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72 .  Yıl Sonra  
ATATÜRK’ü   

Anladık mı ??  

Ulusal Güçler Birliği 
Kuvayı Milliye Topluluğu 

 

Dr. Ahmet SALTIK 
 

www.ahmetsaltik.com 
Ankara Üniv. Tıp Fak. 

ADD Genel Başkan Eski Yard. 
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Büyük Önder ATATÜRK‘ün  
aramızdan ayrılışının 72. yılı 

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül : 
 

«Ülke ve millet olarak,  
Atatürk'ün gösterdiği hedefler 
doğrultusunda daima ileriye 
bakıyoruz. O'nun dünyaya  

ilham vermeyi sürdüren mirasına 
sahip çıkma kararlılığıyla  

yolumuza devam ediyoruz.  
Daha müreffeh bir geleceği  

inşa etmek için azimle çalışıyoruz.»  
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İ s t a n b u l  İ l  Ö z e l  İ d a r e s i n d e   
« At a t ü r k »  y o k !  

 

• İstanbul Özel İdaresi'nin İl Genel Meclisi 
üyelerine yeni yılda armağan etmek için 
bastırdığı 2011 ajandasında,  
10 Kasım sayfası Atatürk'ün ölüm yıldönümü 
yerine, «1444 Varna Savaşı'nın yıldönümü» 
olarak geçti.. 

• Cumhurbaşkanı A. Gül içtenlikli ise,  
bu kabul edilemez durumu hemen 
düzelttirmelidir.. (www.cumhuriyet.com.tr/?hn=189548, 9.11.10) 
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The Sevres Treaty was signed out in France, by Tevfik Pasha  
the Prime Minister of betrayed last (36th) Ottoman Sultan M. 

Vahidettin the VIth and motherland territory was shared  
by the western imperialists.. 
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“CUMHURİYET,  

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..” 
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   Namık Kemal’in  
 

   “Yok mu bu vatanın    
   kurtaracak  

   bahtı kara medarını?” 
 

sorusuna karşılık veren  
Kemal Paşa, vatanı kurtarmak 
için kellesini koltuğuna alarak  
19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya 

geçmiştir. Mustafa Kemal 
Paşa, ulusal bağımsızlık 

düşüncesini ilk kez 25 Mayıs 
1919 günü Havza’da açıkladı. 

 

“Bu millet,  

tutsak  

yaşamaktansa,  

ölsün daha iyidir..” 

9 
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“Bir tek karar 
vardı : O da ulusal 

egemenliğe 
dayalı, hiçbir 
koşula bağlı 

olmayan bağımsız,  
yeni bir Türk 

Devleti kurmak.” 
(1919)  

 

“Özgürlük ve  
bağımsızlık  

benim  
karakterimdir.” 
09.11.10 www.ahmetsaltik.net 10 



22.03.07 Prof.Dr.A.SALTIK-AÜTF 11 

“ 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.” 



TÜRKİYE 

 
Türkiye’nin Jeopolitik Önemi  

Balkan ülkesi 

Akdeniz ülkesi 
Ortadoğu ülkesi 

Kafkas ülkesi 

Avrupa ülkesi 
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“Yurtta barış, dünyada barış!”  
(Peace at Home, Peace in the World!) 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
09.11.10 www.ahmetsaltik.net 
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“ Bütün Dünya bilsin ki,  

benim için bir taraflılık vardır : 

Cumhuriyet taraftarlılığı,  

düşünsel ve toplumsal  

devrim taraftarlığı...  
Bu noktada,  

yeni Türkiye topluluğunda 

1 bireyi, dışarıda düşünmek 

istemiyorum. ” (1924) 
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  
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“ Yetişecek çocuklarımıza 

ve gençlerimize, 

görecekleri eğitimin 

derecesi ne olursa olsun, 

en önce ve her şeyden 

önce Türkiye’nin 

b a ğ ı m s ı z l ı ğ ı n a ,   

kendi benliğine,  

ulusal geleneklerine 

düşman olan  

bütün ögelerle  

mücadele etme gereği 

öğretilmelidir. ” (1923) 
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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 M. Kemal ATATÜRK  
[ 30 Ağustos 1924, Dumlupınar ] 
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“ Devrimin hedefini 

 kavramış olanlar,  

daima  

onu koruyabilecek  

güçtedir.” 

Gazi Mustafa Kemal  

A T A T Ü R K 

(1930) 
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“Uygar olmayan  

insanlar, 

uygar olanların  

ayakları 

altında ezilmeye  

mahkûmdurlar.” 
 

Gazi M. Kemal 
ATATÜRK 
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Dünya ticaret yolları üzerindeki  

ülke TÜRKİYE’dir. 



09.11.10 

Ata’ya Göre 1838 İngiliz Ticaret 
Anlaşması ve Osmanlı’ya Yükü 

 

“ Tanzimat'ın açtığı serbest ticaret devri,  
Avrupa rekabetine karşı kendisini savunamayan 

ekonomimizi, bir de kapitülasyon zincirine bağladı. 
Yabancılar kazanç vergisi vermiyorlardı.  

Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı.  
İstedikleri zaman istedikleri eşyayı, istedikleri koşullarda 

memleketimize sokuyorlardı...  
Bu sayede mutlak egemen olmuşlardı.  

... Rekabet gerçekten çok gayri meşru,  
hakikaten çok kahredici idi.  

Rakiplerimiz, bu yolla, gelişmeye uygun sanayimizi de 
mahvettiler. Ziraatimizi de rehin aldılar...”  

(1 Mart 1922, TBMM açış konuşmasıdan) www.ahmetsaltik.net 20 



“Türkiye,  
bir maymun değildir 
ve hiçbir milleti de  
taklit etmeyecektir. 

Türkiye ne 
Amerikanlaşacak  

ne de Batılılaşacaktır;  
o yalnızca  

ÖZ-LE-ŞE-CEK-TİR!” 
 

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

29 Ekim 1930, Ankara, 

Türkocağı, Cumhuriyet Balosu, 

Associated Press Muhabiri  

ABD’li Dorothy Ring’e yanıtı.. 
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ABD, Türkiye’yi bölme niyetinde! 
E. Alb. Ralph Peters, Haziran 2006 

www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899  
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Winners  :  
Afghanistan 

Arab Shia State 

Armenia 

Azerbaijan 

Free Baluchistan 

Free Kurdistan 

Iran 

Islamic Sacred State 

Jordan 

Lebanon 

Yemen 

How a better Middle East would look?  

BY RALPH PETERS : Blood borders 
(www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899) 

Who wins, who loses ? 

Losers  :  

Afghanistan 

Iran 

Iraq 

Israel 

Kuwait 

Pakistan 

Qatar 

Saudi Arabia 

Syria 

T u r k e y.......!!!!!!!!!!!!!  
United Arab Emirates 

West Bank 23 



ABD’li General Wesley Clark : 
 

www.yukselendeniz.com, 30.06.07 

 5 yıl içinde 7 ülkeyi ele geçireceğiz!  

 Irak,  

 Suriye,  

 Lübnan,  

 Libya,  

 Somali,  

 Sudan,  

 İran... 
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“ Ülkeyi yönetenlerin ufku görmeleri yetmez.  
Kesin bir biçimde ufkun ötesini de görmeleri gerekir.” 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 25 
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Ülke ve Ulus zor günlerde.. 
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“ Ben, 

gerektiği zaman  

en büyük hediyem  

olmak üzere,  

Türk Milletine  

canımı vereceğim.”  
 

Gazi M. Kemal 

A T A T Ü R K 
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“ Aşağılık 
kimselerin 
‘parayla’ 

yaptırdıkları 
basın savaşları 

vardır. “ 

ATATÜRK 
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Türk Devrim’in yaratıcısı  

Yüce ATATÜRK; 
 

“.. Devrimin  
ve Devrimciliğin  

kendisine  
yaşamsal görevler  

yüklediği Türk Ulusu’nun  
sağlığı ve sağlamlığı,  
her zaman üzerinde  
özenle durduğumuz  
milli davamızdır..” 
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“Okuyup-yazma bilmeyen  

tek bir yurttaş bırakılmamalıdır. 

Kalkınma savaşının gerektirdiği 

teknik işgücü yetiştirilmelidir. 

Yurt sorunlarının ideolojisini 

anlayacak, anlatacak, 

kuşaktan kuşağa yaşatacak 

birey ve kurumlar yaratılmalıdır. 

(1937 TBMM açış konuşması) 

Gençliği yetiştiriniz, Onlara  

ilim ve irfanın müsbet fikirlerini 

veriniz. Geleceğin aydınlığına 

onlarla kavuşacaksınız.”   
 

Gazi M.K.ATATÜRK 
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“ Mazide muktedir iken  

tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı 

minnet hissi duymayanların  

geleceğe güvenle bakma hakları yoktur. ” 
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 “ Türk vatandaşının  
sağlığı ve sağlamlığı,  

her zaman üzerinde durulacak 
ulusal sorunumuzdur.  

Çünkü Cumhuriyet;  
düşünsel, bilimsel ve bedensel 

bakımdan güçlü ve yüksek 
düzeyli koruyucular ister.”  

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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MAO : “Çin’in 

Atatürk’üyüm!” 
1935’te Şangay Meydanı’nda binlerce Çinliye,  
Uzun Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan  

Mao Ze Tung’un ilk sözleri şöyle:  

“Ben, Çin’in Atatürk’üyüm...” 
1948’den günümüze dek, 1,5 milyar nüfuslu  

Çin Halk Cumhuriyeti’nin okullarında 8 ve 9. sınıflarda 

okutulan Yakınçağ Tarihi ders kitaplarının kapağında ve 

içinde yer alan “Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri”,  

bize neyi çağrıştırıyor? 
(Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008 )  
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“Gözlerimizi kapayıp 
dünyadan soyutlanmış 

yaşadığımızı 
varsayamayız. 

Ülkemizi bir çember 
içine alıp evren ile 

ilgisiz yaşayamayız.  
Tersine ileri, uygar bir 
ulus olarak uygarlık 

alanının üzerinde 
yaşayacağız.  

Bu yaşam, ancak  
bilim ve teknikle olur.  
Bilim ve teknik nerede 
ise oradan alacağız..” 
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Fidel Castro:  
“Asıl devrimci Atatürk!” 

 

Mart 1997’de Habitat Toplantısı için İstanbul’a gelen 

Küba lideri Fidel Castro,  

konuşmasında şöyle dedi:  

“Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarını  
ben asla başaramazdım.  

Asıl devrimci Atatürk.  
Bu denli büyük bir devrim yaptım, ama  

K. Atatürk’ün yaptıklarını başaramazdım.” 
(Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008)    
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Fidel Castro:  
“Asıl devrimci Atatürk!” 

 

Küba’lı devrimci Fidel Castro’ya isteği üzerine,  

Havana Büyükelçimiz Bllal Şimşir,  

Atatürk’ümüzün İngilizce NUTUK’unu sağlar.. 

F. Castro’nun Atatürk sevgisi ve tutkusunun kaynağı; 

O’nun büyük eseri olan “Nutuk” kitabını 

özümseyerek okumasında ve  

Devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün  

ilk anti-emperyalist savaşımını utkuya eriştiren  

1919 Ruhu’ndan esinlenmesinde yatıyor... 
 (Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008 )  
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Fidel Castro:  
“Asıl devrimci Atatürk!” 

 

“Devrimci Kemal Atatürk varken, Türk gençleri  
neden kendilerine başka önder arıyorlar...  

Atatürk, 1919’da Anadolu’dan düşmanları kovmak için 
Bandırma Gemisi’yle Samsun’a çıktı ve anti-emperyalist  

bir savaş verdi ve zafere erişti. Biz, Atatürk’ün bu devrimci 
savaşından etkilendik, esinlendik ve tam 40 yıl sonra, 

1959’da Granma Gemisi’yle Havana’ya çıktık.  
Ülkemizden emperyalistleri ve işbirlikçisi Faşist Batista 

rejimini yıkmak için. Biz de zafere eriştik.“  
(Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008 )  
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Fidel Castro:  
“Asıl devrimci Atatürk!” 

“Bizim ve tüm mazlum halkların esin kaynağıdır  

D e v r i m c i  K e m a l  A t a t ü r k . . .   
Sağdan sola doğru yazılan Arap harfli ALFABE’yi bırakıp,  
soldan sağa doğru yazılan Latin harfli ABECE’ye geçilen  

Harf Devrimi başta olmak üzere, bir dizi Çağdaş ve 
Aydınlanmacı Cumhuriyet Devrimlerini bu kadar kısa sürede  
biz asla başaramazdık. Atatürk sosyalist olsa da aynı şeyleri 

yapardı. Kendinize başka esin kaynağı aramayın...  
Büyük bir deha ve komutan olan Kemal Atatürk’ün kıymetini 
bilin ve kendinize başka önder, yol ve yordam aramayınız...” 

(Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008 )  
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CHE’NİN ÇANTASINDAN  

“NUTUK” ÇIKTI ! 

 

Sevgilisine Nazım’dan en güzel aşk şiirleri okuyan ve 

mektuplar yazan Dr. Ernesto Che Guevara,  

tam bir Nazım tutkunuydu. Küba Devrimi’nin öncülerinden  

ve Fidel Castro’nun yoldaşı Arjantinli devrimci doktor  

Che Guevara, Bolivya’da yakalanıp öldürüldüğünde  

sırt çantasından; “GRAND DISCURSO - Revolucionario  

Kemal Atatürk” (Atatürk’ün Büyük Nutuk’u),  

Türk Şairi Nazım Hikmet’in “Kuvayı Milliye Destanı“  
ve “Amo en ti lo imposible” adlı, 1961 Havana basımı  

Şiir Antolojisi kitabı çıktı.  
(Cumhuriyet, Yaşam eki, Dursun Özden, 15.07.2008 )  
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Ünlü İngiliz tarihçi  
Arnold Toynbee  :  

 

“Batı dünyasındaki 

Rönesans, 

Reformasyon, bilim  

ve düşünce devrimi, 

Fransız Devrimi ve 

Sanayi Devrimi’ni, 

ATATÜRK, bir insan 

ömrüne sığdırmıştır.”  

Seni 

anlayarak 

çok  

seviyoruz.. 
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Emperyalizme karşı 
mücadelede mazlum 

milletlere çıkışı gösteren 
Büyük Devrimci 

GAZİ MUSTAFA 
KEMAL ATATÜRK’ü 

sonsuzluğa uğurlayışımızın  
72. yıldönümünde; 

Kemalist Devrimi 
tamamlama  

azim ve kararlılığı ile saygı 
ve şükranla anıyoruz.. 

 

Sonsuzluğa uğurlayışımızın  

72. yılında, “Mustafa”yı,  

Kemal Atatürk yapan  

değerlerin yadsındığını izliyoruz.  

Yüce ATATÜRK,  

anti-emperyalist ve devrimci 
kimliğinden soyutlanarak, 

sıradanlaştırılmak istenmekte.  

Bu saldırıları kınıyoruz.  
Türk Devrimi’nin önderi, 

Cumhuriyetimizin kurucusu, 
emperyalizme karşı mücadelede 

mazlum milletlere çıkış yolu gösteren 
büyük devrimci Atatürk’ü,  

Kemalist Devrim’i tamamlama  
azim ve kararlılığıyla anıyoruz. 
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“Bir yandan Batı’nın işçi sınıfı, 

öte yandan Asya ve Afrika'nın 

köleleştirilmiş halkları  

milletler arası sermayenin 

kendilerini yıkmak ve 

efendilerine büyük çıkarlar 

sağlamak için köle durumuna 

getirilmek istediğini anladığı  

ve sömürge politikasının  

işlediği suç Dünya işçilerince 

kavrandığı gün burjuvazinin 

gücü sona erecektir.”   

Gazi  
Mustafa Kemal  

A T A T Ü R K 
22 Ekim 1922 
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“Bugünkü Türk milleti siyasî ve içtimaî 
camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, 
Çerkeslik fikri ve hatta Lâzlık fikri veya 

Boşnaklık fikri propaganda edilmek 
istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız 
vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri 
mahsulü olan bu yanlış adlandırmalar,  

-birkaç, düşman âleti mürteci, 
beyinsizden başka- hiçbir millet ferdi 
üzerinde üzüntüden başka bir tesir 

yapmamıştır. Çünkü bu millet fertleri de 
umum Türk camiası gibi aynı müşterek 

maziye, tarihe, ahlâka, hukuka  
sahip bulunuyorlar.” 

“Türkiye  

Cumhuriyeti’ni  

kuran  

Türkiye halkına,  

Türk milleti  

denir.” 
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EMPERYALİZMİN EN BÜYÜK KORKUSU  

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ, 

EN BÜYÜK HAYALİ  

HALKLAR ARASI NEFRET ve DÜŞMANLIKTIR. 
09.11.10 www.ahmetsaltik.net 48 
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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)  
50 
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“Başarımız,  

kuşkusuz birlikte 

olacaktır. Eğer ulus;  

ortak amaca  

hep birlikte 

çaba göstererek 

yürürse, mutlaka 

başaracaktır.” 
  

Gazi Mustafa Kemal  

ATATÜRK (1923)  

51 
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KüreselleşTİRmecilerin gözdağı.. 

 

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

para harcayarak,  
kan dökerek kuracağız! ” 

Arthur Schlesinger 
CFR Dergisi Foreign Affairs, 1995 
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“ Birtakım sözcükler vardır ki,  

sık sık dile getirildikleri halde, hatta aydınlar arasında 

bile onu tamamı ile anlayan oldukça azdır.”  

53 
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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK    : 
 

"İnsan, mensup olduğu milletin varlığını 

ve saadetini düşündüğü kadar, bütün 

cihan milletlerinin huzur ve refahlarını 

düşünmeli ve kendi milletinin saadetine 

ne kadar değer veriyorsa, bütün Dünya 

milletlerinin saadetlerine yararlı olmaya 

elinden geldiği kadar çalışmalıdır." 
 

Bu sözler, yıllar sonra 1944 yılında Birleşmiş 
Milletlerce kabul edilen cok ünlü ve  

o denli değerli Philadelphia Bildirgesi'nin  
ana temalarından biri olarak karşımıza çıkıyor: 

 

"Dünyanın hangi köşesinde  

yoksulluk ve sefalet varsa;  

bu olgu, dünyanın refah içindeki  

köşeleri için büyük bir tehdittir.” 
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“ Bugün ulaştığımız sonuç,  
yüzyıllardan beri çekilen  

ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın  

ve bu sevgili yurdun her köşesini 
sulayan kanların karşılığıdır.  

Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal bir 
armağan olarak bırakıyorum.” 

www.ahmetsaltik.net 
09.11.10 
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“Türk Milleti! 

Ebediyete akıp giden  

her on senede,  

bu büyük millet bayramını  

daha büyük şereflerle, saadetlerle, 

huzur ve refah içinde kutlamanı 

gönülden dilerim.  

Ne mutlu Türküm diyene! ”  
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

29 Ekim 1933, 10. Yıl Söylevi 
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“Bizi mahvetmek 

isteyen Emperyalizme 

ve bizi yutmak isteyen 

kapitalizme karşı  

bütün ulusça  

savaşımı benimsemiş 

bir mesleği izleyen 

insanlarız.” 
 

1 Aralık 1921, TBMM Zabıt Ceridesi, 

Devre 1, c. 14 
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KüreselleşTİRme = Yeni emperyalizm 

Yeni dünya düzeni = Amerikan hegemonyası! 

Küreselleşenler ve KüreselleşTİRilenler 
60 
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"Efendiler, sırası gelmişken,  
aziz Milletime şunu tavsiye ederim ki;  
başının üzerine çıkaracağı adamların  
k a n ı n d a k i   ö z   c e v h e r i  

çok iyi tahlil etmek dikkatinden  
bir an bile geri kalmasın." 

61 



 

“ 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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 Avrupalılarca kurulmaya  
çalışılan Avrupa Birleşik 
Devletleri (AET, AT, AB.. süreci), 
dünyaya kan kusturan ABD,  
epey bir zamandır yapılan  
Afrika Birliği kurma toplantıları,  
yeni bir güç ve denge ögesi 
olması için kurulması koşul olan 
ve geç kalınmaması gereken  
bir Birlik, Avrasya Birliği’dir. 

 BM, Batı’ya oyuncak yapılmıştır! 

 NAFTA vb. çok tipik örneklerdir.. 

 

AVRASYA ile Dayanışma.. 

09.11.10 www.ahmetsaltik.net 

“.. Batı'ya 
yaklaştığımızı 

sandığımız takdirde, 
asıl mayamız olan 
Doğu 'maneviyatı‘ 

ndan tümüyle 
soyutlanıyoruz.  

Hiç kuşkusuzdur ki  
bu büyük memleketi,  
bu milleti, çöküntü ve 
yok olma çıkmazına 
itmekten başka, bir 
sonuç beklenemez 

(bundan)." 6.3.1922 

ATATÜRK 
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Avrupalılarca kurulmaya  
çalışılan Avrupa Birleşik 
Devletleri (AET, AT, AB.. süreci), 
dünyaya kan kusturan ABD,  
epey bir zamandır yapılan  
Afrika Birliği kurma toplantıları,  
yeni bir güç ve denge ögesi 
olması için kurulması koşul olan 
ve geç kalınmaması gereken  
bir Birlik, Avrasya Birliği’dir. 

BM, Batı’ya oyuncak yapılmıştır! 

NAFTA vb. çok tipik örneklerdir.. 

 

AVRASYA ile Dayanışma.. 
“.. Batı'ya 

yaklaştığımızı 

sandığımız takdirde, 

asıl mayamız olan 

Doğu 'maneviyatı‘ 

ndan tümüyle 

soyutlanıyoruz.  

Hiç kuşkusuzdur ki  

bu büyük memleketi,  

bu milleti, çöküntü ve 

yok olma çıkmazına 

itmekten başka, bir 

sonuç beklenemez 

(bundan)." 6.3.1922 

ATATÜRK 64 
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 Batı emperyalizmi tarafından yer üstü ve    

    yeraltı varlıklarına göz konulan ülkelerin;  

    Afrika gibi, ilerde kendileri ile aynı yazgıyı  

    paylaşabilecekleri içtenlikli ve açık olarak  

    aktarılarak, bölge ülkeleri ile yeni  

    güç birlikleri ve anlaşmalar yapmaları  

   zorunludur. Bölünme yok, birleşme var! 

 D i k k a t !  
1. Emperyalizm ABD ve AB maskesi altında  
    ne yazık ki Batı’lı 2 kaynaktan gelmektedir! 

2. Çağımızda Küreselleşen emperyalizmin ana  

    hedeflerinin en başında gelen, hiç kuşkusuz,  

    zenginlikleriyle Avrasya coğrafyasıdır.  

Direnişi Küreselleştirme.. 
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Çare Atatürk’ün 

yoludur. Yalnız bize 

değil, tüm insanlığa 

kurtuluştur. AB-D, o 

nedenle KEMALİZM’i 

bırakın demekte.. 
 

Yüce ATATÜRK’ün, 
“Bizi mahvetmek 

isteyen 
emperyalizm ve  

bizi yutmak isteyen 
kapitalizmle 

mücadeleyi meslek 
edinmeliyiz.”  

uyarısı ne denli 
yerindedir.. 65 



 

 “İnsanın aslı ne ise nesli de o olur” 
derler.. Günümüzde en tipik örnek, 
ABD ve AB'nin sömürgecilik ve 
soygunculuk alışkanlığının;  
koşullar oluştuğunda, o çok 
övündükleri Batı uygarlığı (!?)  
ve insanlık değerlerini hiçe sayarak  
tüm dünyayı sömürmek için 
acımasız politikalar geliştirerek 
yabanıl geçmişlerine dönüşleridir.. 

Yüce ATATÜRK’ün söylemi ise : 

YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ! 

BATI’nın Genetik Emperyalistliği! 

09.11.10 www.ahmetsaltik.net 

S. P. Huntigton’a  
sipariş kitap : 
“Uygarlıklar 

Çatışması”! Neden 
“Uygarlıklar Barışı“ 

değil?? 66 
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..alçakça, ekonomik bir tımarhane yarattık..  
 

• "Beş yıl önce Başkan R. Reagan bize, üçüncü 

dünyayı kapitalizm çarkının serbestçe döneceği 

yeni bir alan yapma konusunda sıkı bir talimat 

vermişti. Biz o zaman ne büyük bir sevinçle,  

ne büyük bir görev duygusuyla işe atılmıştık. 

1983 yılından sonra yaptığımız her şey;  

"ya güney küreyi özelleştireceğiz,  

ya da  öleceğiz" kararlılığına dayanıyordu.  

Bu amaca ulaşmak için, 1983-1988 arasında 

Latin Amerika ve Afrika'da alçakça,  
ekonomik bir tımarhane yarattık." 
 

{ Davidson L Budhoo, Open Letter of Resignation from the staff of the IMF, syf. 102 } 
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"Türk Bankacılık Sistemi  
Vizyon 2023" kongresi, İstanbul 

• Eski Pamukbank Genel Müdürü Bülent Şenver,  
   Türk bankacılık sektörünün uluslararası bankacılık     
   sermayesinin kontrolü altına girmesinden  
   duyduğu üzüntüyü dile getirerek; 
• "Yakın dönemde artık Türk  
   bankacılık sistemini uluslararası  
   bankacılık sermayesi kontrol  
   edecek. Bu artık kaçınılmaz bir  
   gerçek ve geriye dönüşü mümkün  
   değil..” (Cumhuriyet, 26.06.08) 

 09.11.10 www.ahmetsaltik.net 68 
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MAI’nin kimi temel maddeleri 
 

    Kabul tarihi       : 13 Ağustos 1999 
 

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

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

“Türk ekonomisinin doğru yoldan sapmış 
gidişinin doğru yola girişi için neler yapması 
gerektiğini Harvard’lı hoca şöyle  
özetlemiş : 
1. “Büyüme için işgücünün yüksek  
     verimli sanayi sektörüne     
     kaydırılması gerek.” 
2. Kamu öncülüğünde sanayi politikaları.  
     Bu kamu ve özel sektörün sürekli diyalog  
     halinde olması ile mümkün.  
    Prof. Dr. Dani RODRIK, Harvard Üniversitesi 
    www.simalyildizi.net/index.php?topic=1146.0, 30.12.07 
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VATAN TEHLİKEDE Mİ? 
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“ Biz Batı emperyalistlerine 

karşı yalnız kurtuluş ve 

bağımsızlığımızı korumakla 

yetinmiyoruz. Aynı zamanda 

Batılı emperyalistlerin güçleri  

ve bilinen her aracı ile  

Türk ulusunu emperyalizme  

araç yapmak istemelerine  

engel oluyoruz.  

Böylece bütün insanlığa  

hizmet ettiğimiz kanısındayız.”   

Gazi Mustafa Kemal  

ATATÜRK 
22 Ekim 1922 
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Kemalizm,  
= 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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Cumhuriyet zayıf mı?? 
 

“ Efendiler!  
Size şunu söyleyeyim ki,  

devrimci Türkiye Cumhuriyeti’ni  
benim kişiliğimle var sananlar 

çok aldanıyorlar.  
Türkiye Cumhuriyeti, her anlamı ile,  

büyük Türk ulusunun öz ve aziz malıdır. 
Değerli evlatlarının elinde sürekli 

yükselecek, sonsuza dek yaşayacaktır.”  
 

(Hasan Rıza Soyak, Fotoğraflarla  
Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri, 1965) 
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“ Yaşamda en gerçek yol 
gösterici bilimdir, fendir.” 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

72’inci yıl! 
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                                          HERKES DÜŞÜNMELİ! 

“BEN NE YAPABİLİRİM..”  

ÖRGÜTLÜ DAVRANARAK  
ÇÖZÜMLER ARAYABİLİR MİYİM.. 

“BANA DÜŞENLER NELER ..” 

BU YAŞANANLAR TÜRKİYE İÇİN  
YAZGI MI YOKSA BİR KURGU MU .. 

FENA HALDE 

ALDATILIYOR MUYUM .. 

ÜLKE ve DÜNYA GERÇEKLERİNİ 
NASIL ÖĞRENEBİLİRİM .. 

BEYİN İĞFALİNDEN ve MEDYA 
DEZENFORMASYONUNDAN  
NASIL KORUNABİLİRİM .. 77 



1923......  S O N S U Z L U K... 

Türkiye  

Atatürk’tür, 

Atatürk  

Türkiye’dir! 
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“BENİM  

EN BÜYÜK 

ESERİM 

CUMHURİYET’tir.”  

Gazi M. Kemal 

ATATÜRK  
09.11.10 www.ahmetsaltik.net 79 



 

“Başımıza neler örülmek 

istendiği ve nasıl direndiğimiz 

görülmeli, gelecek kuşaklar için 

ders oluşturmalı ve  

uyanıklık sağlanmalıdır.  

Zaten her şey unutulur,  

fakat biz her şeyi  

gençliğe bırakacağız… 

O gençlik ki, hiçbir şeyi 

unutmayacaktır.” 

G a z i  M u s t a f a  K e m a l   

A T A T Ü R K 
09.11.10 www.ahmetsaltik.net 80 



Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir;  

gereği gibi koruyup yaşatacağız ! 09.11.10 www.ahmetsaltik.net 81 
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SENİ ANLIYORUZ; TÜM İNSANLIĞA ANLATACAĞIZ.. 
 

82 
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“Dünya vatandaşları haset,  

aç gözlülük ve kinden 

arındırılmış olarak 

eğitilmelidir.” 

“ 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 çözümü yoktur.” 



Atatürk ve akıl-bilim.. 
 

• ‘ M a n e v i  M i r a s ı m  B i l i m  v e  A k ı l d ı r ! ’  
 

• “Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, 
hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi  
miras ım bi l im ve  ak ı ld ı r ... Zaman hızla ilerliyor, 
milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk 
anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla 
değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek,  
aklın ve bilimin gelişimini inkâr etmek olur...  
Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya 
çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek 
isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin 
rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.” 
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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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Yüce ATATÜRK’ü  
Sorumlulukla, bilinçle anıyoruz; 

yapıtlarını koruyup geliştireceğiz.. 
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 

 

www.ahmetsaltik.net  

86 

http://www.ahmetsaltik.net/


Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
Ankara Üniv.  Tıp Fak. 

www.ahmetsaltik.net  

profsaltik@gmail.com  

T e ş e k k ü r ederim.. 
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