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K I B R I S 
AB’nin TUZAKLARI ve 

TÜRKİYE’nin 

GE-LE-CE-Ğİ... 
 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
11.01.05, Bursa 

 



KKTC’nde, Cumhurbaşkanı Sn. Denktaş’ın  
çağrısı ile yaptığımız konuşmalar vd... 

 
1. AB Kıbrıs İçin Kurtuluş mu, Tuzak mı?    Kıbrıs, Vatan Radyo   20.11.03  

2. Emperyalizm Kıbrıs’ı İstiyor..     Kıbrıs, ART TV       20.11.03  

3. Kofi Annan Planı ve Kıbrıs’ta Küreselleşme Oyunları   Kıbrıs, Kanal T          20.11.03 

4. Kıbrıs’ta Neler Oluyor?      Kıbrıs, Güven Radyo  21.11.03 

5. AB Kıskacında KKTC ve Türkiye     Kıbrıs, BRT TV         21.11.03 

6. Kofi Annan Planı ve Kıbrıs’ta Emperyalist Dolaplar   Kıbrıs, ART TV       21.11.03 

7. Türkiye Kıbrıs’ta da Geriliyor mu?    Kıbrıs, Akdeniz TV    22.11.03 

8. Annan Planı’nın Arka Yüzü     Avrasya TV        23.11.03 

9. Kıbrıs’ta Yaşananlar      Ankara, DTCF       05.12.03 

10. KKTC ve Yeni Dünya Düzeni / Lefkoşa     KKTC Kurultayı,        08.12.03 

11. KKTC ve YDD, Kurultay Sonuç Bild., Yorumu.  

Lefkoşa  KKTC Kurultayı,                  08.12.03 

12. Görüş : 14 Aralık Seçimleri Arifesinde KKTC Nereye   Kıbrıs Akdeniz TV     08.12.03 

13. Yeni Dünya Düzeni ve KKTC     Doğu Akdeniz Üniv.   09.12.03 

       T Ü R K İ Y E’de.... 
14. Irak, Kıbrıs, AB, Fethullah, Aydın Cinayetleri ve Elit.   

Marmaris, Kanal 48            30.01.03 

15. Kıbrıs’ta Son Gelişmeler, açık oturum    Ulusal Kanal       23.11.03 

16.   Kıbrıs’ta Son Durum.. (Görsel konf.)     Edirne ADD                21.02.04 

17.   Kıbrıs, AB ve Türkiye’nin Geleceği    Bursa        11.01.05 



KIBRISKIBRIS veve DENKTADENKTAŞŞ’’aa

KOKOŞŞULSUZ DESTEK...ULSUZ DESTEK...

VER KURTULCULARA KARŞI...

KKTC’yi ve Denktaş’ı Destekleme Platformu’na etkin katılım sağlayın...

Her eve bir 

TÜRK BAYRAGI

Her eve bir 

KIBRIS BAYRAGI



 

KIBRIS’TA 

MADALYONUN 

 ÖTEKİ YÜZÜ’nde 

ne var ?? 
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Büyük Atatürk, güney kıyılarımızdaki  

bir tatbikat sırasında kurmay subaylara : 

“ Türkiye’nin yeniden işgal edildiğini  

ve Türk Kuvvetlerinin yalnızca  

bu bölgede direndiğini varsayalım.  

İkmal yollarımız ve olanaklarımız nelerdir?”  

diye sorar. Subayların düşüncelerini aldıktan sonra 

Atatürk hepsini dinler,  

sonra elini haritaya uzatır ve  

Kıbrıs’ı işaret ederek;  

{  Devleti Güçlü Kılmak, Sabri Yirmibeşoğlu, syf. 47 } 

ATATÜRK’e göre Kıbrıs’ın önemi.. 



Atatürk’e göre Kıbrıs’ın önemi.. 
 

  

“ Efendiler !  

Kıbrıs düşman elinde 

bulunduğu sürece,  

bu bölgenin  

ikmal yolları tıkanmıştır. 

Kıbrıs’a dikkat ediniz.  

Bu Ada bizim için  

çok önemlidir!” 
 

{  Devleti Güçlü Kılmak, Sabri Yirmibeşoğlu, syf. 47 } 



 

KIBRIS’ta TÜRK VARLIĞI  

MÖ 1400’de! 
 

Kıbrıs’a kendilerini Alaş diye adlandıran  

Türk boyu ya da boylarının ayak basma tarihleri 

(-) 1400’dür. Halbuki Minoen göçmenlerinin  

adaya göç etmeleri tarihi (-58). Fakat Kıbrıs’a  

ilk ayak basanlar, Yunanlı arkeolog  

Lefkoşa Müzesi eski müdürü Dikaos’a göre,  

MÖ 6. binde Anadolu’dan gelenlerdir.  
 

• Jeolojik olarak Kıbrıs’ın Akdeniz’deki yeri,     

  İskenderun Körfezi’nden koptuğunu gösteriyor. 
 

Kaynak : Tarihin Başladığı  Ön-Türk Uygarlığı  

Resmi Tarihin Çöküşü, Haluk Tarcan, Ön-Türk Uygarlığı 

Araştırmaları Merkezi, Töre Yayın Grubu, syf. 277 
 



 

“ Türk Ordusu Kıbrıs’a geldiğinde, 
kurtaracak tek bir Türk bile 

bulamayacaktır. ” 
“ Türklerin Akdeniz sıcağında tereyağı gibi 

erimelerini bekliyorum..” 
 

Başpiskopos Makarios 
 



TÜRKLERİ KESTİK ! 
[kemalist] 23.12.2004 Saat: 06:23, 

www.hakimiyetimilliye.org/  

Nefret durmalı  
"Politikacıların belki bir 40 yıl daha uzlaşı 

arayışını sürdüreceklerini" ifade eden 

Angistiyonidis, "kendisinin soruna nasıl çözüm 

getirileceğiyle ilgili olmadığını ve nefretin bir an 

önce durmasına önem verdiğini" vurguladı. 

"Türkler'in barbar olduğu şeklinde eğitimle 

büyüyen çocukların nefret dolu olacağını" 

kaydeden Angistiyonidis, "Bu belgesel benim 

Türkler'den özürümdür" dedi. Şube Başkanı Zehra 

Bilge Eray da, toplantıda yaptığı konuşmada, 

Kıbrıs Türkleri'nin 1954 yılından beri her türlü 

baskıya uğradığını anlatarak, "Bu haftanın 

'mücadele ve şehitler haftası' olduğunu" söyledi. 

Eray, mücadelelerini genç kuşaklara aktarmak 

istediğini belirterek, "Ama bugünlerde çok daha 

önemlisi, Kıbrıs Türkü'nün 21 yıldır yaşayan 

devletini Rum'a yamamak isteyenlere ve o acı 

dolu yılları unutunlara, unutturmak isteyenlere 

hatırlatmaktır" diye konuştu. Toplantıda daha 

sonra Angistiyonidis'in "1974 yılında Kıbrıslı 

Türkler'in uğradıkları toplu katliamları" anlatan 

"Kan Sesi" adlı belgesel izlendi.  



RUM GAZETECİ : TÜRKLERİ KESTİK! 
[kemalist] 23.12.2004 Saat: 06:23, 

www.hakimiyetimilliye.org/  

KIBRIS Rum kesiminden gazeteci  

Andonis Angistiyonidis, "Eğitim sistemimiz içinde  

Türkler'in barbar olduğuna inanmak zorunda kaldım. 

Yaptığım belgesel Türkler'den özürümdür" dedi. 

Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından, 

"1963 Kanlı Noel Olayları 41. Yıldönümü" nedeniyle 

Şişli'deki Şube binasında basın toplantısı düzenlendi. 

"Kan Sesi" adlı belgeselini tanıtmak üzere toplantıya 

davetli olan Rum gazeteci Angistiyonidis, basın 

toplantısına yaptığı telefon bağlantısında, "sınırdan 

geçerken yaşadığı sorunlar nedeniyle İstanbul'da 

bulunamadığını" söyledi. 

"Türk ve Rum halklarının yıllardır ayrı yaşadıklarını ve 

bu nedenle her iki halkın da birbiriyle ilgili sağlıklı 

bilgiler edinemediğini" vurgulayan Angistiyonidis, 

"devlet politikasıyla Türkler'in barbar olduğunun yıllarca 

kendilerine anlatıldığını" bildirdi. Angistiyonidis, "Eğitim 

sistemimiz içinde Türkler'in barbar olduğuna inanmak 

zorunda kaldım. Tarihi gerçekleri araştırınca, kendimi 

karısı tarafından aldatılmış bir adam gibi hissettim. 

Gerçeklerin bize söylenenlerle ilgisi yoktu" diye konuştu.  



 
 

AB’nin TÜRKİYE Hakkında Düşünceleri.. 
 

AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri  
Günter Verheugen : 
 

“ Biz tek uluslararası kimlikli Kıbrıs istiyoruz. 
Türkiye’nin, Rum kesiminin AB’ye girmesine 
ilişkin tehditlerinden etkilenmiyoruz.  
Türkiye, bu tür tehditlerin kendisine zarar 
vereceğini bilmelidir. Bunları yapması,  
kendi üyelik sürecinin önünü keser.” 
  

“ Müslüman Türkiye’nin AB’ye girmesi, kimliğimize 
gölge düşürür. Ankara ile yakın ilişkiler geliştirmeye 
evet, ama gerçekler farklı kalmalıdır. ”  
 

(Katolik Kilisesi’ne bağlı İtalyan L’avvanire gazetesi) 
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Abdullah Gül, 8 Mart 1995, TBMM 

 

“ Avrupa daha büyük tavizleri,  

KIBRIS TAVİZİ gibi alarak,  

Türkiye sözüm ona  

(Gümrük Birliği’ne) girmiştir. 
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  Türkiye’nin vereceği güvence? 

“ Benim deyimime göre bu plan yürüyen bir filin 

üzerine ev yapmaya benziyor. Türkiye’ye ve Kıbrıs 

Türklerine verilecek bir güvencenin beş on yıl sonra 

hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü AB, Avrupa Birleşik 

Devletleri’ne dönüşüp, tek vatandaşlık, tek sınır, tek 

ordulu bir yapıya kavuştuğu zaman, Türkiye’ye verilen 

güvenceler otomatik olarak ortadan kalkacaktır.  ”  
 

Prof. Dr. Erol MANİSALI, 02.12.00, Türksolu  
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Mehmet Ali Talat 18 Aralık 1997’de   
KKTC Meclisi’nde Ahmet Kaşif’i  

yanıtlarken şunları söyledi : 

“Türkiye senin olabilir,  
ama benim anavatanım değil. 

Sözlerimi saklamıyorum, 
gazeteciler bunu yazabilir. Türkiye 
bazı gericilerin anavatanı olabilir, 

ama benim değil!” 
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Mehmet Ali Talat’ın The Guardian 
Gazetesi’nde yayımlanan Helena Smith’e 

verdiği demeç : (25 Eylül 2001) 

“Türkiye’nin bizi kurtardığını 
söyleyebilirsiniz. Ancak burada 

yeterinden fazla kalmıştır. 
Denktaş, Kıbrıs Türklerinin değil, 
Türkiye’nin stratejik çıkarlarını 

savunmaktadır.” 
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O, KKTC Cumhurbaşkanı 

80’lik delikanlı  

Sn. Rauf DENKTAŞ,  

en az 50 yıldır kutsal  

Nöbetinde ve yalnız değil! 



  Türkiye’nin vereceği güvence? 

“ Benim deyimime göre bu plan yürüyen bir filin 

üzerine ev yapmaya benziyor. Türkiye’ye ve Kıbrıs 

Türklerine verilecek bir güvencenin beş on yıl sonra 

hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü AB, Avrupa Birleşik 

Devletleri’ne dönüşüp, tek vatandaşlık, tek sınır, tek 

ordulu bir yapıya kavuştuğu zaman, Türkiye’ye verilen 

güvenceler otomatik olarak ortadan kalkacaktır.  ”  
 

Prof. Dr. Erol MANİSALI, 02.12.00, Türksolu  
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Mehmet Ali Talat’ın Yeni Düzen Gazetesi’nde 

yayımlanan demecinden : (19.05.02) 

“Denktaş, egemenlik gibi bir 

konuya takılıp kalmıştır.  

CTP olarak artık böyle  

saçma sapan konularla vakit 

geçirilmesine izin vermeyeceğiz.” 
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ULUSAL EGEMENLİK Ne Demek ? 
 

“ Hiç kuşku yok, devletimizin sonsuz 
olması için, ülkemizin güçlenmesi için, 
ulusumuzun gönenç ve mutluluğu için, 

yaşamımız, namusumuz, şerefimiz, 
geleceğimiz için ve bütün kutsallığımız  

ve nihayet her şeyimiz için mutlaka  
en kıskanç duygularımızla, en açık 

uyanıklık ve gözümüzün açıklığıyla ve  
tüm gücümüzle ulusal egemenliğimizi 

koruyacak ve savunacağız. ” 
  

Mustafa Kemal ATATÜRK 



ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 

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

taç ve tahtlar yanar, mahvolur. 
Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş 

kurumlar her tarafta  
yıkılmaya  mahkumdur.”  

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

(1 Nisan 1923)  
11.01.2005 www.ahmetsaltik.net 22 



ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 

“ Şimdiye dek ulusumuzun 

başına gelen tüm yıkımlar, 

kendi talih ve yazgısını  

başka birisinin eline  

terk etmesinden 

kaynaklanmıştır. ”  
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ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 
 

“İnsanlar, uluslar  
kendi istençlerini,  

kendi vicdanlarının  
gereklerini yürütmek  

ve uygulamak isterlerse, 
egemenliklerini  

kesinkes ellerinde  
tutmak zorundadırlar.”  

11.01.2005 
www.ahmetsaltik.net 

24 



ATATÜRK diyor ki ! 

“ Yabancı bir devletin  
himaye ve desteğini  

kabul etmek,  
insanlık özelliklerinden 

yoksunluğu, beceriksizlik  
ve miskinliği itiraftan  

başka bir şey değildir. ” 
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Mehmet Ali Talat’ın Vatan Gazetesi’nde 

yayımlanan söyleşisinden : (19.09.2003) 
 

“Türkiye’nin  

Kıbrıs’taki varlığı  

uluslar arası hukuka aykırıdır.  

Türkiye uluslararası hukuk 

açısından Kıbrıs’ta haksızdır.” 



“Türkiye, garantörlük hakkını istediği 

kadar korusun. Bu da önemli değil!  

Çünkü Avrupa Birleşik Devletleri’nin 

toprağı olan bir toprak parçasına 

Türkiye’nin garantör olması, Türkiye’nin 

Teksas’a garantör olması kadar anlamsız, 

etkisiz ve komik bir durum yaratacaktır.” 
 

Prof. Dr. Erol MANİSALI 

(Milli Dava Kıbrıs, syf. 186) 



Ada Rumlaşacak ! 

“ .. Türkiye AB’ye alınmadığı ve 
alınmayacağı için, bu anlaşmaların  

hiçbir değeri yok.  
Yok toprak pazarlığı yok şu hakkı gibi 
tartışmaların hiçbir somut değeri yok.  

Annan Planı da uygulansa, Klerides Planı da 
uygulansa, süreç böyle devam ederse  
sonuç Ada’nın Rumlaşması olacaktır.” 

 

Prof. Dr. Erol MANİSALI, Milli Dava Kıbrıs, syf. 186 
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ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 

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

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

hain tanıdıksa ve nihayet bütün görkem  
ve şevketiyle, bütün yasalar ve gücüyle Meclis’in 

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

onun üyelerini hangi nedenler ve  
hangi haklarla hıyanetle niteledikse,  

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

 

(1 Mart 1923) 





KKTC Serbest bölge-1 

“ .. Kıbrıs AB içinde Rumlar ve Yunanlar için 
serbest bölge olacak.  

İsteyen oraya gidip yerleşebilecek.  
Artı, eski mülkleri için dava da açacaklar,  

Avrupa Mahkemelerinde görülecek.  
Avrupa Mahkemesi karar verince de  
bu karar her şeyin üstünde olacak.” 

 

Prof. Dr. Erol MANİSALI, Milli Dava Kıbrıs, syf. 186 
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KKTC Serbest bölge-2 

“ .. Avrupa hukuk sistemi içinde verilen güvencelerin 

anlamı kalmayacaktır. Daha bugünden 1959-60 

Anlaşmalarını tanımıyoruz diyen AB, -ki bu 

Anlaşmalar Uluslar arası Anlaşmalardır- ve bunların 

altında bugün de AB üyesi olan 2 ülkenin, 

Yunanistan ve İngiltere’nin de imzası ve ABD’nin 

güvencesi vardır. Bugün de pek ala, Türkiye ile 

yapılan anlaşmaları kendi işine göre çöpe atabilir.” 
 

Prof. Dr. Erol MANİSALI, Milli Dava Kıbrıs, syf. 186 
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M.A.T’nin The Cyprus Weekly gazetesine 

verdiği demeci, gazete şöyle aktardı :  

(10 Ekim 2003) 

“ Talat bize, Denktaş ABD’de  
hasta iken De Soto ve BM yetkilileri  
ile gizlice görüşerek O’nu görevden 
uzaklaştırmak ve yerine başkasını 
getirmek için ne gibi bir yöntem 

uygulanabileceği konusunda  
onlardan yardım istediğini açıkladı. ” 

 



M.A.T.’nin  eşi Oya Talat’ın,  

Yeni Düzen gazetesindeki açıklaması :  

(29 Mayıs 2003) 

“Eylemlerimizi Fullbright, British Council 
ve AB fonları da kullanılarak çeşitli 

etkinlikler, seminerler ve konferanslar 
düzenledik. Genç kadınlar motive edildi. 
ABD’de Fullbright fonları ile 20 Türk, 20 
Rum kadını eğittik. Bu kadınlar dönüşte 
Annan Planı’nı desteklemek için yapılan 

eylemlerde önemli roller oynadılar.” 



Çözüm ve AB Partisi !?! 

 Böyle bir ulusal parti olabilir mi? 

 Adı üzerinde AB’nin partisi, yani mandacı, 
yani AB güdümlü, yani kökü dışarıda!  

 KKTC Ticaret Odası Başkanı Bay Ali Erel, 
anlaşılan ticareti iyi öğrenmiş,  
üstelik kendince Küreselleştirmiş de (!) 

 1918’lerin Mütareke dönemi mandacı ve 
himayecilerinin devamı bu anlayış! 

Emperyalizmin devşirmeciliği.. 
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Oysa AB’de Türkler perişan… 

 Çoğu Almanya’da olmak üzere   
Avrupa’da 3.5 milyon Türk yaşamakta.  

 AB ülkeleri, yurdumuzdaki bir bölüm 
vatandaşlarımız için istediği kültürel, sosyal  
ve siyasal hakların hiçbirini Türklere vermiyor!? 

 3. kuşakta Üniversiteye girebilme oranı %14. 

 AB önce Batı Trakya’daki içler acısı durumu 
düzeltmeli ya da Avrupa’da yaşayan Türklerin 
haklarını vermelidir. Çifte standart / ikiyüzlülük? 

 Kopenhag Ölçütleri neyin hizmetinde? 
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Annan Planı, en iyimser 
ne zaman tartışılabilir? 

  

 

“ Bir anlaşma durumunda  
Kıbrıs ancak Türkiye ile birlikte  

AB’ye üye olabilir. ”  
içerikli bir madde,  

bu Plana eklenirse.. 

Aksi takdirde  
bu Annan Planını hiçbir biçimde 

tartışmamalıyız.  



Özetle ANNAN PLANI... 
1. ANNAN Planı bir tuzaktır. 

2. Londra ve Zürih Anlaşmaları’ndan kaynaklanan  
haklarımızı kaldıracaktır. 

3. Ada’da Türk askerinin varlığı sınırlandırılacaktır. 

4. Türklerle Rumların bir arada yaşama tarzı  
Türk örf ve adetlerine uyamayaycağından,  
bundan mutluluk yerine mutsuzluk duyulacaktır. 

5. Kıbrıs ileride Girit olacak ve vatansız kalınacaktır. 

6. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ruhuna aykırıdır; zafer ile kazanılmış 
vatan topraklarının çok büyük kısmı terk edilecek;  
kurulmuş devletimiz ve bayrağımız ortaddan kaldırılacaktır. 

Gültekin Alpuğan, Gazi, E. Albay, Kıbrıs Mektubu Dergisi,  

NOKTA başlıklı makalesi, syf. 19, Mart-Nisan 2008 
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“ Aşağılık 
kimselerin 
‘parayla’ 

yaptırdıkları 
basın savaşları 

vardır. “ 

ATATÜRK 
11.01.2005 www.ahmetsaltik.net 41 



Medyanın KKTC’ye yaptığının resmidir… 
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En Büyük Terörist Amerika ! 

“En güçlü devletin en terörist devlet olması  
gerçeği karşısında, 

öteki ülkeler terörizmin tanımını yapamıyorlar.” 
 

“ Türkiye’nin PKK ile savaştığı dönemde,  
Amerikan silah satışları çok arttı. ” 

 

“Irak’a müdahalenin gerçek gerekçesi petroldür.” 
 

Prof. Dr. Noam Chomsky 
(Cumhuriyet 14.02.02) 



“Tek Dünya Devleti” Yanılsama mı? 

 ‘Öyle mi, böyle mi kurulacak’ denirken,  
Eski ABD Başkanı Woodrow Wilson,  

‘Gözle görülmeyen bir imparatorluğun’ 
kurulduğunu söylüyor :  
“Halk için oluşturulmuş devletin 
yönetimi, patronların ve onların 
memurlarının, özel çıkarlarına 
hizmet edenlerin eline geçti. 
Demokratik kurumların üstünde, 
gözle görülmeyen bir  
imparatorluk kuruldu!” 







Prof. M. Chossudovsky diyor ki : 

 

•Ulusal Program,  
bir aldatmacadır! 
 

Türkiye gibi gelişmekte olan  
pek çok ülke, Batı tarafından 
yeniden koloni (sömürge)  

haline getirilmeye çalışılıyor. 
 

“ Yoksulluğun Küreselleşmesi ”  
 

adlı kitabından.. 



 

Atatürk’ün, 29 Ekim 1930’da,  
Türkiye Cumhuriyeti’nin 7. yıldönümü 

kutlamasında, Amerikalı gazeteci  
Miss Ring’in sorduğu;  

 

“Türkiye ne zaman Batılılaşacak, 
Amerikanlaşacak?” sorusuna yanıtı şöyle :  

 

“ Türkiye bir maymun değildir.  
Hiçbir milleti taklit etmeyecektir.    

Türkiye ne Amerikanlaşacak,  
ne Batılılaşacaktır.  

O, yalnızca ÖZ LE ŞE CEK TİR...” 



AB’nin Türkiye  

ve KKTC’ye  

uyguladığı ikiyüzlü  

ve sinsi politika,  

sözün bittiği 

yerde,  

çizgilerle ancak 

böyle anlatılabilir.. 
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ABD-AB ile uydu ilişkileri, Kıbrıs,    
   Ege, Patrikhane, Ermeni Soykırımı,    
   Ortadoğu ve ülkemiz ayrı ayrı gibi    
   gözüken konular, azınlık hakları...  
   aynı paket programın içindedir. 

 Türkiye; KüreselleşTİRme,  
   yeni emperyalizm, sömürgecilik,     
   YDD, neo-liberalizm için her açıdan  
   çok “tipik” bir örnek ve laboratuvar    
   konumuna ne yazık ki indirgendi.. 
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 Lord Curzon  :  
 

   Ülkeler, dünya egemenliğine  
   yönelik büyük bir oyunun oynandığı    
   satranç tahtasının üzerindeki    
   piyonlardır. 

 Joseph Kennedy  :  
 

   Amerika’yı çok çok 50 kişi   
   yönetiyor, belki bu sayı bile fazla. 

 Ariel Sharon : ABD dünyayı,  
   biz de ABD’yi yönetiyoruz. 
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EOKA’cı Rum Lider 
 T. Papadopulos… 

  
 

1963’te Küçük Kaymaklı’da Türklere 
yapılan soykırımda elinde bayrakla 
başarısını ilan eden N. Sampson’un 
yanıbaşındaki 29 yaşındaki Tasos, 
GKRY başkanı.. Komünist AKEL 

Partisi’nin de desteğiyle,  
ilk turda ve % 51.5 oyla iktidar.. 



KIBRIS RUMLARININ 
ÖRNEK DAYANIŞMASI.. 

 

Rum Komünist Partisi Genel Sekreteri 

Hristofyas, Rum Parlamentosu’nca hala 

Girne milletvekili sayılıyor! D. Hristofyas  

20 Temmuz 1974 gerçeğini kabul etmiyor.. 

“ Cumhuriyetimizin sınırları Girne’den 
geçiyor. Ada’da çözüm isteyenler, çözümün 
Girne’den geçtiğini kabul etsinler.” diyor.  

 

{ CUMHURİYET, Orhan Birgit, 18.03.03 } 
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KIBRIS’ta EOKA İktidara 
geldi : T. Papadopulus.. 

 

Tasos Papadapulos’un,  

“ Karpaz’ı da alacağız..  

Tüm göçmenler evlerine dönecek..”  

dediğini anımsatan Denktaş,  

Ankara’nın bu tavrı bilerek  

davranmasını istedi. 
 

{ CUMHURİYET, 18.03.03 } 
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GKRY’nin yeni başkanı  
T. Papadopulus EOKA’cı ! 
 

Tasos Papadapulos :  

“ Karpaz alınmadan ve tüm 

göçmenler yerlerine gitmeden  

mesele halledilmez..”  
 

{ www.cumhuriyet.com.tr, 18.03.03 } 
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1974’te durum.. 

  
 

Londra ve Zürih Anlaşmalarından 
kaynaklanan garantör ülke hakkıyla 

Türkiye’nin yaptığı 1974 Barış Hareketi’ 
nin ardından Cenevre’de toplanan 

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ve 
dışişleri bakanları bir bildirgeyle 
Kıbrıs’ta durumu kabul ettiler : 

 

Şimdi Ada’da 2 Özerk Yönetim Var.. 
 

{Cumhuriyet, 13.10.02, Büyükelçi Reşat Arım} 
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BM Gn. Sekr. K. Annan 
neden çark etti?? 

  
 

“Kıbrıs’ta taraflar 
eşittir. Birbirlerini 
temsil edemezler.  
Yeni bir ortaklık 

kurulmalıdır.” (12.10.00) 
 

{Cumhuriyet, 13.10.02, Büyükelçi Reşat Arım} 
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PETROL ŞİRKETLERİ KİMİN ??  
 

Enerji kaynaklarına hükmeden  

dünyaya hükmeder.  

Kıbrıs adası, enerji kaynaklarını  

kontrol noktasındadır.  

ABD bu yüzden 1949'dan beri 

İngiltere'den devraldığı misyonun gereği 

olarak, enerji kaynaklarına 

hükmedebilmek için Kıbrıs'ı  

denetim altında tutmak istemektedir.  
 

Arslan Bulut, Yeni Avrasya Stratejileri  
 



 

PETROL ŞİRKETLERİ KİMİN ??  
 

ABD'nin iç yapısına ve petrol şirketlerinin 

sermayesinin kimlerin elinde olduğuna 

baktığımızda, bu güçler için İsrail'in güvenliğinin de 

aynı derecede önemli olduğu görülür.  

Kıbrıs'a hükmetmek,  

neredeyse dünyaya hükmetmek gibidir. 

Çünkü Kıbrıs anahtar durumundadır.  

Dolayısıyla Kıbrıs'ta ödün verilmesini isteyenler,  

gizli veya aleni olarak bir kanatta ABD,  

İngiltere ve İsrail için öbür kanatta  

Avrupa Birliği için çalışmaktadır. 
 

Arslan Bulut, Yeni Avrasya Stratejileri  
 



Kıbrıs’ı “VER-KURTUL”? 

  

 

Türkiye’yi Batı’ya bağlamak için  
vatan topraklarından ödün verilmesini 

savunan çevreler 4 grup : 
 

1. Gayrı Milli sermaye 

2. İstanbul basını 

3. Bölücüler 

4. Dini siyasallaştırmak isteyenler  
 

{ Prof. Dr. Erol MANİSALI, 02.12.00, Türksolu } 
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KIBRIS FİLİSTİN OLUR!  
 

Batı Trakya’dan daha da beter ve kanlı olur Kıbrıs..  
 

Kimse “olmaz” demesin.  

Kıbrıs Filistin’in durumuna düşebilir.  

İç içe geçmiş iki topluluğun yaratılması,  

Filistin’deki ve Ortadoğu’daki katliamları Kıbrıs’a taşır.  

Geçmişte Türklerin nasıl katledildiğini gördük.  

Böyle bir durumda ise Türkiye hiçbir şey yapamaz çünkü,  

siz antlaşma yaptınız, artık burası Avrupa toprağı 

denilerek istedikleri politikayı uygulayabilirler.  

Kıbrıs Filistin gibi bir kan gölüne dönüşürse,  

oradaki Türklerin kaçabilecekleri tek yer ise Türkiye’dir.  
 



Gayrı Milli Sermaye.. 

  

 

Bu kesimler Kıbrıs konusunu,  
soğuk vavaştan sonra Türkiye’yi 

dışlayan Batı’ya bağlanabilmek için 
verilecek bir ödün olarak 

görmektedir. Gayri milli sermaye  
bu ödünü, salam dilimi örneği  

Batı’ya verelim ki, SSCB çöktükten 
sonra (1989) başlatılan “sessiz darbe” 
sürebilsin, aksamasın.. umudundadır. 
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Ali Kemal’lerin Mütareke basını.. 

  

 

Gayrı milli sermaye çevrelerini temsil eden  

bir sivil toplum kurumunun başkanı,  

Aralık 2001’de, ‘Kıbrıs önemli değildir’ diyerek 

bu kesimlerin düşüncesini kamuoyuna açıkladı. 

Bugün büyük sermayenin uzantısı medyada 

Kıbrıs’ın haraç-mezat satılmaya çalışılması  

ve Türkiye ve Kıbrıs’taki ulusalcı kesimi 

aşağılayıp karalama çabaları,  

tıpkı 1919-1923 arasındaki işgal dönemi 

İstanbul basınını acı acı anımsatmakta..  
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Atatürk de Denktaş da hain (!) 

  

 

“ Ne benzerliktir ki, o dönemde de çıkarlarını 
Avrupa’ya bağlayan ve Batı’ya bağlı  

sömürge yapının bozulmamasını isteyen  
çevreler ve sözcüleri olan basın,  

Anadolu’da emperyalizme ve teslimiyetçiliğe 
karşı direnen halk hareketinin öncüsü olan 
Mustafa Kemal Atatürk’ü aynı gerekçelerle  

hain ve eşkıya olarak suçluyordu.  
Bu gayri milli sermaye çevreleriyle  

işgal günlerinin işbirlikçileri arasında  

hiçbir fark yoktur.  ”  
 

{Prof. Dr. Erol MANİSALI, 02.12.00, Türksolu } 
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Bölücü-Şeriatçı ortaklığı.. 

  

 

  Bölücüler ve şeriatçılar,  

   Kıbrıs konusunda AB’yi destekliyor! “ 
Gayri milli sermayenin yanında Kıbrıs konusunda AB’yi 

destekleyen ikinci grup, ülke içindeki bölücülerdir. 

Bölücüler de Kıbrıs üzerinden Avrupa’yla işbirliği 

yapmaktadırlar. Onlar da “Evet Türkiye’nin AB’ye 

bağlılığı sürekli devam etsin ve bunun sonucu olarak 

Kıbrıs AB’ye taviz olarak verilsin ki, biz bölücüler  

ileride Türkiye’de daha rahat hareket edebilelim ve 

Avrupa’nın desteğini daha rahat alabilelim.” diyorlar.  
 

{Prof. Dr. Erol MANİSALI, 02.12.00, Türksolu } 



Kıbrıs bir araç (!) 

  

 

  Bölücüler, ayrılıkçılar ve şeriatçılar,  
   Kıbrıs konusunda AB’den yanalar! 
Ulusalcı cephe yani Türkiye’nin ulusal çıkarlarını 

kollayan politikalar konjonktürü belirlemeye 
başlarsa, içerideki bölücüler bundan zarar görür 

ve Türkiye bu kesimlerin arzuladığı gibi 
bölünemez. Bu yüzden Kıbrıs elden çıkarılsın ki 

biz de rahat edelim türünden hareketle, 
bölücü çevreler de Kıbrıs’ı kendi amaçları için 

bir araç olarak kullanmak istemekteler.. 

Son derece sabırlı, sisematik, uzun erimli 
planlara dayalı olarak yol almaktadırlar.  
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Kıbrıs bir araç (!) 

  

 

Batı’yla birlikte davranarak Kıbrıs’ı ortak çıkarları 
için kullanan bir başka kesim, dini siyasallaştırmak 

isteyen gericilerdir.. Bunlar karşılarında  

Atatürkçü düşünceyi, ulusalcı çevreleri ve 
Türk ordusunu gördüklerinden, AB ile işbirliği 
yaparak TSK’ni, Atatürkçü düşünceyi ve ulusalcı 

politikaları yok etmeye çabalıyor. Bu arada Batı’nın 

istediği, Kıbrıs’ı verelim ki; Avrupa’yla 
Atatürkçülüğe ve TSK’ya karşı işbirliğimiz 

sürsünn. Onlar da tüm TV programlarında,  

gazete-dergi yazılarında izlendiği üzere,  
Kıbrıs’ı bir araç olarak görmektedirler.  
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KIBRIS verilmeli (!) 
 

Gayri milli sermaye örgütleri,  

bölücü terör örgütleri ve gerici çevreler üçlüsü, 

AB ile ilişkilerin tek yanlı geliştirilmesi,  

Türkiye’ye baskının sürdürülmesi ve  

AB’ye sürgit ödünler verilmesini  

kendi yararlarına görmektedir.  
 

Kıbrıs’ın verilmesi gerekir ki;  
Avrupa’yla ilişkiler sürebilsin,  

biz de Türkiye’deki çıkarlarımızı yürütebilelim 

açısıyla olaylara bakmaktadırlar.  
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Sorun gerçekte KIBRIS mı? 
 

D e ğ i l ! 
 

Belirtilen 3 kesimin amaçlarıyla,  

AB’nin çıkarlarının kesişmesi sonucudur.  

Bu çıkarlar örtüştüğünden, AB de bu 3 kesimi Kıbrıs için  

kötüye kullanmakta ve yönlendirmektedir.  

Doğaldır ki, bu uğraş günümüzde Kıbrıs, gelecekte / hatta şimdiden  

öbür gün Güney-doğu olacak, bu yolla  

AB emperyalizminin istemleri geliştirilecek...  
 

Sömürgede uygarlaşma ve demokratikleşmeye  
izin verilebilir mi?  
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Gaflet-Dalalet-Hıyanet kol kola.. 
 

Sağcı Papadopulos ile Komünist Partisi  

Genel Sekreteri Hristofyas, 2 EOKA’cı..  

Ledra Palas’ta miting düzenliyor (Ocak 2003). 

Amaç Rauf Denktaş’ı devirmek.. 

Ne acıdır ki bu mitinge KKTC’nden de  

kimi Türkler katılabiliyor.. Klerides’i Denktaş’a 

ödün vermekle suçlayarak dışlıyorlar. 

Biri sağcı öbürü Komünist ve ikisi de  

Karen Fogg’un yakın dostu, işbirlikçisi..  

ve onların işbirlikçisi kimi KKTC vatandaşları!? 

Yüce Atatürk’ün şaşmaz öngörüsü gene doğru. 



 AB iyi niyetli değil ! 
 

Güneyi tümüyle AB’ye bağlanmış,  

Yunanistan’ın ve AB’nin üssü olmuş  

bir Kıbrıs asla kabul edilemez.  

KKTC varlığını mutlaka sürdürmelidir!  

Zaten AB, Avrupa ordusuna da  

Türk Silahlı Kuvvetlerini almamıştır!  

Türkiye’yi AB’ye almak gibi bir niyetleri 

olsaydı bu sorunlar zaten hiç yaşanmazdı.   

 



17 Aralık 2004’te  
yabancı basın, TÜRKİYE-AB   : (1) 

 

Chicago Tribune : "Kapı açıldı ama şartlar kaldı" / 
Ethnos : "Türkiye'ye "evet" denilmesi için yol 

Kıbrıs'tan geçiyor" / Daily Telegraph : "AB Türkiye'yi 
ordusu için istiyor" / Washington Post :  

"Karar: Kıbrıs'ı fiili tanıma" / Frankfurther Algemagne : 
"Türkiye Kıbrıs'ı büyükelçilik ve  

konsolosluk açılması ile fiilen tanıyacak" /  
The Independent : "Türkiye yerini henüz 

garantilemedi" / The Guardian : "Tüm üyeleri 
tanımadan bir klübe giremezsiniz" / Corriera Della 

Sera : "Avrupa Türkiye için bahse girdi.  
Uzlaşma Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni  

tanıması koşulu ile sağlandı." 



17 Aralık 2004’te  
yabancı basın, TÜRKİYE-AB   : (2) 

 

La Stampa : "Türkiye'nin zor ve uzun macerası başladı" / 
Libération : "Türkiye'nin üyeliği AB için büyük riskler 

taşıyor"/ Libération : "Chirac : Türkiye'nin yolu uzun ve 
zordur...Türkiye sözünü tutmazsa müzakereler 

başlamayacak" / Le Monde : "Kıbrıs anlaşmazlığı  
Ada’nın kuzeyini işgal eden Türkiye'nin üyeliğini 

karmaşıklaştırıyor" / Dernières Nouvelles :  
"AB'ye dahil olabilmek için Türkiye'nin  

tüm koşulları kabul etmeyi göze alması gerekiyor" / 
Katimerini : "Türkiye 2005'te Kıbrıs'ı tanıyor" /  

Herald Tribune : "Türkiye Kıbrıs'ı zımnen tanıdı" /  
The Times : "Görüşmeler hiç tamamlanmayabilir.." 



 

17 Aralık 2004’te TÜRKİYE-AB   : (3) 
 

17 Aralık öncesinde Türkiye''ye yönelik, hakaret, taciz 

boyutuna ulaşan yeni koşullar ve aşağılama içeren  

Brüksel kaynaklı psikolojik operasyonlar yaşandı. 
 

AB raporları ile Türkiye''den daha önce talep edilmeyen 

hususlar istenmeye başlandı. 
 

Hatay gündeme getirildi. (06.10.04, AB İlerleme Raporu) 

Dicle ve Fırat sularının AB yönetimi altına alınması 

hususu Türkiye''nin gündemine konuldu. (AB İlerleme Raporu) 

AB Başkanı Ankara''dan Kürdistan''a geçeceğini söyledi. 

Buna rağmen TBMM''de konuşturuldu ve alkışlandı. 
 

Ülkesine döndü "İnsanlar istedikleri devletle birleşmek  

veya bağımsız devlet istediklerini söylemeliler" dedi.  



 KKTC mutlaka sürmeli ! 
 

Türkiye’yi AB’ye aldıklarında,  

Kıbrıs sorunu da hem Kıbrıs, hem Türkiye,  

hem de Yunanistan AB üyesi olduğu için,  

kendiliğinden, dengeli biçimde çözülürdü.  

Bugün yaratılan karmaşa, 
  

ver Kıbrıs’ı al takvimi dayatması,  
 

AB’nin Kıbrıs’a ve Türkiye’ye yönelik  

gerçek niyetlerini ortaya sermektedir. 
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Annan Planı BM planı değildir !  
 

Kofi Annan hazırlamamıştır!  

David Hannay’ın yıllar önce  

hazırladığı rapordur.  

ABD bu metni aldı, dilediği içeriği verdi.  

Ardından İngiltere’nin tezgahından geçti.  

Sonunda BM Genel Sekreteri Annan,  

usulen kimi eklemeler yaptı .  

Plan denilen metin, aslında “Belge”  

böyle oluştu. Gözden kaçırılmaması 

gereken ise, zeminin ya da muhatabın   

BM yerine AB’ye kaydırılması oldu?! 



Erdoğan’ın girişimleri fiyasko-1 

 

• ''Rumlardan bir adım önde olma''  
sloganı, 10 Şubat randevusu öncesinde 
Türk tarafını iyice sıkıştırdı.  
İktidar, 12-13 Aralık Brüksel Doruğu'nun 
ardından Kıbrıs sorununun 1 Mayıs 2004'e 
dek çözümü için bir girişim başlattı.  
Bu girişim kapsamında, Annan'la da  
''ince bir diplomasi oyunu'' oynandı  
ama kazançlı çıkan Annan oldu...  
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Erdoğan’ın girişimleri fiyasko-2 
 

• Erdoğan'ın yaşama geçiremediği öneriler şöyle :  
 

• A. De Soto değişmedi : Annan Planı'nı  
-taraflar üzerinde anlaşamasa bile- referanduma 
götürme güvencesi sunan Erdoğan,  
Genel Sekreter'den Alvaro De Soto'nun 
değiştirilmesini istedi. Ancak Annan bunu reddetti.  

• Powell arabulucu olmadı :  
Türk tarafı, ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın 
arabulucu olmasını istedi.  
Daha sonra arabulucu ifadesini ''kolaylaştırıcı'' 
olarak değiştiren Ankara, ret yanıtı aldı. 



Erdoğan’ın girişimleri fiyasko-3 
 

• Erdoğan'ın yaşama geçiremediği  
öneriler şöyle       :  

 

• ABD desteği : Türkiye'nin amacı Erdoğan-Bush 

görüşmesiyle ABD'nin tam desteğini almaktı.  

ABD ise Annan'ı ve koşullarını destekledi. 

• Ön görüşme olmadı : Türkiye, Annan'ın  
“otomatik referandum” koşulundan kurtulabilmek 
için Genel Sekreter'e “ön görüşme” önerdi.  
Annan, ön görüşmeyi kabul etmediği gibi,  
“10 Şubat'ta gelirseniz, referandumu da  
kabul edersiniz!” koşulunu dayattı. 
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Erdoğan’ın girişimleri fiyasko-4 
 

• Erdoğan'ın yaşama geçiremediği öneriler şöyle :  
 

• Daraltılmış metin  :  
Annan, Türk tarafının “daraltılmış metin”   
önerisini de kabul etmedi ve görüşmelerin  
25 Mart'ta tamamlanıp, 21 Nisan'da  
referanduma götürülmesini istedi. 

• Koşullar yumuşatılamadı : Türkiye'nin, ''otomatik 

referandum ve boşlukların Annan tarafından doldurulması'' 

koşullarının yumuşatılması yönündeki istemleri  

sonuçsuz kaldı. Bunun en büyük nedeni,  

Erdoğan'ın Annan'a Davos'ta her türlü güvenceyi veren  

“açık çek'' sunması oldu. 
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Kıbrıs’ı “VER-KURTUL”? 

  

 

Bugün Kıbrıs’la başlayan istemler, 
Güneydoğu’yla sürecektir.  

Kıbrıs, Ege, Patrikhane .. gibi konular bahanedir.  
Sorun, Türkiye Batı’nın istemlerine  
boyun eğecek mi, eğmeyecek mi ??    

 

BM diye bir mekanizma da yoktur..  
 

Orada 3-4 büyük devletin, Güvenlik Konseyi’nde 
kendi aralarında dünyayı paylaşım kavgasından 

başka bir şey yaşanmamaktadır.  
 

Ulus devletler tasfiye edilmektedir!  

KKTC de bu entrikaya dahildir! 
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Yıl 1922   : “Açıktır ki, dünya 50 veya 60 
bağımsız devlete bölünmüş olarak kaldığı sürece 
insanlık için barış ve refah olmayacak.  
Ve yine açık olarak, eğer her milletin kendini 
güvene almak için girişmekte olduğu diplomatik 
mücadeleyi bitirecek bir uluslararası sistem 
oluşturulmazsa, geri kalmış insanların 
medenileşmesinde ve kendi kendilerini 
yönetmeleri konusunda süreklilik gösteren  
bir ilerleme olmayacak. Bugünün gerçek sorunu, 

bir dünya devleti sorunudur.”  
Dikkat; Yıl 1922! (Foreign Affairs, CFR, sayı 2) 



 

Yıl 1947   : CFR’nin iki üyesi, amacı BM çatısı  
altında bir dünya hükümeti oluşturmak olan,  
Birleşmiş Dünya Federasyoncularını kurarlar.  
Bu kuruculardan biri olan banker  
James Warburg, 1950’de ABD Senatosu’nda 
yaptığı bir konuşmada,  
kendine güvenen bir edayla şöyle diyecektir :  
 

“ Sevsek de, sevmesek de  

bir dünya devletimiz olacak.. 
 

Buradaki biricik soru; Tek Dünya Devleti’nin 
fetihle mi, yoksa rızayla mı kurulacağı dır.“  
 



 

Senatör J. Warburg, Federal Rezerv’in 
kurucularından ve CFR’ye ilk dönem mali kaynak 
verenlerden Paul Warburg’un oğludur.  
J. Warburg, 1959’da yazdığı “Batı Krizde”  
adlı kitabında şöyle demektedir : 

“ Ulus devletler üzerinde  
kanunun hükmünü kurmakta  
başarısız kalacak olan bir dünya,  
uzun süre daha ayakta kalamaz. Şimdi biz,  

tam bağımsız ulus devletlerden,  
tek dünya devletine geçiş süreci  
olan tehlikeli bir dönem yaşamaktayız.” 



“ Amerikan cumhuriyeti,  

tarihin en üstün ırkının kurduğu 

bir Cumhuriyettir.  

Bu Cumhuriyetin liderleri de 

yalnızca devlet adamı değil,  

aynı zamanda  

Tanrı’nın Peygamberleridir.” 

Senatör Albert J Beveridge 

27 Nisan 1898, ABD Senatosu 

Doların üzerindeki bu  

şifreli sözlerin, simgelerin  

anlamı ne??  



ABD’nin 21. Yüzyıl  

Milli Güvenlik Siyaset Belgeseli 

  

1.   21.  Y ü z y ı l d a   h i ç b i r   ü l k e   ya da  ü l k e l e r 
topluluğunun  s t r a t e j i k   g ü ç   o l m a s ı n a  
i z i n   v e r i l m e y e c e k t i r.  

  

2.   Bu hedefin sağlanması için,  ö n l e y i c i   g ü ç   
k u l l a n ı m ı   dahil  h e r   y o l a   başvurulacaktır.  

   

• ABD'nin,  T ü r k i y e   t o p r a k l a r ı n ı n  da  içinde 
bulunduğu bölge için 3'ü temel, 3'ü de olanaklı ise 
ulaşılabilir nitelikte hedefleri vardır :  
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ABD’nin 21. Yüzyıl Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi 

 Temel hedefler    : 
 

 a. Büyük İsrail'in oluşturulması  

 b. Büyük Ermenistan'nın oluşturulması  

 c. Büyük Kürdistan'ın kurulmasıdır.  
  

 Daha uzun erimli, olanaklı ise ulaşılabilir hedefler : 
  

 a. İstanbul merkezli Ortodoks devleti kurulması   

 b. Pontus Rum ve Ege Yunan devletleri kurulması  

 c. Konya merkezli Hilafet devleti kurulmasıdır.  



 

Çok Uluslu Şirketler,  

Bankalar, borsa, faiz, 

vs. ile Dünya 

sermayesinin % 80’ 

ini eline geçiren bir 

avuç ELİT, Sermaye 

imparatorluğu 

kurmak istiyor!. 

Sermaye 

siyasallaşıyor.. 

Tek Dünya Devleti 

Kesin hedef ve emir! 

Elit’in gizli örgütsel  

şeması izleniyor.. 
 



Ulusal Egemenlik Üzerine  

“ Eşitliğin, hürriyetin 

ve adaletin dayanağı  

Milli Hakimiyettir. 

Hakimiyet-i Milliye ise 

milletin namusudur, 

haysiyetidir ve şerefidir. “ 
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“ Ç a l ı ş m a n ı n  e n y ü c e s i,  
u l u s  i ç i n  o l a n ı d ı r.. ” 

 Mustafa Kemal ATATÜRK (1923). 



 Ulusalcı güçler birliğe! 
 

Emperyalizme direnç,  
ancak bütün ulusalcı güçlerin  

aralarındaki sorunları aşıp, 
 bir araya gelmeleri ve bir seçenek 

üretmeleriyle sağlanabilir.  
İşçi, köylü, esnaf, ulusal sanayici,  

ulusal aydın ve her kesim bir araya 
gelmeli, Orduyla birlikte Türkiye’ye 
yönelik kuşatmaya karşı durmalıdır.   
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“ANNAN Terör Planı”,  
Sevr’in uzantısı  

olan son derece sinsi,  
Bizans tuzakları ile 
dolu bir yok ediş, 

etnik temizlik, dolaylı 
ENOSİS oyunudur.  

KKTC halkı bu oyuna  
asla gelmemeliydi.  
Emperyalizme ve 
onların içimizdeki 

Rum’laştırılmış  
uşaklarına,  

hak ettikleri tarihsel  
dersi vermeliyiz.. 
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  Yabancıların nasihati ?? 

(6 Mart 1922) 
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ULUSAL EGEMENLİK Ne Demek ? 
 

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

başında hiçbir güç yoktur,  
hiçbir makam yoktur.  

Yalnız bir güç vardır.  

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

vicdanı ve varlığıdır.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK  
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“Ulusun istenç 

ve emeline 

uymayanların  

talihi  

hüsrandır, 

yıkımdır.” 
 

Gazi Mustafa 
Kemal  

ATATÜRK 
 



 Kendi gücüne dayanmak.. 

“ Hiçbir ulusun karşısında olmayan ve Türkiye’nin 

güvenliğini öncelikle amaçlayan barışçı bir tutum, 

Türkiye’nin sürekli ilkesi olacaktır. Türkiye, ulusal 

bir siyaset izleyecektir. Ulusal siyaset şudur :  

Sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi 

gücümüze dayanarak varlığımızı korumak  

ve ulus ve yurdun gerçek mutluluğu  

ve esenliği için çalışmaktır..” 
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 



Yalnız Kıbrıs’ın değil;  
Türkiye’nin de yaşamsal çıkarlarını 

ustalıkla savunan yiğit devlet 
adamı, mücahit, yarım yüzyıllık  
dava bilgesi, kurtuluş savaşçısı,  

özgürlük aşığı, Atatürk evladı,  
KKTC’nin başı dik Cumhurbaşkanı, 

onurlu insan Sayın Rauf DENKTAŞ’a 
saygı, şükran, bağlılık ve engin 
tarihsel dayanışma bilinci ile.. 



“CUMHURİYET,  

BİLHASSA 
KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..” 







BOYUN EĞMEYECEĞİZ;  
KUTSAL İSYANINA VARIZ ! 
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“Benim ölümlü bedenim elbet bir gün  
toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti  

sonsuza dek yaşayacaktır ve Türk Ulusu, 
güvenlik ve mutluluğunu temel alacak  

ilkelerle, uygarlık yolunda  
tereddütsüz yürümeye devam edecektir.”  
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B U R S A  S Ö Y L E V İ  
 

“ Türk genci, Devrimlerin ve Cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir.  

Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır.  

Yönetim biçimini ve Devrimleri benimsemiştir.  

Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir  

davranış duydu mu; ‘bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır,  

adalet örgütü vardır ’ demeyecektir. Hemen araya girecektir.  

Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.  

Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp suçlu diye onu yakalayacaktır.  

Genç, ‘polis henüz Devrim ve Cumhuriyetin polisi değildir’ diye düşünecek,  

ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır.  

Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, ‘demek adalet örgütünü de  

düzeltmek, yönetim biçimine göre düzenlemek gerek!’ diyecektir.  

Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana,  

Başbakan’a ve Meclis’e telgraflar yağdırıp, haksız ve suçsuz olduğu için  

salıverilmesine çalışılmasını, kayırılmasını istemeyecektir.  

Diyecektir ki, ‘ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım.  

Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, 

bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de  

benim görevimdir!’ İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği! “ 
 



 

Dinlediğiniz ve kapsamlı-güvenilir 

kaynaklardan inceleyerek ve paylaşarak 

KKTC’yi sahipleneceğiniz için teşekkür ederim. 

KKTC’yi yücelterek yaşatmak 

istiyorsak; ATATÜRK’ün, SÖYLEV’in 

sonunda “Ey Türk Gençliği” diye başlayan 

seslenişi, her yaştan Kıbrıs’lı soydaşımızın 

tartışmasız YOL HARİTASI olmalıdır.. 
 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK 
ADD Genel Başkan Yardımcısı  

11.01.05, Bursa,  
 

profsaltik@gmail.com       www.ahmetsaltik.net 
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