bir ülke ve ulus olarak sonsuza dek yaşama 
kararlılık ve azmimizi dağlara taşlara, 
yüreğimize ve gönlümüze sığdıramadığımız  
bir koca gündür.. 

• 19 Mayıs 1919; Yüce Atatürk ve milyonlarca 
şehit ve gazimize sonsuz şükran ve minnetimizi 
dile getirmekten aciz kaldığımız hem buruk, 
hem de kıvançlı, bir hoş günümüzdür.. 
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Yüce Atatürk; 
 

« Bizi yutmak isteyen kapitalizme ve  

bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ” 

karşıt bir doğrultuda hareket etmiş, 

“emeğiyle geçinen zavallı bir halk” 

olmanın gerektirdiği bir yapılanmayı 

hedeflediğini..» belirtmiştir.. 
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Planlı olarak borçlandırılan Türkiye 
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RTE : «Sermaye  
Ciddi Manada El Değiştiriyor..»  

 

 AKP liderinin 12 Eylül 2010 referandumu öncesi 
İstanbul sermayesini hedef alan sözleri: 

 “...İstanbul sermayesi nedense işin başından 
itibaren bizimle para kazanmada anlaştı ama 
siyasette anlaşamadı. Anadolu sermayesini 
aralarına almadılar... Fakat isteseler de 

istemeseler de Türkiye’de artık sermaye  
ciddi manada el  değiştirmeye başladı.   
Bu bizim için çok önemli bir güven kaynağı...”  
11 Eylül 2010, www.hurriyet.com.tr/ekonomi/15752853.asp 

 

 20.05.2013 
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N. Erbakan: «Erdoğan 
siyonizmin kasiyeri» 

• “Onları  bazı  dış  güçler  buraya getirdi .  
Şu anki dünya düzeninin; ırkçı, Siyonist emperyalizmin, 
insanları köleye çeviren güçleri. Batılı, Siyonist dünya 
düzenine bilmeden destek oluyorlar.  
Yaptıklarının çoğu yanlış. Vergiler ve borçlarla 
Siyonistlere para kazandırıyorlar.  
E r d o ğ a n ,  S i y o n i z m i n  k a s i y e r i  o l d u .   
O benim öğrencimdi. Ona yapması gerekenleri 
söyledim, ama dediklerimi yapmadı. Şimdi amacımız 
O’nu devirmek. Efsane Başbakan geri dönüyor.” 
(Cumhuriyet, 09.11.10) 
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94 Yıl Sonra 19 Mayıs 1919;  
 

• Bilinmelidir ki; milyonlarca şehit ve gazi boş yere feda 
edilmemiştir! 

• Büyük ulusumuz – Türk Milleti; Türkiye Cumhuriyetini kuran 
Türkiye halkı; 19 Mayıslarda Türkiye Cumhuriyeti’nin  
görkemli idealini; yani sonsuza dek onurlu, özgür,  
tam bağımsız = mutlak ulus egemenliğine dayalı,  
yurtta ve dünyada barış ilkesine sevdalı, halkçı-demokratik-laik-
sosyal, insan haklarına saygılı, Atatürk ulusalcılığına bağlı, anti-
emperyalist ve anti-kapitalist, sömürünün her türüne karşı,  
sürekli Devrimci, emeğin hukukuna hürmetli bir çağdaş hukuk 
devleti olarak yurt ve dünya kamuoyuna bir kez daha duyurma  
kesin kararlılığındadır. 
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Et kaçakçılığı arttı! 
 

Türkiye’de et fiyatlarının 

yüksek olması nedeniyle, 

ülkenin en önemli sınır 

kapılarından olan Sarp Sınır 

Kapısı’nda et kaçakçılığı 

olaylarında artış oldu.  

Hopa Gümrük ve Muhafaza 

Başmüdürlüğü’nden alınan 

bilgiye göre, Sarp Sınır 

Kapısı’nda geçen yıl  

19 kaçakçılık olayı meydana 

gelirken, bu yıl 194 ayrı 

kaçakçılık olayı gerçekleşti. 
 

(Fotoğraf: AA, Cumhuriyet 26.10.2010) 
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Zonguldak, Valilik önü; 
anababasının terkettiği  

16 yaşındaki Roman 
ayakkabı boyacısı  

Aykut Keskin ve müşterisi  
Ata için saygı duruşunda.. 

10 Kasım 2010, 09:05, (DHA) 

 

RTE’den seçmeler !..  
 

 Ananı al da git.. 
 Artistlik yapma lan.. 
Çağırın şu sahtekarı.. 
Askerlik yan gelip yatma yeri değildir. 
 Gözünüzü toprak doyursun. 
 Yok öyle 25 kuruşa simit.. 
Biz sizin gibi hakara makara    
    yapmıyoruz.  
(Mehmet TÜRKER, SÖZCÜ, 13.11.2010) 
 

Ata'ya saygı duruşunda sap gibi    
    ayakta durmaya gerek yok.                       
    (12.5.94, Hürriyet) 

1 0  K a s ı m ' d a  y a y g a r a   
  k o p a r ı l d ı . (14.11.94, Hürriyet) 
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Türk halkının yalnızca %13’ü mutlu! 
D ü n y a d a  1 0 3 .  s ı r a d a y ı z . .  

 

• Türk vatandaşları “mutluluk araştırması”nda 
155 ülke arasında 103. sırada yer alabildi.  
Özel bir şirketin 2005-2009 arasında 
gerçekleştirdiği geniş katılımlı ankette  
ilk sırayı Danimarkalılar aldı; ülke halkının 
%82’si kendisini mutlu olarak tanımladı. 

• Araştırmaya Türkiye’den gelen “mutluyum” 
yanıtları ise yalnızca %13’te kaldı! 

www.teksatir.com.tr/teksatir/2969/turklerin-13u-mutlu.aspx, 9.8.10 
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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. 
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KÜRESELLEŞME = EMPERYALİZM 
ve yeni Sevr Planı! 

17.5.13 www.ahmetsaltik.net 49 



Prof.Dr.Ahmet SALTIK www.ahmetsaltik.net 50 

ABD, Türkiye’yi bölme niyetinde! 
E. Alb. Ralph Peters, Haziran 2006 

http://www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899  

17.05.2013 
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NYT’in yeni dünya haritası. SÖZCÜ, 27.9.12 
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«BOP = Türkiye’yi bölme planı»  

Eşbaşkanı R.T. Erdoğan’ı kim yönlendiriyor? 

w
w

w
.i
p

.o
rg

.t
r/

, 
1

8
.1

.1
1

 

17.5.13 www.ahmetsaltik.net 52 

http://www.ip.org.tr/


9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,  
Ekoenerji dergisinden Prof. M. Özcan Ültanır’a, 

çarpıcı açıklamalarda bulundu (6.8.10) ;  
AKP ikt idarının ülkeyi  böldüğünü  söyledi! 
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Karayılan’ın açıklamasına göre (25.4.2013, 
basın) AKP Hükümeti PKK’ya şu sözleri 
vermiştir: 
 

(1) Kürt halkına kimlik ve statü verilecek; 

bu, anayasal güvence altına alınacaktır. 

(2) PKK ile işbirliği yapılarak Güneydoğu 

Anadolu’da ve Türkiye - Irak - Suriye - İran 

Kürtleri arasında “Kürt milli dayanışma” 

konferanslarına izin, onay, destek 

verilecektir. 

(3)  Apo başta olmak üzere teröristlerin 

tümü serbest bırakılacaktır. 

(4)  Soruna yabancı devletlerin  

müdahil olması kabul edilebilir. 
http://www.haberx.com/karayilan_sartsiz_cekildik(17,n,113

01867,028).aspx 

KCK Yürütme Konseyi 
Başkanı  Murat Karayılan,  
Kandil’de ; gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.. 
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AKP, PKK i le  12 Eylül  
öncesinde anlaşt ı !  

  

“PKK elebaşısı” Murat Karayılan, 
  

“Öcalan’la konuştular,  

ateşkes ilan ettik .”   
 

“Aslında Öcalan aradan çekilmişti ,   

karşı taraftan diyalog talebi gelince,  

önderimiz bir  f ırsat daha verdi.”  dedi. 
 

Yılmaz ÖZDİL, ANINDA GÖRÜNTÜ-2, Hürriyet, 22.8.10 

 Oktay EKŞİ, Demek ki Neymişl ? Hürriyet, 24.8.10 
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"Uluslar, egemenliklerini 

geçici bile olsa, 

bırakacağı meclislere bile 

gereğinden çok 

inanmamalı ve 

güvenmemelidir. 

Çünkü meclisler bile 

despotluk yapabilir 

ve bu despotluk 

bireysel despotluktan  

daha tehlikeli olabilir. 

Meclislerin öyle kararları 

olabilir ki, bu kararlar 

ulusun yaşamına 

giderilmesi olanaklı 

olmayan zararlar 

verebilir." 

Mustafa  Kemal   

A T A T  Ü R K  9.5.13 
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İngiliz Başbakanı’nın 
çarpıcı itirafları.. 

 

“ Bu Kamara’da, ender olarak  
söz ettiğimiz bir güç var.  
Yadsımak yersiz; çünkü,  

Avrupa’nın büyük bir bölümünün  
bu gizli örgütlerin şebekesiyle 

örtüldüğünü örtbas etmek olanaksız. ” 
 

Benjamin DISRAELLI, İngiltere Başbakanı 

Avam Kamarası’nda konuşması 
{Derin Dünya Devleti, Atilla Akar, syf. 193} 
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94 Yıl Sonra 19 Mayıs 1919;  
 

• Ülkemize yönelik açık ve sinsi oyunların, bu sahnede  

yer alan yerli ve yabancı bilinen işbirlikçi aktörlerinin, 

KüreselleşTİRmeci emperyalistlerin AB-ABD ittifakının  

ve IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü vb. maşaları 

kurumların post-modern ele geçirme planlarının, 

özelleştirme talanlarının, sözde "Yeni  Anayasa"   

yaparak ve "açılım - çözüm" masallarıyla ulusu ve vatanı 

bölme-parçalama tuzaklarının... tümüyle ayırdındayız.  

• Asla geçit vermeyeceğiz! 

• Hevesleri, gene kursaklarında kalacaktır.  
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A K P  Y I K I L M A Z S A   
T Ü R K İ Y E  PA R Ç A L A N I R !  

 

•ABD’nin R. Tayyip Erdoğan’ı Başbakan,  
Abdullah Gül’ü de Dışişleri Bakanı yapacağını  
Aydınlık Dergisi taa 20 Ekim 1997’de kapak  
haberi yapmıştı. Hiç kimse buna olasılık vermemişti.  
Her dediği doğru çıkan Aydınlık Dergisi  
gene haklı çıktı. 

• ABD’nin Irak’ı işgaline karşı çıkan Bülent Ecevit,  
ABD’nin her türlü saldırısına ve hatta  Kemal Derviş ve 
ekibinin partisi DSP’yi parçalamasına karşın direndi.  

Erdoğan Gökçe, www.ulusunsesi.com/haber_detay.asp?id=2193&uyeid=44, 24.6.10 
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A K P  Y I K I L M A Z S A   
T Ü R K İ Y E  PA R Ç A L A N I R !  

 

•Ecevit’i arkadan bıçaklayan -hem de koalisyon ortağı 

ve yardımcısı olan Devlet Bahçeli oldu.  

Türkiye’yi durduk yerde bir erken seçime 

sürükleyerek, ABD’nin Irak’ı işgal planına yardım etti, 

AKP’nin tek başına iktidara gelmesinin yolunu açtı.  

•Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesine de   

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli destek vermişti. 
Erdoğan Gökçe, www.ulusunsesi.com/haber_detay.asp?id=2193&uyeid=44, 24.6.10 
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Gözüm 

üzerinizde.. 

Sevr’i milletçe 

gömmüştük. 

Sakın aldatıp 

hortlatmasınlar! 

Kendinize 

güvenin; 

Ulusal onurumuzu 

korumak için 

Kurtuluş Savaşını 

örnek alın.. 
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“ Devrimin hedefini 

 kavramış olanlar,  

daima  

onu koruyabilecek  

güçtedir.” 

 

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK 

(1930) 
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(Cumhuriyet ANKARA eki 29.10.10) 
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“ Ülkeyi yönetenlerin ufku görmeleri yetmez.  
Kesin bir biçimde ufkun ötesini de görmeleri gerekir.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Mahkeme salonundan ATATÜRK’ü indirdiler! 

İzmir Karşıyaka Adliyesi’nde Atatürk büstleri de  

depoya kaldırıldı... (AYDINLIK, 28.4.13) 
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SAHİPSİZ KALAN VATANIN BATMASI HAKTIR  

SEN SAHİP OLURSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR 

Mehmet Akif ERSOY 
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K ü r t  s o r u n u n u n  ç ö z ü m - 1  
•O halde, birinci uyarı, “etnik kimlik” gibi kaygan bir 

kavram zemini üzerine işlevsel hukuk yapıları 
kurmaktan uzak durmak olmalıdır. Kişinin etnik 
kimliğine saygı gösterilmesi elbet bir “insan hakkı” 
olarak tanınmalı ve bu bireysel hakkın korunması için 
önlemler alınmalıdır. Özgürlük açısından bakıldığında 
da, aynı etnik kimliğe sahip olanların bir araya gelerek 
bu ortak kimliğin korunması için kurumlar kurmaları, 
dillerini, kültürlerini serbestçe geliştirebilmeleri de 
elbet “bireysel bir özgürlük hakkının birlikte 
kullanılması” olarak serbest olmalıdır. 

• Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL, Cumhuriyet, 16.7.10, Kuram ve Yöntem 

17.5.13 www.ahmetsaltik.net 68 



K ü r t  s o r u n u n u n  ç ö z ü m - 2  
•Ama devlet ya da toplumun bütünü, bu hakka ve 

özgürlüğe saygı göstermenin yanında en az bunun 
kadar önemli ve kaçınılmaz bir ödevi yerine getirmek 
zorundadır: Etnik farklılık ya da ayrıcalık tanımayan 
“ulus” kavramının ışığında devletin resmi dilini  
bütün vatandaşlara öğretmek, ortak ulusal bilincin 
oluşmasını sağlamak ödevi. Birlikte yaşamak,  
toplu kullanılabilen bireysel etnik bütün vatandaşlara 
toplu olarak eşit biçimde kazandırılması gereken 
kamusal haklar arasında denge kurulmasını  
kabul etmekle sağlanabilir. 

• Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL, Cumhuriyet, 16.7.10, Kuram ve Yöntem 
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K ü r t  s o r u n u n u n  ç ö z ü m - 3  
 

•Böyle bir dengenin ötesine geçip etnik grup 

haklarına dayalı bir devlet düzeni kurmak  

ya da etnik farklılıklar üzerinde federatif 

yapılar araştırmaya girişmek, artık ülke 

coğrafyasının ve toplum yapısının  

her yanında ve düzeyinde son derece karışık 

duruma gelmiş bir Türkiye nüfusu için  

asla gerçekçi olamaz. 
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL, Cumhuriyet, 16.710, Kuram ve Yöntem 
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K ü r t  s o r u n u n u n  ç ö z ü m - 4  
 

•Oysa, Kuzey Irak’ta ayrı ve bağımsız bir  
Kürt devletinin kurulması, Türkiye sınırları 
içinde gerçekleştirilmesi zor ve tehlikeli bir 
girişimi komşuda gerçekleştirmiş olacaktır. 
Böylece orası tek etnik kimliğin devleti 
olurken; Türkiye, etnik farklılıkları aşmış 
çağdaş bir ulus devlet olarak  
dünyaya örnek olmaya devam edebilir.  
İsteyen, istediği tercihi yapar.  

• Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL, Cumhuriyet, 16.7.10, Kuram ve Yöntem 
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RECEP BEY’İN İSRAİL’LE İLİŞKİLERİ 
• Recep Bey, 2010’da insansız uçak 

Heronların İsrail’den alınmasına öncüdür. 
• Recep Bey, İsrail Dışişleri Bakan 

Yardımcısı’ nın Türkiye’nin İsrail 
Büyükelçisi’ni aşağılaması üzerine 
Büyükelçi’yi geri çağırmış, ama olay daha 
sıcaklığını korurken Büyükelçiyi geri 
göndermiştir. 

• Recep Bey, İsrail’le gizli açık onlarca 
askeri, siyasi, ekonomik antlaşma 
imzalamıştır. 

• Recep Bey’in akrabalarının (damat Çalık!) 
İsrail’le iş ortaklıkları vardır. 

• Özetle, 2002′de AKP iktidar olduğundan 
beri ABD-AKP yakınlaşmasına koşut  
AKP ve Recep Bey İsrail’le her alanda  
SIKI FIKI olmuştur. 
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Nisan 2013, TBMM) 
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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, düşünce 

özgürlüğünün  

en değerli  

örneği olacaksınız. 

Ey yükselen  

yeni kuşak! Cumhuriyeti  

biz kurduk,  

O’nu yükseltecek ve  

yaşatacak sizlersiniz.  

Gazi Mustafa Kemal 

A T A T Ü R K   
[ 30 Ağustos 1924 ] 
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Kurtuluş için : BİRLEŞİN !  
 

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

ER-TE-LE-YE-REK  
Ulusal Kuruluş Mücadelesi 
yolunda bir-leş-me-li-dir.“  
(1921, İrade-i Milliye )  
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YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ!  

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Vatan şairi Namık Kemal 
 

Zalim ne kadar korkusuz  

olursa olsun, 

Zulmün temelini  

biz yine de yıkarız. 

Yerin dibine de atsalar bizi 

Yerküreyi patlatır çıkarız.  
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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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Ö z g ü r l ü ğ ü n ü  v e   
b a ğ ı m s ı z l ı ğ ı n ı  ko r u m a k  

 

• Özgürlüğünü ve 
bağımsızlığını korumak 
yolunda savaş vermeyi 
bilmeyen uluslar için  
yaşama hakkı yoktur.  
Bu uğurda savaş 
gereklidir.  
 

Gazi Mustafa Kemal  
ATATÜRK (27 Ekim 1922)  
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“ Vatan kesinlikle 

esenliğe kavuşacak, 

ulus kesinlikle 

mutlu olacaktır. 

Çünkü kendi 

esenliğini, kendi 

mutluluğunu 

ülkenin ve ulusun 

esenliği için feda 

edebilecek vatan 

evlatları çoktur.” 
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ADD halkımızdan aldığı güçle Genel Merkezi ve tüm şubeleri ile 19 Mayıs'ı 

tüm yurtta kutlayacak. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birliğini, 

Cumhuriyetimizin kazanımlarını sonsuza dek yaşatacağız..  

ADD 19 Mayıs'ta 4 etkinlik yapacak. 

1- Tansel Çölaşan, Metin Feyzioğlu, Birgül Ayman Güler ve Atilla Sertel, 

şubelerimizin katılımıyla Samsun'da olacaklar. 

2- ADD’nin çağrısı ile kurulan, öncüsü ve sözcüsü olduğu, Vatan-Cumhuriyet 

ve Emek Birlikteliği'nin Ankara - Sıhhıye'de düzenlediği 19 Mayıs eylemi 

şubelerimizin katılımıyla yapılacaktır. 

3- Ankara Batıkent Şubesinin ev sahipliğinde 19 Mayıs Balosunu öbür 

demokratik kitle örgütleriyle birlikte kutlayacağız. 

4- ODTÜ'nün düzenlediği 19 Mayıs şenliğine Ankara Şubeleri ile katılacağız. 
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Halk ın  gerçek gücü. .  
 

HALKIM BEN 

SOLUĞUMUN  

ÖYLE BİR GÜCÜ VAR Kİ 

DELER GEÇERİM, 

DİNLEMEM 

FİLİZ VERİR,  

BOY ATARIM 

ZİFİRİ KARANLIK 

DEMEM 
 

Pablo Neruda 
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85 
29 Ekim 012, Ulus 
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“ Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacak,  

fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek  

-özgür ve tam bağımsız- yaşayacaktır.. ”  
 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Türkiye Cumhuriyeti 

1923→2023→..3023’e... 
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94 Yıl Sonra 19 Mayıs 1919;  
 

• 94 yıl sonra 19 Mayıslar  
kutlu ve mutlu olsun! 

• Ulusumuza ve tüm anti-emperyalist 
dünyaya bizden selam olsun! 

• ADD’nin 24. yaşı da kutlu olsun! 
• S a y g ı l a r ı m ı z l a…  

19 Mayıs 2013 / İzmit – TÜRKİYE 
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www.ahmetsaltik.net 
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Vefa borçluyuz… 
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Dinlediğiniz için teşekkür eder, 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 

ve Spor Bayramınızı kutlarım! 
Dr. Ahmet SALTIK / Ankara Üniv. Tıp Fak. 

ADD Bilim Kurulu Üyesi / Ankara 
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