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“ 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 



 

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 mi derin 

düşünmekte.. 
 





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 



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) 

 



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) 



  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 



  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 



  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 



  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 



  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 



  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 



  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!.. 



  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!.. 



  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. AKP Hükümeti’nce yapılmaktadır. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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. 



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.  



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.  



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. 



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.  



KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (19) 
 

Planlı krizler,  

Borsa (=toplumsal kumarhane!)  

oyunları ve ağır borçlandırma ile  

tam bağımsızlığımız  

boşa çıkarılmak istenmektedir. 



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. 



KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (21) 
 

S O N U Ç    : 
 

‘6 Ok’ a dayalı Kemalist pusulayla,  

gönüllü örgütlerin biraraya gelmeleri yönünde 
A t a t ü r k ç ü  D ü ş ü n c e  D e r n e ğ i ;  

geçmiş tüm ayrımları bir yana itip,  
ülke ve ulusun vazgeçilmez  

yüksek çıkarı doğrultusunda,  
Atatürk’ün tanımıyla  

Ulusalcı-Cumhuriyetçi paydada  

bir ‘ULUSAL İTTİFAK’ çağrısı yapmaktadır.  



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. 



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.  



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. 



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. 



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.. 



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 !  



KOCATEPE BİLDİRGESİ-2005 (28) 
 

Sorumlu; tarihten ders almayan, 
‘evrensel sömürgecilik ve 

yayılmacılık hastalığı’ ndan bir türlü 
sıyrıl(a)mayan, çağımız  

küresesel emperyalizmi ve  
yerli işbirlikçilerinin ta kendisidir. 

Bugün, dünden çok daha  
deneyimli ve güçlü olduğumuz da 

iyice bilinmelidir.  



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 



 

Ünlü İngiliz tarihçi  
Arnold Toynbee  :  

 

“Batı dünyasındaki 

Rönesans, 

Reformasyon, bilim  

ve düşünce devrimi, 

Fransız Devrimi ve 

Sanayi Devrimi’ni, 

ATATÜRK, bir insan 

ömrüne sığdırmıştır.”  
 



“Yurtta barış, dünyada barış!”  
Mustafa Kemal ATATÜRK 



30 Ağustos 2005, Büyük Zafer’in 83. yıldünümü, Anıtkabir.. 



Teşekkür ederim.. 
 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK 

ADD Genel Bşk. Yrd. 

26.08.05 / Kocatepe 


