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Başta Büyük Taarruz, tüm şehit ve gazilerimize sonsuz şükranla... 
30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 2 



 

“ 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 verilen 

emirlerle devlet ve ulusun araçları 

olan kurumlar, temel görevlerini 

yapamıyorlardı. Yapamazlardı da!  

Bu araçları savunmanın başta geleni 

Ordu da, Ordu adını korumakla 

birlikte, elbette temel görevini yerine 

getirmekten yoksundu. İşte bunun 

içindir ki yurdu savunmaktan ve 

korumaktan ibaret olan temel görevi 

yerine getirmek doğrudan doğruya 

ulusun kendisine kalıyordu.  

İşte buna KUVAYI MİLLİYE diyoruz.” 
 

Mustafa Kemal Paşa 

TBMM Gizli Oturum  

Tutanakları, c 1, syf.6 
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Gazi M. Kemal Paşa, 
26 Ağustos 1922 

günü sabahı,  
çok erken saatlerde,  

1874 m rakımlı 
Afyon Kocatepe’de, 

ulusun yazgısını 
belirleyecek  

Büyük Taarruz  
Planlarını  

derin derin 
düşünmekte.. 
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KUVAYI MİLLİYE ŞEHİTLERİ 
 

ŞEHİTLER, KUVAYI MİLLİYE ŞEHİTLERİ, 

MEZARDAN ÇIKMANIN VAKTİDİR!! 

ŞEHİTLER, KUVAYI MİLLİYE ŞEHİTLERİ,  

SAKARYA'DA, İNÖNÜ'NDE, 

AFYON’DAKİLER   

DUMLUPINAR'DAKİLER DE ELBET 

VE DE AYDIN'DA, ANTEP'TE VURULUP 

DÜŞENLER, SİZ TOPRAK ALTINDA  

ULU KÖKLERİMİZSİNİZ 

YATARSINIZ AL KANLAR İÇİNDE. 

ŞEHITLER, KUVAYI MİLLİYE ŞEHİTLERİ, 

SİZ TOPRAK ALTINDA DERİN 

UYKUDAYKEN DÜŞMANI ÇAĞIRDILAR, 

SATILDIK, UYANIN! 

BİZ TOPRAK ÜSTÜNDE DERİN 

UYKULARDAYIZ, 

KALKIP UYANDIRIN BİZİ! 

UYANDIRIN BİZİ! 

ŞEHITLER, KUVAYI MİLLİYE ŞEHITLERİ, 

MEZARDAN ÇIKMANIN VAKTİDİR!! 
 

Nazım Hikmet Ran 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 6 



26 Ağustos 1922, Afyon Kocatepe.. 

BİR 30 AĞUSTOS GÜNÜ 

Uçan kuşların ağzında bir gökyüzü vardı 

Uçmayanların da 

Başaklar sevgilerinin ardından sapsarı olur 

Sevinir harmandan sonra karıncalar bile 

Çoban sürüsünü geçirir oradan 

Koyunları ağzı köpüre köpüredir 

Esen yel bir açlık duyar 

En büyük sofradır yeryüzü 

Uzaktan bakarsanız tarla bir yangındır 

Karanlık ilk yemeğidir yıldızların 

Bunlar ne ki gerçek çocukların duyarlığında; 

Savaşları görseler de okusalar da 

Yaşayanların hepsi Türkiye’dir; 

Türkiye için ölenlerin de.. 

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (30 Ağustos 2005) 
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Uğruna hâlâ şiirler yazılan Zafer! 

BİR 30 AĞUSTOS GÜNÜ 
Uçan kuşların ağzında bir gökyüzü vardı 
Uçmayanların da 
Başaklar sevgilerinin ardından sapsarı olur 
Sevinir harmandan sonra karıncalar bile 
Çoban sürüsünü geçirir oradan 
Koyunları ağzı köpüre köpüredir 
Esen yel bir açlık duyar 
En büyük sofradır yeryüzü 
Uzaktan bakarsanız tarla bir yangındır 
Karanlık ilk yemeğidir yıldızların 
Bunlar ne ki gerçek çocukların duyarlığında; 
Savaşları görseler de okusalar da 
Yaşayanların hepsi Türkiye’dir; 
Türkiye için ölenlerin de.. 
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (30 Ağustos 2005) 
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9 Eylül 1922 sabahı, İzmir.. 
 

 Başkomutanlık Meydan Savaşı ile  
ulusumuzun gerçek kurtuluş güneşi  
30 Ağustos sabahı ufuktan bütün görkemi ile 
doğmuştu. Ordularımız, İç Batı Anadolu‘dan 
İzmir Kordonboyu'na doğru bir ırmak gibi 
akmış ve vatanı işgalcilerden kurtarmıştı.  
Bu meydan savaşı ileride Anadolu'da 
kurulacak ulusal devletin temeli olmuştu. 
Mazlum milletlerin kurtuluşuna da  
öncülük edecekti. (Kemal Ocak, 23.08.05, Cumuriyet)  
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9 Eylül 1922 sabahı, İzmir.. 
 

15 Mayıs 1919'da büyük ümitlerle Anadolu seferine çıkan  

Yunan subaylarından ‘Yunan Seferi’ adlı kitabın yazarı  

Albay şunları yazmıştır :  

“Anadolu seferi bizim en tatlı rüyamızdı. Arkamızda 

Ege Denizi'ni bırakarak büyük devletlerin desteği ile yüzyıllar 

öncesi dedelerimizin denen topraklara ayak basacaktık. Bizleri 

mitolojide olduğu gibi başlarında defne dalları, beyaz harmaniyeli 

flüt çalan genç kızların çiçeklerle karşılayacağına inandırmışlardı. 

Oysa, İzmir Kordonu'na ayak basar basmaz kafeslerin arkasından 

homurtular yükseldi ve hemen üstümüze ateş açıldı. Daha 

sonraları durum gitgide kötüleşti, Kemal'in dev gölgesi içinde 

Türklerin vatanlarını canları pahasına korumakta kararlı olduklarını 

anlamıştık. Ama iş işten geçmişti. Sonuç korkunç olmuştu...”   
 

(Kemal Ocak, 23.08.05, Cumuriyet)  
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Mustafa Kemal Paşa’nın 
Ulusa telgrafı : 

 

Asil Türk Milleti! 
Ordularımız, 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’imizi  
ve yine 9 Eylül 22 akşamı Bursa’mızı zaferle 

kurtardılar. Akdeniz, askerlerimizin  
zafer çığlıklarıyla dalgalanıyor.  

Büyük Türk Milleti! 
Ordularımızın yetenek ve gücü; düşmanlarımıza 
dehşet, dostlarımıza güven verecek bir olgunluk 
ile ortaya kondu. Millet orduları; 14 gün içinde  

büyük bir düşman ordusunu yok ettiler. 

Büyük Zafer, yalnızca senindir! 
(Tamim ve Telgraflar... syf. 458-59) 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 11 



Mustafa Kemal Paşa’nın 
Ulusa telgrafı : 

 

“ Vatanın kurtulması; ulusun oy ve istenci,  
kendi yazgısı üzerinde bağsız koşulsuz  

egemen olduğu zaman başlamış ve ancak,  
ulusun vicdanından doğan ordularla,  
olumlu ve kesin sonuçlara ermiştir.  

Büyük ve soylu Türk Milleti! 
Anadolu’nun kurtulması zaferini kutlarken; 

sana İzmir’den, Bursa’dan,  
Akdeniz ufuklarından,  

ordularının selamını da takdim ediyorum. ” 
(Tamim ve Telgraflar... syf. 458-59) 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 12 



Mustafa Kemal Paşa’nın 
TBMM konuşması:4 Ekim 22   

 

“ Ulusun yazgısını doğrudan doğruya 
üstlenerek; umutsuzluk yerine umut, 

perişanlık yerine düzen, tereddüt yerine azim 
ve iman koyan ve yokluktan koskoca bir varlık 
çıkaran Meclisimizin civanmert ve kahraman 

ordularının başında, bir asker sadakat ve 
itaatıyla buyruklarınızı yerine getirdiğimden 

dolayı bir insan yüreğinin ender olarak 
duyabileceği bir hoşnutluk içindeyim.. 

Yüreğim coşkuyla dolu olarak pek aziz ve 
muhterem arkadaşlarımı, bütün dünyaya karşı 

temsil ettikleri özgürlük ve bağımsızlık 
düşüncesinin utkusundan dolayı kutluyorum. ” 

 

(Söylev ve Demeçler syf. 247) 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 13 



Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 
Dumlupınar Konuşması, 30.08.24 

 

“.. 30 Ağustos Zaferi, 

Türk Tarihi’nin en önemli dönüm noktasıdır. 

Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur, 

ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar  

kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil,  

dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili 

bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki; yeni  
Türk Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli  

burada sağlamlaştırıldı,  

ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı.  

Bu alanda akan Türk kanları,  

bu göklerde uçuşan şehit ruhları,  

devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır...” 

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 14 



“Büyük Zafer”  

 Neler Getirdi ?? 
 

 

“Büyük zafer''le,  
Türk ulusunun varlığına  

ve bölünmez bütünlüğüne  
göz diken “Batı’lı işgalcilere”  
karşı en ağır darbe indirildi.  

Yapılan örnek savaşımla  
Türk ulusu, başka uluslara da 

özgürlük yolunu gösterdi.  
30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 15 



“Büyük Zafer”  
Neler Getirdi ?? 

 

 “Büyük Zafer” le Türk ulusu,  

kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere 

unutamayacakları bir ders vermiştir.   

 30 Ağustos Zaferi'nin 83. yıldönümünde,  

Türk halkı Atatürk ilke ve devrimlerinden,  

çağdaşlaşma ereğinden ödün vermeden,  

Cumhuriyet’i, kazanımlarını, kurum ve kurallarıyla  

sonsuza dek “özgür” yaşatma kararlılığındadır.   

 '‘Büyük zafer'‘, tarihin akışını değiştiren yönüyle  

Türkiye için aydınlık günlerin başlangıcı olmuştur.  

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 16 



“Büyük Zafer”  
Neler Getirdi ?? 

 

Büyük Türk zaferi karşısında endişeye düşen ve o anda da 

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını işgal altında bulunduran 

İtilaf Devletleri, savaşı durdurmayı ve Türklerin haklı 

isteklerini yerine getirmeyi kendi çıkarlarına uygun buldular.  

Lord Kinross'a göre,"İngiltere, ciddi bir krizle karşı karşıya 

bulunduğunu anlamaya başlıyor. Halk, Türklerle yeni bir 

savaştan korkuyordu". 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya 

Ateşkes Antlaşması'yla, silahlı çatışma durdurulduğu gibi, 

Edirne dahil Trakya'nın da Türkiye'ye bırakılacağı ve  

1 ay içinde Yunanlılar tarafından boşaltılacağı kabul edildi. 

Anadolu'da Yunan politikasını yürüten İngiltere Başbakanı 

Lloyd George, bu gelişmeler üzerine istifa etti.  
30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 17 



“Mudanya Anlaşması”  
Neler Getirdi ?? 

 

3 Ekim 1922'de Mudanya'da toplanan 
Konferansta Türkiye'yi Batı Cephesi Komutanı 

İsmet Paşa temsil etmiştir. 
Çetin görüşmeler sonunda, 

Mudanya Ateşkes Antlaşması 
11 Ekim 1922'de imzalanmıştır. 

Yunanlılar, Konferansa katılmamış, 
Antlaşma metnini kabullenerek imza etmiştir. 

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile 
Türkiye - Yunanistan arasında 

silahlı çatışmaya son verilmiştir. 
Trakya, Meriç sınır olmak üzere 

Türkiye'ye bırakılmıştır. 
Yunanlar 15 gün içinde Trakya'yı boşaltacaktır. 

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 18 



Ünlü İngiliz tarihçi Lord Kinross : 
 

Mustafa Kemal 30 Ağustos zaferinden sonra,  

‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ diyerek  

kesin zafer komutunu vermiştir. 11 Ekim 1922’de imzalanan 
Mudanya Ateşkes Antlaşması ile silahlı çatışma durmuş, 

Edirne dahil tüm Trakya’nın Yunanlılar tarafından boşlatılarak 
Türklere bırakılması öngörülmüştür. Anadolu’da Yunan 
politikasını yürüten İngiltere Başbakanı Llyod George, 
başarısızlığa uğramış ve istifa etmek zorunda kalmıştır.  

 

‘Asi diye küçümsenen bir Türk (Mustafa Kemal!),  

3 yıllık bir kavga sonunda İngiltere hükümetini  

ve ünlü başbakanı devirmeyi başarmıştı.  

Romantik adam, gerçekçi adamın önünde silinip gitmiş, 

bir Makedonyalı, bir Kelt’in sırtını yere getirmiştir.’ 
30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 19 



G. Duhamel Atatürk hakkında  
şöyle demiştir: (Handan Diker, 26.08.05, Cumhuriyet) 

 
 

 “Yeni Türkiye'yi doğuran devrim gerçekten tek 
bir adamın eseridir.. Bu adam sadık yardımcılar 
tarafından desteklenmiştir, yardım görmüştür. 

Bu adam, bütün bir ulusun güveniyle, 
hayranlığıyla ayaklandırılmış, güdülmüştür.  

İşte bu, başarısının ana dayanağıdır. Bu adamın 
siyasal kişiliği çevresinden kopmuş bir durum 
göstermemekle birlikte, bir yalnızlık, bir ışık 
çemberi ile kuşatılmıştır diyorsam, bu O’nun 
yalnızca siyasal, sosyal değil; aynı zamanda, 

dinsel ve felsefi bir nitelik gösteren  
eşsiz bir devrimin ana hatlarını tek başına,  

evet tek başına çizmiş olmasındandır...” 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 20 



G. Duhamel Atatürk hakkında  
şöyle demiştir: (Handan Diker, 26.08.05, Cumhuriyet) 

 
 

 “ .. Bu devrim ulusal olma özelliğini 
hiçbir zaman yitirmemiş, propaganda 

yoluyla yabancı ülkeleri etkileme, 
yeni kurduğu rejimi  

Arap devletlerine kabul ettirme 
sevdasına düşmemiştir..  
Yeni kurduğu dengenin  

ana ilkelerine dinsel bir görünüş 
vermeye yeltenmemiştir...” 

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 21 



  Falih Rıfkı Atay : (Çankaya, syf. 314) 

 

 

 ‘Nemiz varsa, bağımsız bir devlet  
kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak,  
şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak,  
yurdumuzu Batı’nın, vicdanımızı ve kafamızı 
Doğu’nun pençesinden kurtarmışsak, şu 
denizler bizim diye bakıyor, bu topraklarda 
ana bağrının sıcağını duyuyorsak,  
belki nefes alıyorsak  
hepsini, her şeyi  
30 Ağustos Zaferi’ne borçluyuz.’ 
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Sn. Cumhurbaşkanı A.N. Sezer’in  
     30 Ağustos değerlendirmesi : 

 

.. Türk Ulusu, yaşama hakkını onuruyla  
elde etmiş, bu özelliğiyle dünyada  

saygınlık kazanmış yüce bir ulustur..  
 

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 
 

parolasıyla yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın  
tüm aşamalarında özveri, cesaret,  
yurt sevgisi, birlik ve beraberliğin  

doruk noktasına çıktığı bir  
kahramanlık destanıdır.. 

 (27 Ağustos 2004, Cumhuriyet) 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 23 



Sn. Cumhurbaşkanı A.N. Sezer’in  
     30 Ağustos değerlendirmesi : 

 

Sezer, “30 Ağustos Zaferi'nin, bağımsızlık 
inancının, özverinin zaferi; ulusal birliğin 
doruğa çıktığı tarihsel bir dönüm noktası 

olduğunu” vurguladı. Sezer, “Başımızı  
her dönemde dik tutabilmek için 

cumhuriyetimizi ödünsüzce yaşatmalı, 
Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmalı, 

genç kuşakların tarihimizi iyi 
öğrenmelerini ve Atatürkçü düşünceyi 
özümsemelerini sağlamalıyız.” dedi.  

(27 Ağustos 2005, Cumhuriyet) 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 24 



Sn. Cumhurbaşkanı A.N. Sezer’in  
     30 Ağustos değerlendirmesi : 

 

Sezer, şunları kaydetti :  

“ Savaş alanında ulaşılan Büyük Zafer'in 
ardından kurulan laik ve demokratik 
Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ilke ve 

devrimlerinin yol göstericiliğinde 
gelişimini sürdüren, evrensel değerleri 

benimseyen, bireyi yücelten, her zaman 
barışçı kimliğiyle öne çıkan bir devlet 

olarak çağdaş dünyadaki yerini almıştır.” 
 

(27 Ağustos 2005, Cumhuriyet) 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 25 



Sn. Cumhurbaşkanı A.N. Sezer’in 
30 Ağustos 2005 değerlendirmesi (1) 

 

 “Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlığından  
asla ödün vermeyeceğini kanıtlayan ulusumuz, 

Cumhuriyet'le de çağdaş yaşam seçimini  
ortaya koymuştur.  

Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti,  
ulus-devlet olarak  

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında  
kuruluş ilkelerini belirlemiştir.  

Bu ilkeler anayasamızın omurgasını oluşturarak 
değiştirilemez hükümler içinde yer almış,  

ulusumuzca korunup güçlendirilmiştir.” 
 

 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 26 



Sn. Cumhurbaşkanı A.N. Sezer’in 
30 Ağustos 2005 değerlendirmesi (2) 

 

 “ Türkiye Cumhuriyeti'nin  
anayasada çizilen tekil yapısı,  

ülkesi ve ulusuyla bölünmez tümlüğü korunacak, 
Atatürk ilke ve devrimlerinin yaşatılmasında  

herkes üzerine düşen sorumlulukları  
eksiksiz yerine getirecektir.  

Cumhuriyet'i ve onun değerlerini korumak,  
bizlere bu büyük zaferleri armağan eden,  

canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı 
sağlayan kahramanlarımıza karşı da  

en önemli sorumluluğumuzdur.” 
30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 27 



 

Atatürk, 30 Ağustos 

1924'te zaferin 

sonuçlarını şu sözlerle 

değerlendirmekteydi : 
 

‘‘ Türk ulusunun 
burada elde ettiği 
zafer yalnız bizim 
tarihimize değil, 
dünya tarihine 
yeni bir akış 
verecektir.''  

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 28 



E. Jand. G. Komutanı Org. 
Fevzi TÜRKERİ’nin uyarıları-1 

 

“ Ülkenin bütünlüğü için 1. öncelikli tehdit, 

BÖLÜCÜLÜK ve İRTİCA’dır.  

Mücadelenin artan bir dikkat ve hassasiyetle 

devamı, ülkemizin güvenliği ve bekası 

açısından son derece gerekli görülmektedir.” 
 

[ 27 Ağustos 2004, Cumhuriyet ] 
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E. Jand. G. Komutanı Org.  
Şener ERUYGUR’un uyarıları-2 

 

“ ... Cumhuriyet’i hedef alanlara  

biçimsel kalan tepkiler gösteriliyor.  

Bu durum ve tutum, Cumhuriyet 

karşıtlarını yüreklendirmektedir.. 

Dinsel eğitim adı altında gerçekleştirilen 

maksatlı ve yasa dışı faaliyetlere karşı 

duyarsızlık ve mücadeledeki etkisizlik 

anlaşılır değildir..” [27.8.2004, Cumhuriyet] 
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E. Jand. G. Komutanı Org.  
Şener ERUYGUR’un uyarıları-3 

 

“.. Bu yüzdendir ki, yasaları uygulamakla 
görevli olanlar maksatlı bir biçimde  

din düşmanlığıyla suçlanabilmektedir.. 
Çoğunluğun sessiz ve duyarsız kalmasından 

cesaret bulan ve yararlanan örgütlü bir 
azınlık, Türkiye’yi bölmeyi, yıkmayı 

hedefleyen dışgüçlerle işbirliği yapmakta  
ve laik düzene karşı faaliyetlerini  

planlı bir şekilde sürdürmektedir.” 
 

[27 Ağustos 2004, Cumhuriyet] 
30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 31 



E. Jand. G. Komutanı Org.  
Şener ERUYGUR’un uyarıları-4 

 

“ ... Tekkelerin, zaviyelerin kapatıldığı,  

bu işlevin Anayasa ile güvence altına alındığı  

bir ülkede tarikatların kol gezmesini,  

siyasal yaşamımızı etkilemesini,  

giderek artan olumsuz kıyafet zorlamalarını,  

milli birliğimize karşı açıkça saldırıları  

nasıl açıklayabiliriz? ” [27.8.2004, Cumhuriyet] 
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E. Jand. G. Komutanı Org.  
Şener ERUYGUR’un uyarıları-5 

 

“ .. Burada ana sorunun,  

Cumhuriyet’in temel değerleri için  

şekilsel olarak var gözüken inanç,  

cesaret ve sorumluluk duygusu  

noksanlığından kaynaklandığını 

değerlendiriyorum.” 
 

[27 Ağustos 2004, Cumhuriyet] 
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Büyük Zafer’in 83. yılında,  
Atatürk Türkiye’sinden görüntüler.. 
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Kuran 
kurslarında  
asr-ı saadet 

eğitimi..  
İslamda 

çağdaşlaşma 
nasıl başarılacak?  

Bu  
“altın nesiller”  
hangi cihadın 

militanları 
olacak?? 
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Suudi desteğinde 

Selefiler tarikatı, 

Kayseri 

sorumlusu ve 

yardımcısı, 

Tacettin Zozik  

ve yardımcısı 

Mustafa Yiğit  

gasp sanıkları! 
(26.07.05, Cumhuriyet) 
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Suudi desteğinde 

Selefiler tarikatı, 

Kayseri sorumlusu 

ve yardımcısı, 

Tacettin Zozik  

ve yardımcısı 

Mustafa Yiğit  

gasp sanıkları 

iken, yandaşları 

mahkemede! 
 

(26.07.05, Cumhuriyet) 
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Kuran kursu.. (01.08.05, Cumhuriyet) 

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 41 



Kuran kursu.. (01.08.05, Cumhuriyet) 
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Cihat militanları.. (01.08.05, Cumhuriyet) 
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Türban neyi saklıyor?? 
(Nuri Kurtcebe, 07.08.05, www.cumhuriyet.com.tr) 
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Arap gelin ve Türk Bn. Gül?? 
(Z. Yamani’nin gelin kızı, 08.08.05, www.cumhuriyet.com.tr) 
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Mustafa Kemal Paşa’nın 
Mazhar Müfit’e yazdırdıkları  
(7 Temmuz 1919, Erzurum) : 

 

1. Zaferden sonra hükümet biçimi 
Cumhuriyet olacaktır. 

2. Padişah ve Hanedan hakkında zamanı 
gelince gereken işlem yapılacaktır. 

3. Tesettür kalkacaktır. 

4. Fes kalkacak, uygar milletler gibi  
şapka giyilecektir. 

5. Latin harfleri kabul edilecektir. 
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E. Jand. G. Komutanı Org.  
Şener ERUYGUR’un uyarıları-6 

 

“ Bir yanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, 
Atatürk’e, ilke ve devrimlere, yasalara 

bağlılıkların belirtildiği demeç ve törenler;  
öbür yanda Atatürkçülüğü çağdışılıkla, 
Türkiye’nin önünü tıkamakla suçlayan,  
milli birliğimize, ulus devlet kimliğimize  
meydan okuyan iç ve dış işbirlikçilere  

karşı eylemsizlik, duyarsızlık ya da   
biçimsel kalan gösteriş tepkileri..” 
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TÜRKİYE’yi Kuşatan Sorunlar-1 
 

Asimetrik özellikli  
risk ve tehditler 

• Bölücü ve irticai faaliyetler 

• Uluslararası terörizm 

• Uyuşturucu trafiği 

• Yasadışı göç..  
Org. Hilmi ÖZKÖK, Genelkurmay Başkanı 

www.cumhuriyet.com.tr, 03.05.05 
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TÜRKİYE’yi Kuşatan Sorunlar-2 
 

Simetrik özellikli risk ve tehditler 
 

• Komşu ülkelerde olabilecek istikrarsızlıklar, 

• Irak’ın kuzeyinde ortaya çıkabilecek   
  istenmeyen oluşumlar 

• Kafkaslar’daki istikrarsızlıklar 

• Su sorunu 

• Kitle imha silahları tehdidi ..  
   

Gibi Türkiye’nin güvenliğini olumsuz yönde 
etkileyebilecek simetrik risk ve tehditleri kapsamaktadır. 

 

Org. Hilmi ÖZKÖK, Genelkurmay Başkanı 
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Özkök’ten önemli uyarı ...  
 

Zafer Haftası kutlamaları başladı. 
Genelkurmay Başkanı Özkök, sorunların 

çözümünün, “ anayasanın 
değiştirilemeyecek hükümlerine ” sıkı 

sıkıya bağlılıktan geçtiğini vurgulayarak bu 
niteliklerde oluşabilecek  

en küçük bir aşınmanın sonucunun,  
dışı sağlam görünen bir meyvenin için için 

çürümesine benzeyeceğine işaret etti.  
 

Org. Hilmi ÖZKÖK, Genelkurmay Başkanı 
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83 yıl öncesini okuyun..  
 

Genelkurmay Başkanı Org. Özkök,  

“Sorunları içinden çıkılmaz  

ve çözümsüz olarak görenlere,  

83 yıl öncesini bir kez daha 

okumalarını ve ulaşılan başarının  

itici gücünü keşfetmelerini öneririm.” 

dedi. 
  

(www.cumhuriyet.com.tr, 28.08.05) 
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'TSK Cumhuriyeti  
canı pahasına koruyacak‘ 

   

Genelkurmay Başkanı  
Org. Hilmi Özkök, 30 Ağustos  

Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir 
Özel Defteri’ne, "Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK), yaşadığımız  
bu gönençli günlere ne zorlukla 
ulaştığımızın bilincinde olarak, 

kutsal emanetin olan güzel 
vatanımızı, kurduğun çağdaş 

Cumhuriyetin temel niteliklerini  
ve Devletin ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bütünlüğünü  
canı pahasına koruma ve kollamaya 

devam edecektir." diye yazdı.   

http://www. 

hurriyetim.com.tr/  

30.08.05 
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Binlerce yurttaş Kocatepe’de..  
 

Anadolu'nun işgalden kurtuluşunun  
83. yıldönümünde binlerce yurttaş, 

Büyük Taarruz'un başladığı  
Afyon Kocatepe'de bir araya geldi. 

Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı 
Sarıgül, birlik ve bağımsızlık için  

83 yıl önce Kocatepe'deki  
Kuvayi Milliye ruhuna bugün daha çok 

gereksinim duyulduğunu söyledi.  
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PKK’yı AB ve ABD destekliyor-1 
 

“ Müttefiklerimiz Türkiye'yi oyalamaktadır. 
Güneydoğu'daki teröre yönelik stratejik 
destekleri artık açıktan yapılmaktadır. 

Bölgedeki sabotajlarda sıcak çatışmalardan 
kaçınmasına dikkat edilen terör çetelerine 
verilen son model C4'ler, sözde bağımsız 

Irak devletinin aslında peşmergelerin 
denetiminde bulunan sınırından girmektedir. 

Peşmerge karakollarında PKK çeteleri de 
görev yapmakta ve bu girişleri 

düzenlemektedirler. ”  
(Orhan BİRGİT, www.cumhuriyet.com.tr, 26.07.05) 
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PKK’yı AB ve ABD destekliyor-2 

“ Öcalan'ın  
demokratik konfederalizm  
adı altında açıkladığı ve bölgedeki  

tüm Kürtleri de içine almayı amaçlayan  
federasyon düşüncesi,  

aslında terör çetesine o patlayıcılar da dahil 
silah ve gereçleri veren ve eğiten ülkelerin 

reçetesi olarak Güneydoğu'daki 
vatandaşlarımıza, önünde sonunda 

gerçekleşecek tek çözüm olarak 

sunulmaktadır. ”  
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PKK, dış güdümle zamana oynuyor-1 
 

“ İktidar, bu gelişmeleri elbette hepimizden 

daha çok yakından ve ayrıntısı ile biliyor.  

Buna karşın, anlaşılmaz bir aymazlık içinde, 

sorunun çözümünü güvenlik güçlerimize,  

o da ardı ardına çıkarttığı AB yasalarının,  

el kol bağlayan direktiflerinin kalıplarını çizerek 

ihale ettiğini düşünerek, TBMM'yi bile toplayarak 

soruna el atmak istemiyor!  

Belki de böyle bir el atışın Türkiye'ye AB yolunu 

tıkayabileceği korkusu içinde AKP iktidarı. ”  
 

(Orhan BİRGİT, www.cumhuriyet.com.tr, 26.07.05) 
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PKK, dış güdümle zamana oynuyor-2 
 

“ Bölgede ekonomik bir hamle hazırlamıyor. The 
Economist dergisi, sözünü ettiğim son 

sayısında, bu durumun bölgede yüksek işsizliğe 
neden olduğunu, çocuk suçlarında ve fuhuşta 

artışa yol açtığını söylüyor!  

Bu tablo herkesten çok teröristlerin işine 
yarıyor. Çünkü bataklık büyüdükçe  
mikropların üremesi de çoğalıyor.  

PKK, Türkiye'nin sözde müttefiklerinin kendisine 
ezberlettiği yeni stratejisine uyuyor. Zamana 

oynuyor. ”  
 

(Orhan BİRGİT, www.cumhuriyet.com.tr, 26.07.05) 
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Adım adım bölünme... 

 En makul çözüm    
  federasyon.. 
 Özerk bölge de olabilir. 
 Yerinden yönetim de  
  bir çözümdür. 
 

Şerafettin ELÇİ, Eski Bayındırlık Bakanı 

Radikal, Neşe Düzel’le söyleşi, 14.06.04 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 61 
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Atatürk’ün hedefi :  
“ İ S T İ K L A L - İ  T A M M ! ” 

Bu ise mali bağımsızlıkla 
gerçekleşebilir. 

Mali bağımsızlığın korunması 
için ilk koşul; bütçenin 

ekonomik bünye ile denk ve 
uygun olmasıdır. Herhalde  
Türk yurttaşı kesin olarak 

bilmelidir ki; bir ulusun  
insanlık ve uygarlık dünyasında 

yükselmesi ve başarılı olması  
yalnız ve ancak kendi gücüne 

dayanarak özgürlük ve 
bağımsızlığını dokunulmaz 
bulundurmasıyla olasıdır.  

Bunun başka  
çözüm yolu yoktur..” 

 

“ Bugünkü uğraşımızın amacı,  

TAM  

BAĞIMSIZLIKtır. 
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 BORÇ BATAĞINDA BOĞULUYORUZ! 
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Ulusal gelir : 300 milyar $? 

Toplam borç : 332 milyar $ 
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IMF : Kriz tehlikesi yok, 

beraber çalışacağız.  

IMF Başkanı Rodrigo Rato, 

Türkiye’de ekonomik kriz 

tehlikesi görmediğini 

belirterek, stand-by 

düzenlemesi sonrası  

Türk hükümetiyle  

birlikte çalışmayı  

sürdüreceklerini söyledi?!! 
Ümit Enginsoy/Washington 

NTV-MSNBC, 12.05.04 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 65 
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 BORÇ BATAĞINDA BOĞULUYORUZ! 
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IMF YANILTIYOR! 
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Arjantin borçlarını sildi! 

 

Dünyanın en büyük BORÇ SİLME operasyonunu 

başarı ile gerçekleştiren ve alacaklılarının % 75’ten 

fazlasını her 100 $ lık borcuna karşılık 30 $ ödemeye 

razı eden Arjantin, uluslararası piyasalarda endişe 

yarattı. Arjantin, faziziyle birlikte 102.6 milyar $ 

borcunun ancak 41 milyar $ lık bölümünü, vadesi  

40 yıla dek uzayabilecek yeni tahvillerle takas etme 

koşulu ile ödeyebileceğini duyurmuş ve 

alacaklılarının büyük çoğunluğu bu öneriyi 

“ÇARESİZ” kabul etmek zorunda kalmışlardı. 
 

(www.cumhuriyet.com.tr, 08.03.05) 
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Arjantin borçlarını sildi! 
Ya Türkiye ?? 

 

Arjantin’in görkemli borç takasının ardından 

TÜRKİYE, Endonezya ve Nijerya gibi  

borçlu ülkelerin de bu yolu izleyebilecekleri 

kaygısı ortaya çıktı.  

Ancak, oyunu kuralına göre oynayan 

Türkiye’nin bu yolu izlemesine  

uzak olasılık gözüyle bakılıyor.. 
 

(The Guardian, Larry Elliot; ‘Kim Tanrı’nın Eline Gereksinim Duyar?’ 
 

(www.cumhuriyet.com.tr, 08.03.05) 
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Borçlar  

Azalacağına, Artıyor! 
 

İç ve dış borçlar, son üç yılda 100 milyar dolar arttı.  

Faiz dışı fazla hedefi aşmasına karşın,  

özellikle iç borçlar, sürekli artıyor.  

İç borçlar 2000 yılında 36 katrilyon TL iken  

2002’de 150, 2005’te 240 katrilyon TL’ye çıktı.  

2002 yılında 130 milyar $ olan dış borçlar,  

2005’te 160 milyar $’a çıktı.  

DB verilerine göre Türkiye, varolan borcu ile  

Dünya’da 3. en büyük borçlu ülke konumunda... 
 

Prof. Dr. Şükrü Kızılot, (http://www.hurriyetim.com.tr/archive_articledisplay 

/0,,authorid~82@sid~9@nvid~616921,00.asp, 13.08.05) 
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Dış açıklar... (milyar $) 

 

Yıllar  Dış ticaret açığı  Dış cari denge 

2000   - 26.7   - 9.8 

2001   - 10.1     3.4 

2002   - 15.5   - 1.5 

2003   - 22.1   - 7.9 

2004   - 34.3         - 15.6 

2005 (ilk 6 ay) - 38.1         - 13.7   

----------------------------------------------------- 

Toplam        - 146.8              - 45.1 
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İşçi sendikasının feryadı-1 
         Mustafa Özbek, Türk Metal Send. Bşk. 

 

“ Türkiye’de insanların % 21’i, (5 kişiden 1’i) 

yoksulluk içinde yaşıyor. 2 milyon insan  

en temel gereksinimlerini karşılayamıyor. 

Bunu biz söylemiyoruz, DİE söylüyor.  

2005 Türkiye’sini tanımlayan 2 sözcük var : 

1. Y O K S U L L U K.. 
 2. Y O L S U Z L U K .. 

AKP iktidarı ikisinin üstünde yürüyor..” 
 

(http://www.turkmetal.org.tr/, Erişim:  07.03.05) 
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İşçi sendikasının feryadı-2 
          Mustafa Özbek, Türk Metal Send. Bşk. 

 

“ Yoksulluğun kirlettiği, yolsuzluğun anıtlaştığı bu ülkede, 

insanlar gelecek konusunda bir plan yapamamaktadır.  
 

T ü r k i y e’n i n   g e l e c e ğ i  
g i d e r e k   be-lir-siz-leş-mek-te-dir. 

 

Gençler, Türk toplumunun % 70’i, Türkiye’nin yaşadığı siyasi 

ve ekonmik çalkantıların geleceğe güveni azalttığını 
söylüyor. Bu ülkenin geleceği olan,  

Ulu Önder’in Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği  

gençlerin % 38’i, bir daha dönmemek üzere bu ülkeden 

ayrılmak istemektedir. Bu dehşet verici bir rakamdır.” 
 

(http://www.turkmetal.org.tr/, Erişim:  07.03.05) 
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• 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. Kendi doğrularınızı  
  oluşturun ve IMF ile müzakere edin. 
• Yalnız enflasyona odaklanmayın.   
  Kendi ekonomik programınızı  
  oluştururken enflasyonla,  
  üretim,  büyüme, istihdam arasında    
  bir denge oluşturun. 
• Yabancılara banka satmayınız.  
  Arjantin’de bütün bankalar  
  yabancılara satıldı. Bu nedenle  
  KOBİ’lere kredi sağlanamadı.  
• Her şeyi piyasanın insafına  
  bırakmayınız. Piyasaların  
  kendiliğinden dengeyi bulacağı  
  doğru değildir. (Hürriyet, 28.04.04) 
 

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 74 



TL, Dünyanın  
en değersiz paralarından!  

= 1 ABD Doları 
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“CUMHURİYET,  

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..” 
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Yoksulluk artarken  
trilyonerler çoğalıyor! 

• Türkiye'de 5 bin 185 trilyoner var ! 

• Bankalarda 1 trilyon liranın üzerinde 
mevduatı bulunan Türk vatandaşlarının 
sayısı geçen yıl 737 kişi daha artarak  
5 bin 185’e kadar yükseldi. Yabancılar ve 
şirketlerle birlikte 1 trilyonun üzerinde 
banka mevduatı bulunanların toplamı ise  
10 bin 140’tan 12 bin 785’e çıktı.  
(BDDK Raporu, basın, 13.06.2005) 
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Adım adım iç isyana!.. 

   Dünya Bankası buyurdu   :  

 Memur aylıkları düşsün! 

 Emekliden vergi alın! 

 Aylık bağlama oranı düşsün! 

 Emeklilik yaşı yükseltilsin! 
 

Türkiye’nin Emeklilik Sistemi  

ve Reform (= Çökertme!) Önerileri 
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Faiz gelirine vergi yok! 
 

Faiz gelirine vergi yok!  
% 57.5'i bildirilmeyecek..  

 

Yıllardır faiz gelirlerini ücret ve benzeri gelirlere göre ya  
çok az vergilendiren ya da hiç vergilendirmeyen devlet,  

faiz gelirlerinin vergilendirilmesinde de büyük bir çarpıklık 
sergiliyor. Maliye Bakanlığı, 2003'te Türk Lirası cinsinden 

devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen faiz 
gelirlerinin verilendirilmesinde esas alınacak indirim oranını 
yüzde 57.5 olarak belirledi. Devlet tahvili ve Hazine bonosu  
faiz gelirinden önce yüzde 57.5 oranında indirim yapılacak.  

 Buna göre söz konusu kâğıtlardan geçen yıl  
314 milyar liradan daha az gelir elde edenler 

vergi vermediler...  
(Cumhuriyet 05.02.2004) 
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Gelir dağılımında uçurum derin  
Dünya Bankası, 22.04.05 

 

• Dünya Bankası’nın yayınladığı rapor,  
  Türkiye’deki gelir dağılımının sanıldığından  
  daha adaletsiz olduğunu ortaya koydu.  
  Gelir dağılımı Türkiye’den daha kötü ülkeler  
  arasında Afrika ve Asya ülkeleri çoğunlukta.  
 

• DB raporuna göre, gelir dağılımı  

  Türkiye’den daha bozuk ülkelerin  

  büyük çoğunluğu ise Afrika,  

  G. Amerika ve Asya ülkeleri.. 
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Bunları biliyor muydunuz? 

 

Bir Dış Politika konferansında 
konuşan İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 

Doç. Dr. Yavuz Gökalp Yıldız'ın sözleri :  
“ Barzani ve Talabani'nin Türkiye'de 173 şirketleri var.  

Devletin tüm kurumlarında adamları var. 

Mersin Serbest Bölgesini 

Barzani ve Talabani denetliyor. 
ABD Türkiye'de kurduğu Ulusal Demokrasi Enstitüsü  

ile 187 sivil toplum örgütünü  
denetim altına almış durumda.”  

 

10.02.04 (Aydınlar Ocağı) 
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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. 
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1930’da 2. kez Samsun’a 

geldiğinde Türk Ocağı’nı ziyaret ederek, gençlere :  
 

"Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak  
özellikle sizin görevinizdir.  

Halkçılığın ne olduğunu, esaslarını,  
neden ibaret bulunduğunu,  

madde madde izah etmek gereklidir.  
Cumhuriyeti, onun gereklerini  

yüksek sesle anlatın.  
Cumhuriyet ilkelerini sevdirin." demişti. 

 

Demokrasiyi halka anlatın… 
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“ Devrimin hedefini 

 kavramış olanlar,  

daima  

onu koruyabilecek  

güçtedir.” 

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK 

(1930) 
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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 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 86 



 

Gözüm 

üzerinizde.. 

Sevr’i milletçe 

gömmüştük. 

Sakın aldatıp 

hortlatmasınlar! 

Kendinize 

güvenin; 

Ulusal onurumuzu 

korumak için 

Kurtuluş Savaşını 

örnek alın.. 
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“ Ben, 

gerektiği zaman  

en büyük hediyem  

olmak üzere,  

Türk Milletine  

canımı vereceğim.”  
 

Mustafa Kemal 
A T A T Ü R K 

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 88 



 83. Yılda Neredeyiz ?? 

  

 

26 AĞUSTOS 1922’de BAŞLAYAN ve  

BÜYÜK ATATÜRK’ÜN  

“ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM ”  

PAROLASIYLA DESTANLAŞAN BÜYÜK UTKU, 

TÜRK ULUSUNUN TAM BAĞIMSIZLIK ve 

ÖZGÜRLÜĞE OLAN AŞKININ ve BAĞIMSIZLIĞININ 

TARİHSEL BELGESİDİR. BU UTKU, AYNI 

ZAMANDA DÜNYADADA MAZLUM ULUSLAR İÇİN 

ULUSAL KURTULUŞ ÇAĞINI AÇMIŞTIR. 
 

A N C A K ;  30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 89 



 83. Yılda Neredeyiz ?? 

  

 

KURTULUŞ SAVAŞI’NDAN SONRA ŞAN,  

ŞEREF ve KAHRAMANLIKLARLA KURULAN  

HALKÇI DEVLETİN PROGRAM ve STRATEJİSİ  

TERK EDİLEREK TÜRKİYE, ADIM ADIM  

BATILI EMPERYALİSTLERİN DENETİMİNE 

SOKULMUŞTUR. ÜLKEMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU 

CİDDİ SIKINTININ TEMEL NEDENİ,  

BATI’YA OLAN ÖLÇÜSÜZ BAĞIMLILIĞIDIR. 

BU BAĞIMLILIK KAPSAMINDA KAMU MALLARI, 

DÜNYADA EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR YOLSUZLUK  

ve HORTUMCULUKLA YAĞMALANIYOR. 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 90 



Yabancılara  
taşınmaz=Yurt satışı! 

  
 

 3 Temmuz 2003’te yabancıların taşınmaz    

   (bina, arsa, arazi) edinebilmesi yasası çıktı. 

 AKP Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen’in,  

   CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin’e yanıtı : 

 1 yılda 43 521 yabancı, 41 901 ev-arazi aldı. 

 Satılan toplam alan 298 240 000 m2 = 300 km2! 

 Yunanlar, Almanlar, İngilizler, Suriye.. Türkiye’   

   den taşınmaz satın alan 30 ülke arasında önde. 
 

{ Cumhuriyet, M. Balbay, 08.07.04 } 
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Vahdettin’in idam fermanı.. 

 

 Konu ile ilgili İsmet Paşa'dan bir alıntı yapalım :  

 “Biz Dokuz Eylül'de İzmir'de  

yedi düvele karşı dururken Halife  

ve Padişahın idam fermanını 

göğsümüzde taşıyorduk.  

Onlar ise İstanbul'da yan gelip 

yatıyordu.” (Kemal Ocak, 23.08.05, Cumuriyet)  
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Cumhuriyet, 

28.08.05 
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“Türkiye"nin AB'ye katılma 
şansı sıfıra yakın." 

 

• Fransa'da yaşanan krizin çözümlenmediği sürece 
AB'nin geliştirilmesinin mümkün olmayacağı.. 

•"Türkiye"nin AB'ye katılma 
şansı sıfıra yakın." 

• "Fransa krizini çözmedikçe, Avrupa'nın 
geliştirilmesi konusunda bir adım atılmayacak." 

• Gazete, Fransa'nın liderliğindeki Avrupa 
entegrasyonun sona erdiğini de savundu.  
 

          (The Observer, Will Hutton, 12.06.05) 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 94 



   Türkiye’nin AB Düşü Bitiyor.. 
 

  Türkiye’nin AB üyeliği düşü fiilen 
sona ermek üzere. Fakat şimdi de 
Türkiye “özel statü” adı altında 
AB’nin sömürgesi yapılmak 
isteniyor. Batı’lı güç odaklarınının iç 
uzantıları bir süre sonra bu amaçla 
çalışmaya girişecektir.  Şimdiden 
buna  hazırlanmalı.   
Türkiye’nin sözde özel statü 
çıkmazına sokulmasını engellemeli. 
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   Türkiye’nin AB Düşü Bitiyor.. 
 

• ATO : GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN  
9 YILLIK FATURASI 184 MİLYAR 
$ DIŞ TİCARET AÇIĞI ! (%167 artış) 

• AYGÜN : GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDEN 
ÇIKALIM, SERBEST TİCARET 
ANLAŞMASI İMZALAYALIM.  

• GÜMRÜK BİRLİĞİ TIRPANI  
TÜRK SANAYİSİNİ BİÇİYOR.. 

(http://www.atonet.org.tr/turkce/index12.html, 15.08.05)  
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Tarihsiz talihsizlik.. (Mümtaz Soysal)  
http://www.cumhuriyet.com.tr/cumhuriyet/m/c02.html 

.. Şimdi, çok daha ince hesaplanmış yeni bir oyun sahnededir. 

Cumhuriyetin getirdiği ulus anlayışını etnik ve dinsel farklılıkları 

kullanarak zayıflatmak, küreselleşmeci düşüncenin etkisiyle 

ulusal ekonominin gücünü kırmak, halkı AB hayaliyle 

oyalayanlara kabul ettirilen koşullarla dişi tırnağı sökülmüş  

ve süngüsü düşmüş bir Türkiye yaratmak.  

Güneydoğu, Kıbrıs ve AB dolayısıyla yaşanan dış politika 

sorunları böyle bir tarih zemini üzerinde düşünülmesi ve 

üstesinden gelinmesi gereken sorunlardır.  

O zemin hiç bilinmezse ya da karşıdevrimci ve  2. Cumhuriyetçi 

yorumlardan geçirilirse, ustaca savunulduğu sanılan tutumlarla 

varılacak sonuçlar Türklüğe dıştan çullananların  

eskiden beri istediklerinden pek farklı olmaz.  

En tehlikeli kimya, cahillikle hainliği birleştiren kimyadır.  30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 97 



 

“... Nasıl ki 1922 Ağustosu'nun  
son günlerindeki -Türkiye'nin yazgısını 

belirleyecek- Başkumandan Meydan 
Muharebesi'ni yalnızca bir yönüyle ele alıp 

orada takılarak eleştirenler varsa,  
son günlerde de Türkiye'nin gelecekteki 
konumunu belirleyecek Avrupa Birliği,  

Kıbrıs, Kuzey Irak, petrol ve su sorunları vb. 
konularda olguları salt bir açıdan inceleyip 

orada takılıp kalanlardan geçilmiyor.  
Ülkemiz, kendi yazgısını belirlemek ve  

Atatürk'ün siyasal, ekonomik, toplumsal, 
hukuksal, eğitsel ve kültürel devrimlerini 

yaşamak bilincinden koparılmaya çalışılıyor... 
 

Vedii BİLGET E. Amiral, Büyük Taarruz, www.cumhuriyet.com.tr, 28.08.05 
30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 98 

http://www.cumhuriyet.com.tr/


 

“...  Üstelik bunları yapanların çok önemli  
bir bölümü, sözde Atatürkçülük adına  

bu yola girmiş görünüyorlar.  
General Fahri Belen'in işaret ettiği 

kişiler de aslında  
Başkumandan Meydan Muharebesi'ni eliştirirken, 

Atatürk'ün ardındaymış 
gibi görünüp O’nu tasfiye etmenin  

yollarını arıyorlardı.  
Bugün Atatürkçülük ardına saklanıp  

O’nun ilke ve devrimlerini  
yok etmek isteyenlerin kullandıkları  

yöntem de aynen budur...”  
Vedii BİLGET E. Amiral, Büyük Taarruz, www.cumhuriyet.com.tr, 28.08.05 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 99 

http://www.cumhuriyet.com.tr/


 Egemenler ne istiyor? 
 

  Onlar istiyorlar ki 
  çift ağızlı baltalarıyla 
  yuvarlansın kafalarımız önüne yarın- 
  o kara gömlekleri beyaz kordonlu 
  golf pantolonlu 
  kadroların... 
  (…) 
 

  Nazım Hikmet,  
  Gece Gelen Telgraf, İlk Basım 1932.” 
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“ 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..  
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“Ulusun istenç 

ve emeline 

uymayanların  

talihi  

hüsrandır, 

yıkımdır.” 
 

Gazi Mustafa 
Kemal  

ATATÜRK 
 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 102 
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“ Milletlerin tarihinde bazı devirler vardır ki, muayyen maksatlara erişebilmek için 

maddî ve mânevî ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı istikamete 

yöneltmek lâzım gelir. Yakın senelerde milletimiz, böyle bir toplanma ve birleşme 

hareketinin mühim neticelerini kavramıştır. Memleketin ve inkılâbın, içeriden ve 

dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi 

kuvvetlerin bir yerde toplanması lâzımdır. Aynı cinsten olan kuvvetler,  

müşterek gaye yolunda birleşmelidir. ”1931 (Atatürk’ün S.D. III, s. 90)  
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“ Bir ulus varlığını ve bağımsızlığını korumak 

için, düşünülebilen girişim ve özveriyi 

yaptıktan sonra mutlaka başarır. 

Ya başaramazsa demek,  

o ulusu ölmüş saymak demektir. 

Öyle ise, ulus yaşadıkça ve  

özverili girişimlerini sürdürdükçe 

başarısızlık söz konusu olamaz.”  
 

[ Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ABD’li General Harbour’a yanıtı.. ] 
 

ATATÜRKÇÜLER  
UMUTSUZ OLAMAZ! 
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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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Cumhuriyet kolay mı kuruldu ?? 

“ Cumhuriyetimiz, öyle sanıldığı gibi zayıf değildir. 

Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir.  

Bunu elde etmek için çok kan döktük.  

Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık.  

Gereğinde kurumlarımızı savunmak için  

gerekli olanı yapmaya hazırız.”  

1923 (Atatürk’ün S.D. III, syf. 71) 
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Cumhuriyet zayıf mı?? 

“ Efendiler! Size şunu söyleyeyim ki,  

devrimci Türkiye Cumhuriyeti’ni benim  

şahsımla var zannedenler çok aldanıyorlar.  

Türkiye Cumhuriyeti, her mânası ile, büyük Türk 

milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlâtlarının 

elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır.”  
(Hasan Rıza Soyak, Fotoğraflarla  

Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri, 1965) 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 109 



 83. Yılda Ne İstemeliyiz ?? 

  

 

BİRTAKIM DAYATMA YASALARLA DEVLETİN BÖLÜNMEZ 

YAPISI BOZULARAK, FEDERATİF YAPIYA  

ZEMİN HAZIRLANIYOR. BU TEHLİKELİ GELİŞMELERİ 

GÖRMEZLİKTEN GELMEK, AYMAZLIĞA DÜŞMEKTİR. 

KURTULUŞ SAVAŞI ÖNCESİNDE OLDUĞU GİBİ  

VATAN ve ULUS TEHLİKE ALTINDADIR.  

TARİHTEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE; 

KURTULUŞ SAVAŞINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK"ÜN 

BAŞINDA BULUNDUĞU KUVAYİ MİLLİYE’NİN  

MİSAKI MİLLİ PROGRAMINI ve MÜDAFAİ HUKUK 

ANLAYIŞINI ÖRNEK ALARAK ULUSUN BAĞIMSIZLIĞINI  

ve BİRLİĞİNİ GÜVENCEYE ALMAK İÇİN;  

ULUSUMUZUN YENİDEN AYAĞA KALKMASINI İSTİYORUZ. 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 110 
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BU NEDENLERLE;  

ABD ve AB İLE BAĞIMLILIK İLİŞKİLERİNİN 

KAPSAMLI BİÇİMDE GÖZDEN GEÇİRİLEREK 

HER ALANDA TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ  

YENİDEN YAŞAMA GEÇİRİLMELİDİR. 

SOYLU BİR ULUSUN SORUMLU ÜYELERİ 

OLARAK TÜRKİYE’nin BAĞIMSIZLIĞINDAN 

ASLA ÖDÜN VERMEYECEĞİMİZİ HAYKIRIYOR, 

ULUSUMUZUN ZAFER HAFTASINI ve   

ZAFER BAYRAMINI KUTLUYORUZ.. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (1) 
 

“ Ülke ve Ulusun alınyazılarını değiştiren, 
bununla da kalmayarak dünya tarihinin 

akışını kökünden yönlendiren olaylar 
vardır. 26 Ağustos 1922 tarihinde 

Afyonkarahisar Kocatepe’den  
Ulusumuzun başlattığı ‘Zafer Taarruzu’  

20. yüzyılın en önemli olgularının  
başında gelir..  

 

Türkiye İttifakı 
25-26 Ağustos 2005, Afyonkarahisar 

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 112 



KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (2) 
 

.. Mazlum dünyanın,  
‘zalim emperyalistler’ egemenliğinde 

yüzyıllardır süregelen  
tutsaklık zincirini kırmasının ilk örneği, 

emeryalistlerin de yenilebileceğini  
tüm dünyaya gösteren,  

Atatürk’ümüzün önderliğinde  
Ulusumuzun görkemli utkusuyla  

tarihe maledilmiştir..  
 

Türkiye İttifakı 
25-26 Ağustos 2005, Afyonkarahisar 

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 113 



KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (3) 
 

.. 19 Mayıs 1919’da şahlanan anti-emperyalist 

başkaldırış, yalnızca askeri bir eylem değil;  
Yüce Atatürk’ün dehasının ürünü ideolojik tavrının  

bakış ve ağırlığını da birlikte getirmiştir. 
İnönü, Sakarya, Dumlupınar savaşlarından  

yengiyle çıkarak Mudanya ve Lozan Antlaşmalarına  
utku taçlarıyla ulaşan bu öncü kadro,  

Devrimci Cumhuriyet’e giden yolu da inşa etmiştir.  

Anti-emperyalist, anti-kapitalist, halkçı-devletçi  
ve ulusalcı, örnek Türk siyasal sistemi,  

evrensel bir yansıma ve hayranlık oluşturacak  

düzeye ulaşmış, mazlumlara öncü olmuştur...  
 

Türkiye İttifakı 
25-26 Ağustos 2005, Afyonkarahisar 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (4) 
 

.. Türk Ulusu’nun ateşle sınavının görkemli utkulara 

ulaştığı Anadolu yurt topraklarında, 

25-26 Ağustos 2005 günlerinde, ADD’nin çağrısıyla  
ulusal bir seferberlik için, başta  

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Sn. Rauf Denktaş’ın 
onursal önderliğinde biraraya gelen siyasal partiler, 
üniversiteler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, 

meslek odaları, CUMOK ve basın temsilcileri,  
içine sürüklendiğimiz çok kritik dönemi özellikle  

dikkate alarak, yol gösterici değerli düşüncelerini 
yurtseverce ve yüreklilikle,  

akılcılıkla dile getirmişlerdir...  
 

Türkiye İttifakı 
25-26 Ağustos 2005, Afyonkarahisar 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (5) 
 

.. Ortak payda ; 
 

‘Ülke ve ulusun tehlikede olduğu’  

kesin saptaması ile  

net olarak, tartışmasız biçimde  

ortaya konmuştur...  
 

Türkiye İttifakı 
25-26 Ağustos 2005, Afyonkarahisar 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (6) 
 

Bağımsızlık ve özgürlük savaşımızın 
manifestosu olarak şanlı tarihimizdeki 
haklı yerini alan, Yüce Atatürk’ümüzün 

22 Haziran 1919 tarihli  
AMASYA GENELGESİ’nin  

içeriğindeki özlü kararlılıktan  
güç ve esin alınarak; 

‘Milletin istiklâlini, yine milletin  
azim ve kararlılığının kurtaracağı...’ 

vurgulanmıştır. 

Türkiye İttifakı 
25-26 Ağustos 2005, Afyonkarahisar 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (7) 
 

83 YIL SONRA, GÜNÜMÜZDE DURUM  : 
 

.. Kemalist Devrim kazanımları  
ve hatta bir bütün olarak  

Türkiye Cumhuriyeti, tehlikededir ! 
Bizleri ‘Sevr paranoyası’ ile suçlayanlar, 

kuşku yok, ciddi kuşatmalarını  
saklama telaşındadır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini 
oluşturan ilkelerimiz; anti-emperyalist, 
halkçı-devletçi, devrimci ve lâik sistem 

yıpratılarak gözardı edilmekte ve 
neredeyse yok sayılmaktadır!.. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (8) 
 

.. Devlet yönetiminde 
Kemalist Aydınlanma Devrimi ve 
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin 

reddedildiği ve yadsındığı  
Hükümetler süreci,  
artık katlanılamaz  

kritik sınıra dayanmıştır! 
Uluslararası ilişkilerde  

tam bağımsızlık ve egemen eşitlik  
ilkesi ayak altına düşürülmüştür!.. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (9) 
KKTC’nin, anavatan Türkiye’nin  

KKTC’nin anavatan Türkiye’nin  
ayrılmaz bir parçası olduğu tarihsel gereği 
yadsınarak, Ada’da Türk varlığı yalnız ve 
korunmasız bırakılmaktadır. Türkiyenin, 

yürürlükteki Londra ve Zürih Antlaşmaları 
gereği Garantör olduğu stratejik bir 

konuda, kendi görev ve sorumluluğunu 
başka güçlere teslim etmesinin  

kabul edilemez örneği Kıbrıs’ta hüzünle 
sergilenmektedir. Hazindir ki, ENOSİS’i 

kabul etmenin dolaylı / açık destekçiliği,  
59. Hükümetçe yapılmaktadır. 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 120 



KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (10) 
 

 Parçalanması bile beklenebilecek,  
  çok ciddi siyasal ve ekonomik bunalım  
  içindeki AB’ye katılım masalları uğruna  
  insanlarımız, yurttaşlık bilinç ve  
  sevgisinden uzaklaştırılmaktadır. 

 ABD ve AB eliyle ortaya konan ve ‘GOP’   

  kapsamında yaratılan ‘Kürt sorunu’    
  uydurmasıyla, Türkiye’mizi açıkça  

  bölücü ve parçalayıcı senaryo cüretle,  

  ateşle oynarcasına sahnededir. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (11) 
 

 ABD saldırganlığını ve yayılmacılığını   

  Dünyaya ‘demokrasi ve özgürlük getirme’  

  (!) biçiminde tanımlayan emperyalizmin  

  uşaklarının Türkiye’mize iç ve dış  

  baskıları artmaktadır.  

 AB ve ABD’nin, yırttığımız Sevr’i  

  temel alarak kurduğu Türkiye’ye yönelik  

  kuşatma ve saldırı, Yüce Atatürk’ün  

  Söylev’inde yer alan “dahili ve harici  
  bedhahların” hülyasını yansıtmaktadır. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (12) 
 

 Emperyalizmin Türkiye’miz  

  için ‘Genişletilmiş Ortadoğu  
  ve Kuzey Afrika Projesi’ nde    

  biçtiği rol, varlık felsefemiz  

  Kemalizm’i dışlayan yeni bir  

  anayasa ile ılımı islam ve  

  stratejik uyduculuktur. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (13) 
 

Halkımızın öz malvarlığı olan  

Et-Balık ve Süt Endüstrisi Kurumları,  

Tarım İşletmeleri, SEKA, TÜPRAŞ,  

PETKİM, TELEKOM, TEKEL, ERDEMİR... 

limanlarımızın yanı sıra,  

yeraltı kaynaklarımız ile  

şehitlerimizin soylu kanlarıyla sulanmış vatan 

topraklarımız;  

dün savaştıklarımıza,  

özellikle AKP hükümetince hızla ve  

haraç mezat, talanla satılmaktadır. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (14) 
 

 Ulusal eğitim sistemimiz yozlaştırılarak    
  dayanağımız Kemalist öğretinin içi      
  boşaltılmakta;  

 Ulusal değerlerden yoksun, tarihini ve  
  Atatürk’ü bilmeyen, dinci kuşaklar  
  yetiştirilmektedir! 

 Ulusal egemenlik erkinin güya  
  paylaşılabilir (!?) olduğundan söz ederek,  
  ‘küresel güvenlik’ten dem vuran  
  kimi yetki sahiplerinin varlığı  
  acıyla izlenmektedir. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (15) 
 

 Siyasal kirlenme, sosyal istismar,  

  ekonomik sürüngenlik, din bezirgânlığı  

  ve kültürel yozlaşma; ülke ve ulus için  

  yeni, postmodern (!?) yaşam biçimi  

  durumuna getirilmeye çabalanmaktadır. 

 Ulusal tapumuz Lozan yadsınarak,  

  Sevr’e dönüş çabaları içten ve dıştan  

  yoğunlaştırılmaktadır.  
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (16) 
 

 Kadınlarımızın toplumsal yaşamdan  

  çekilerek türban ve tesettür içinde  

  kafes ardı bir yaşama tutsak edilmeleri  

  yönünde politikalar, AİHM’ne karşın  

  sinsice ve hatta açıkça dayatılmaktadır. 

 Ekümenik Patrikhane uydurması,  

  Ruhban Okulu.. emperyalizmin  

  sayısız ahtopot kollarındandır.  
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (17) 
 

 ‘ Ermeni soykırımı ’   
  emperyalizmin,    
  tarihin doğrulamadığı  
  bir başka yüz kızartıcı yalanıdır. 

 Ege’de Yunan tezleri  
  (12 millik karasuları vd.) rafta,  
  sırasının gelmesi için  
  bekletilmektedir. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (18) 
 

‘Halk yığınları bilinçli olarak  
KüreselleşTİRme, IMF, DB,  

Dünya Ticaret Örgütü, Washington, AB-GB 
güdümlü sözde ‘reformlar’ ve sosyo- 

ekonomik politikalarla yoksullaştırılmakta; 
işsiz, sosyal güvencesiz, topraksız, evsiz ve 
hatta aşsız, aç-muhtaç sömürülmektedir.  
Dış dayatmalı ve ne acıdır ki, gayrı milli  
iç sermaye ortaklı bu iğrenç politikalar,  

özünde; Cumhuriyet’imize kol kanat gerecek 
halk katmanlarını çökerterek  
saf dışı bırakmak amaçlıdır.  
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (19) 
 

Planlı krizler,  

Borsa (=toplumsal kumarhane!)  

oyunları ve ağır borçlandırma ile  

tam bağımsızlığımız  

boşa çıkarılmak istenmektedir. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (20) 
 

S O N U Ç    : 

Tüm bu kurgulu gelişmelerin önce durdurulması, 
ardından da ulusumuz ve ülkemiz adına  

bir an önce olumluya dönüştürülmesi için,  

artık ulusal eylem zamanı gelip çatmıştır. 

Yurdun her köşesinden yükselecek somut  
halk eylemleri dizisiyle,  

Kemalist bir iktidar kurmak üzere,  

tüm ulusumuzun vekarla  

AYAĞA KALKMA günüdür. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (21) 
 

S O N U Ç    : 
 

‘6 Ok’ a dayalı Kemalist pusulayla,  

gönüllü örgütlerin biraraya gelmeleri yönünde 
Atatürçü Düşünce Derneği;  

geçmiş tüm ayrımları bir yana itip,  
ülke ve ulusun vazgeçilmez  

yüksek çıkarı doğrultusunda,  
Atatürk’ün tanımıyla  

Ulusalcı-Cumhuriyetçi paydada  
bir ‘ULUSAL İTTİFAK’ çağrısı yapmaktadır.  

30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 132 



KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (22) 
 

S O N U Ç    : 
 

 Bu ‘Türkiye İttifakı’nın doğuracağı birlik,  

  önce alanlarda gücünü somut olarak  
  gösterecek; sonra da hukuksal çerçevede,  
  varolan siyasal partiler, üniversiteler,  
  sendikalar, demokratik kitle örgütleri,  
  meslek odaları, CUMOK ve yurtsever  
  basın temsilcilerinin... dayanışmasıyla  
  yön belirleyici bir güç ekseni yaratmanın  
  yol ve yöntemini arayıp bulacaktır. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (23) 
 

S O N U Ç    : 
 

 ADD Genel Merkezi’nin çağrısıyla 26 Ağustos 2005     

  günü Afyonkarahisar’da oybirliği ile alınan kararla;  

  Atatürkçü Düşünce Derneği öncülüğünde  

  ‘Türkiye İttifakı’nın, ivedi bir eylem girişiminin  

  hazırlanması için yetkilendirilmesi benimsenmiştir.  

 ‘Türkiye Birliği’, ülke ve ulusun bölünmez  

  bütünlüğüne odaklanan bir yoğunlaşmayla,  

  mazlum Türkiye’yi ilgilendiren yaşamsal konularda  

  ortak taktik ve stratejiler geliştirecektir.  
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (24) 
 

S O N U Ç    : 
 

Öncelikli konu Kıbrıs üzerinde özellikle  
savaşım (mücadele) verilecektir.  

 TBMM Ek Protokol’ü mutlaka reddetmelidir..  
ve nihayet; Türkiye’deki ürkünç (vahim)  

tabloyu oluşturan tüm sorunların,  
dün uygulanıp kesin başarılı olmuş  

Kemalist deneyimle hızla çözümünün 
sağlanması için elden gelen her meşru şey,  

ne pahasına olursa olsun,  
azim ve kararlılıkla yerine getirilecektir. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (25) 
 

S O N U Ç    : 
 

Ankara’da oluşturulacak ve  

ağırlıklı bir ulusal temsil gücü olan 

Kurul /Heyet-i Temsiliye,  

‘İvedi Ulusal Eylem Girişimi’nin  

aşamalarını saygın kamuoyuna  

duyuracaktır. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (26) 
 

UNUTULMASIN Kİ,  HATIRLATIRIZ Kİ ; 
 

Yakın geçmişte, ülkemizde,  
en hafif deyimiyle benzer ‘sapkın’ 

politikaları izleyen siyasal kadrolar ve 
hükümetler, Yüce Türk Ulusunca  

‘HAİN’ ilân edilmişler  
ve hak ettikleri ağır cezaya tarih önünde,  

ibret alınsın diye çekincesiz 
çarptırılmışlardır.. 
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (27) 
 

25/26 Ağustos 2005’te, 

Türkiye İttifakı, 

Afyon Kocatepe’de, 

NEFS-İ MÜDAFAA ile, 

sivil bir ulusal kurtuluş 

taarruzunu 

83 yıl sonra bir kez daha 

baş-lat-mış-tır !  
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (28) 
 

Sorumlu; tarihten ders almayan, 
evrensal sömürgecilik ve 

yayılmacılık hastalığından bir türlü 
sıyrılmayan, çağımız  

küresesel emperyalizmi ve  
yerli işbirlikçilerinin ta kendisidir. 

Bugün, dünden çok daha  
deneyimli ve güçlü olduğumuz da 

iyice bilinmelidir.  
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KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (29) 
 

Yurt ve Dünya kamuoyuna,  

AKP’ye...  

azim ve kararlılıkla,  

bir kez daha duyuruyoruz. 
 

Av. Ertuğrul KAZANCI 

Atatürkçü Düşünce Derneği Gn. Bşk. 

“TÜRKİYE İTTİFAKI” adına 

25-26 Ağustos 2005,  
Kocatepe - Afyon 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 140 



 

Ünlü İngiliz tarihçi  
Arnold Toynbee  :  

 

“Batı dünyasındaki 

Rönesans, 

Reformasyon, bilim  

ve düşünce devrimi, 

Fransız Devrimi ve 

Sanayi Devrimi’ni, 

ATATÜRK, bir insan 

ömrüne sığdırmıştır.”  
 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 141 



“Yurtta barış, dünyada barış!”  
Mustafa Kemal ATATÜRK 30 Ağustos 2005 www.ahmetsaltik.net 142 
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“.. Başkomutan Mustafa Kemal Afyonkarahisar, 
Dumlupınar Büyük Meydan Muhaberesi'nde,  

zalim ve mağrur emperyalist destekli bir ordunun 
asıl muharebe birliklerini kesin bir biçimde  

imha etmiştir. Yurdumuzu, tam bağımsızlığımızı  
ve Türk ulusunun yüksek onurunu ay yıldızlı 

bayrağımızın altında yaşatanlar  
57. Tümen Komutanı Albay Reşat Çiğiltepe ile  

bu kahraman erlerimiz ve komutanlarımızdan oluşan 
Mustafa Kemal'in Gençliğe Hitabesi'ndeki  

genç Mustafa Kemal Ordularıdır.  

Emperyalist destekli düşmanlarımıza karşı 
kazanılan 30 Ağustos utkumuz kutlu olsun..”  

 

Vedii BİLGET E. Amiral, Büyük Taarruz, www.cumhuriyet.com.tr, 28.08.05 
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http://www.cumhuriyet.com.tr/


Teşekkür ederiz .. 

Prof. Dr. Ahmet 

SALTIK ve 

Ali Çevikyiğit 
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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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