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Orduları dağıtılmış

Tersanelerine girilmiş

Silahlarına, haberleşme

ve ulaşım araçlarına 

el konulmuş

Ülkesi işgal edilmiş bir

DEVLET
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23 Milyon
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1911 - 1922

12 yıl, 7 cephede 

7 düvelle = emperyalizmle

ölüm-kalım savaşı..



7

TrablusgarpTrablusgarp’ta
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Hicaz 

Yemen 

Hicaz
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Kanal 
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Balkanlar’da 
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Çanakkale 
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7 milyona yakın yitik..

Bir kuşağını tümüyle yitirmiş

Harap ve bitap düşmüş

Savaşma azim ve istenci 

tükenmiş.. bir

HALK..
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Aydınlar... 

Yöneticiler...
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Avrupa’nın “Hasta Adamı” 

doğrana doğrana paylaşılmış..
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Başta hain padişah Vahdettin,
İHANET GRUPLARI Sevr’i imzalayıp 
ülkeyi satmış.. (10 Ağustos 1920)
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“Ö z g ü r l ü k ve B a ğ ı m s ı z l ı k

benim karakterimdir.” 

“ Bu Ulus, 

tutsak 

yaşamaktansa, 

ölsün 

daha iyi..”



AMASYA GENELGESİ ÇIKIŞI

1. Yurdun bütünlüğü, 
ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

2. İstanbul’daki hükümet, üzerine aldığı 
sorumluluğun gereklerini yerine getir(e)memektedir. 
Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor.

3. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun 
kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

4. Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde tutmak 
ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak 
için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş 
ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir.

5. Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan 
Sivas’ta ulusal bir kongrenin tez elden 
toparlanması kararlaştırılmıştır.
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AMASYA GENELGESİ ÇIKIŞI

6. Bunun için bütün illerin her sancağından, 
halkın güvenini kazanmış 3 delegenin 
olabildiğince çabuk yetişmek üzere 
hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

7. Herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği 
düşünülerek bu iş, ulusal bir sır gibi tutulmalı ve delegeler 
gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek gelmelidirler.

8. Doğu illeri adına 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre 
toplanacaktır. O güne değin öteki il delegeleri de 
Sivas’a ulaşabilirlerse Erzurum Kongresi’nin üyeleri de 

Sivas’ta yapılacak genel toplantıya 
katılmak üzere yola çıkarlar.

Mustafa KEMAL, 9. Ordu Müfettişi
Rauf ORBAY     Ali Fuat CEBESOY     Rıfat BELE
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Erzurum Kongresi açışı

“ Yurt ve ulusun kutsal varlıklarını 

kurtarma ve koruma konusunda 

son sözü söyleyecek ve bunun gereğini 

yaptıracak güç, bütün yurda 

bir elektrik ağı gibi yayılmış olan 

ulusal akımdan doğan yiğitlik ruhudur. ”

Mustafa KEMAL

“sineyi millette ferdi mücahit” 
{ 23 Temmuz 1919 }
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Erzurum Kongresi öncüydü..

Erzurum Kongresi bölgeseldi. 

Ulusal Kurtuluş Savaşımız için yeterli olamazdı. 

Gücümüzü birleştirici, ateşimizi alevlendirici 

ulusal bir kongreye gereksinim vardı. 

Böyle bir kongre için Sivas’ın seçilmesinin en önemli 

nedeni, Anadolu’nun en güvenli yeri olmasıydı. 

Mustafa Kemal bu Kongre’de; vatanın bütünlüğü,  

ulusun bağımsızlığı ve mücadelenin tüm vatan 

topraklarına  yayılması için birlikte hareket etmemiz 

gereği üzerinde durdu.  Bağımsızlığımız için savaşan 

güçler, Sivas Kongresi’nde birleştirilerek Anadolu 

ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
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Vahdettin’in tutuklama emri!
Sivas'ta bir ulusal kongrenin toplanması 

Amasya'da kararlaştırılmış ve 22 Haziran 1919'da  
genelge ile ulusa bildirilmişti. İstanbul Hükümeti ise 

Sıvas'a gidecek delegelerin tutuklanamasını istiyordu. 
Daha önemlisi, hem içişleri hem de savunma 

bakanlıkları 30 Temmuz 1919'da 
Mustafa Kemal 'in de tutuklanmasını ve 
İstanbul'a gönderilmesini istemekteydi. 

Bu engellemelere ve ulaşımdaki güçlüklere karşın 
Sıvas Kongresi'ne, Erzurum'dan gelenlerle birlikte 

38 delege katılabildi. İstanbul'dan çok az katılım oldu, 
çoğu delege Orta Anadolu'dan geldi. İşgal nedeniyle 
Trakya, Antalya, Adana ve Konya'dan gelen olmadı. 
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Erzurum Kongresi kararları (1)

1. Ulusal sınırlar içinde bulunan yurt parçaları 
bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

2. Ne türlü olursa olsun, yabancıların topraklarımıza 
girmesine ve işlerimize karışmasına karşı ve 
Osmanlı hükümetinin dağılması durumunda ulus,   
birlikte direnecek ve savunacaktır.

3. Yurdun ve bağımsızlığın korunmasına ve    
güvenliğin sağlanmasına İstanbul hükümetinin 
gücü yetmezse, amacı gerçekleştirmek için geçici 
bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri 
ulusal kongrece seçileceklerdir. 
Kongre toplanmamışsa bu seçimi 
Temsilciler Kurulu 
(Heyet-i Temsiliye) yapacaktır.
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Erzurum Kongresi kararları (2)

ULUSAL GÜCÜ ETKEN ve ULUSAL İSTENCİ 

EGEMEN KILMAK TEMEL İLKEDİR.

5. Hıristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve   

toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar  

verilmez.

6. Yabancı devletlerin güdümü (manda) ve  

koruyuculuğu (himaye) kabul olunmaz.

7. Millet Meclisi’nin hemen toplanması ve 

hükümet işlerinin Meclis denetiminde 

yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 23



TBMM’nin çekirdeği oluştu..

Bu Cemiyetin yürütme organı, 

daha sonra Heyeti-Temsiliye adıyla 

ulusal meclisimiz TBMM’nin çekirdeğini oluşturdu.

Ulusal Kongremizin bütünlüğüne karşı Vahdettin

ve yandaşları birçok yıkıcı girişimlerde bulundular. 

Bu yüzden; Sivas Kongresi’nin bir uzantısı olan 

Heyet-i Temsiliye’nin aldığı bir kararla 

ulusal mücadelemizin merkezi Ankara seçildi.

Sivas Kongresi; ulusal bir nitelik taşıması, 

birlik ve beraberlik içinde hareket etmemizi 

kamçılayıcı olması bakımından önemlidir.
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SİVAS KONGRESİ KARARLARI (1)

Bugün ulusça bilinmekte olan iç ve dış tehlikelerin 

yarattığı “u l u s a l   u y a n ı ş” t a n  doğan 

Kongremiz, aşağıdaki kararları almıştır :

1. Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri

arasında  yapılan mütareke (Mondros) tarihinde 

(30 Ekim 1918) sınırlarımız içinde kalan 

Osmanlı ülkesinin bölgeleri, birbirinden ve 

Osmanlı toplumundan ayrılması olanaklı 

olmayan bölünmez bir bütün oluştururlar.
04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 25



SİVAS KONGRESİ KARARLARI (2)

2. Toplumun bütünlüğü ve ulusal 

bağımsızlığımızın sağlanması için 

ULUSAL GÜCÜ ETKEN ve  

ULUSAL İSTENCİ EGEMEN KILMAK

kesin ve temel ilkedir.

3. Ülkenin herhangi bir bölümüne 

(Ulusal Ant sınırları içinde) yönelecek 

müdahale ve işgale, hep birlikte 

savunma ve direnme ilkesi 

meşru kabul edilmiştir. 
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SİVAS KONGRESİ KARARLARI (3)

4. Osmanlı hükümeti, bir dış baskıyla ülkemizin    

herhangi  bir kesimini terk ve ihmal etmek 

zorunda kalırsa, ülke ve ulusun dokunulmazlığını 

ve bütünlüğünü güvenceleyen her türlü önlem 

ve karar alınmıştır. 

5. Ülke bütünlüğümüzün bölünmesi düşüncesinden 

tümüyle vazgeçilerek bu topraklar üzerinde 

tarihsel, ırksal, dinsel ve coğrafyasal haklarımıza 

saygı gösterilmesini ve bunlara aykırı girişimlerin 

geçersiz kılınmasını, böylece hak ve adalete 

dayanan bir karar alınmasını bekleriz. 
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SİVAS KONGRESİ KARARLARI (4)

6. Ulusumuz, insancıl ve çağdaş amaçların yüceliğine 

inanır; teknik, ekonomik ve endüstriyel durum ve 

gereksinimimizi takdir eder. Bu nedenle, 

devlet ve ulusumuzun iç ve dış bağımsızlığı 

ve yurdumuzun bütünlüğünü korumak koşuluyla, 

önceki maddede açıklanan sınırlar içinde, 

ulusal ilkelerimize saygılı ve yayılma emeli beslemeyen

herhangi bir devletin teknik, ekonomik ve endüstriyel 

yardımını hoşnutlukla karşılarız. İnsancıl ve adil koşulları 

taşıyan bir barışın kısa zamanda gerçekleşmesi, 

dünya ve insanlığın dinginliği adına, 

en başta gelen ulusal emelimizdir.
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SİVAS KONGRESİ KARARLARI (5)

7. Ulusların kendi yazgılarını kendilerinin belirlediği 

bu tarihsel çağda, merkezi hükümetimizin de 

ulusal istence bağlı olması zorunludur. 

Çünkü ulusal istence dayanmayan bir hükümetin tepeden inme 

ve kişisel kararlarına ulusça uyulmayacağından başka, 

bu kararların dışta da geçerli olmadığı ve olamayacağı 

şimdiye dek görülen eylemler ve sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. 

Bu nedenle ulus, içinde bulunduğu kaygı ve sıkıntılardan 

kurtulmak çarelerine doğrudan başvurmak zorunda kalmadan, 

merkezi hükümetimizin ulusal Meclisi hemen ve hiç zaman 

yitirmeden toplaması, böylece vatan ve ulusun yazgısı 

hakkında alacağı bütün kararları 

ulusal Meclisin denetimine sunması zorunludur.
04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 29



SİVAS KONGRESİ KARARLARI (6)

8. Vatan ve ulusumuzun karşılaştığı zulüm ve elemlerle 

ve tümüyle aynı ülkü ve amaçlar, ulusal vicdandan 

doğan vatansever ve ulusal derneklerin 

birleşmesinden oluşan genel kitleye bu kez 

“ANADOLU ve RUMELİ 

MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ” 

adı verilmiştir. Bu Dernek, her türlü particilik 

akımlarından ve kişisel ihtiraslardan tümüyle arınmış 

ve aklanmıştır. Tüm müslüman yurttaşlarımız 

bu Derneğin doğal üyelerindendirler.
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SİVAS KONGRESİ KARARLARI (7)

9. Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Derneği’nin 

4 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan 

genel kongresi tarafından kutsal amaçları 

izlemek ve bütün örgütü yönetmek için bir 

“Temsil Kurulu” (Heyet-i Temsiliye) seçilmiş 

ve köylerden il merkezlerine dek bütün 

ulusal örgüt birleştirilmiş ve güçlendirilmiştir.

GENEL KONGRE KURULU 

11 Eylül 1919, Sivas
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SİVAS KONGRESİ’nden Dünyaya

Sivas Kongresi, 11 Eylül 1919’da, 

Türk ulusunun ‘hiçbir manda ve himaye 

kabul edilemeyeceği' kararlılığını 

dünyaya duyurduğu yerdir. 

Sivas'tan 86 yıl önce yükselen haykırış, 

kuşku duyulmasın, günümüzün de sesidir.
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SİVAS’ta mandacılar dize getirildi!

Erzurum'dan beri gündemde olan mandacılığı 

Mustafa Kemal Paşa kesin olarak ortadan kaldırmak istiyordu. 

İstanbul hükümeti ve siyaset adamları ile İstanbul basınının 

bazı önde gelenleri kurtuluş için 'Amerikan mandası' nı 

öneriyorlardı. Bunlar Anadolu harekâtını 3-5 adamın serüveni 

olarak görüyorlar, fakat içine düştükleri derin aymazlığın 

derecesini ayırt edemiyorlardı. 

Anadolu delegelerinin çoğunluğu ise mandaya karşıydı. 

Sıvas'ta mandacılar başarılı olamadılar. 
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İstanbul ümitsiz ve hasta !

Mustafa Kemal Paşa’ya göre 

“İstanbul'dakiler ve buradakiler ümitsiz 

hasta insanlardır. Yabancı işgali altında 

cesaret ve ümitlerini yitirmiş olmanın 

verdiği üzüntüyle ve hasta bir psikoloji 

içinde hareket ediyorlar. 

Bunun başka türlü açıklaması yoktur.”
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Tıbbiye öğrencisi Hikmet gürler !

“Paşam, delegesi bulunduğum Tıbbiyeliler beni 

buraya bağımsızlık davamızı başarmak yolundaki 

çalışmalara katılmak üzere gönderdiler. 

Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edenler varsa, 

bunlar her kim olursa olsun şiddetle reddeder ve 

kınarız. Olmayacak şey ama, manda fikrini siz kabul 

ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal'i 'vatan 

kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı' olarak adlandırırız.”
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Mustafa Kemal Paşa yanıtlar :

''Arkadaşlar, gençliğe bakın, Türk ulusal bünyesindeki 

asil kanın ifadesine dikkat edin... Evlat, müsterih ol. 

Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. 

Biz azınlıkta kalsak bile mandayı kabul etmeyeceğiz.

Parolamız tektir ve değişmez. 

YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM!

Paşa, Hikmet Bey'i alnından öperek kutlar ve 

“Gençler, vatanın bütün ümit ve geleceği size, 

genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.” der. 
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CUMHURİYET’in temelleri..

Mustafa Kemal Paşa, daha sonraları, 

“Cumhuriyetin temellerini burada attık!” demiştir. 

Sivas Kongresi; ulusumuzun kendi varlığına karşı yapılan 

saldırılarda tek yumruk olduğunun en büyük göstergesidir. 

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli kilometre taşlarından 

olan bu Kongre’nin 87. yıldönümünde, başta yüce önder 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

olmak üzere, bağımsızlık, özgürlük ve onurumuz için 

bu şanlı kavgayı başarıya ulaştıran tüm ulusal 

kahramanlarımızı şükran, özlem ve bağlılıkla anıyoruz. 
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Sıvas Kongresi'ne katılanlardan bir bölüm : (oturanlar sağdan sola) 
Mazhar Müfit Kansu, Hüsrev Sami Kızıldoğan, Ahmet Rüstem, 

Bekir Sami Kunduh, Kadı Hasbi Efendi, Mustafa Kemal, Şeyh Hacı Fevzi 
Efendi, H. Rauf Orbay, Ömer Mümtaz, (arka sıra) Hami Danişmend, 
Recep Zühtü, Hüsrev Gerede, Ruşen Eşref Ünaydın, Nizamettin, 

Mazlum, Küçük Ethem Beyler. (04.09.1919)04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 38



Turan Dursun, 
4 Eylül 1990'da 
Koşuyolu'ndaki 

evinden çıktıktan 
sonra 2 kişi 
tarafından 
susturucu 

takılmış silahlarla 
vurularak 
katledildi.

Katilleri hâlâ 
bulun(A)madı..
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ATATÜRK dönemi, 1920’ler..

• “Bulaşıcı hastalıklara karşı en kesin önlem 
olan aşılar artık tamamıyla memleketimizde 
üretilmektedir.. 337 senesi (1921) içinde 
üç milyon kişilik çiçek aşısı yapabilen 

Sivas Hıfzıssıhha Kurumu, geçen yıl içinde 

beş milyon kişilik çiçek aşısı, 537 kg kolera, 
407 kg tifo aşıları üretmiş ve bunlar 
halka yaygın biçimde uygulanmıştır…”

• 2005’te Türkiye hiç aşı üret(e)miyor!?!
{Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. Cilt I-III, sayfa 306-7}
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10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması ile 
Vahdettin’in kabul ettiği Türkiye sınırları!04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 41



Atatürk’e göre Lozan..

Saygıdeğer Efendiler,

Lozan barış antlaşması, 
Türk ulusuna yüzyıllardan beri hazırlanmış 

ve Sevr antlaşmasıyla tamamlandığı 
sanılmış büyük bir suikastin 
yıkılışını anlatan bir belgedir. 

Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan 
bir siyasal utku eseridir! 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, SÖYLEV
04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 42



Kuran kursu.. (01.08.05, Cumhuriyet)
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Cihat militanları.. (01.08.05, Cumhuriyet)

04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 44



Kuran kursu.. (01.08.05, Cumhuriyet)
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21. yüzyılda, 

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ün 

laik, çağdaşlaşma 

uğraşı veren 

Türkiye’sinde, 

1400 yıl öncesinin 

“Asr-ı Saadet” ine 

özlem içinde 

yetiştirilen kuşaklar..

Kuran kurslarının 

işlevi bu mu? 

Dürüstçe mi, 

İslama uygun mu?

Halkın vergisiyle 

Ulusa düşmanlık??
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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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“Allah rızası için yaptık”
İstanbul’daki 15-20 Kasım 2004 bombalı 

saldırılarının planlayıcılarından olduğu 

savıyla tutuklanan Harun İlhan’ın, mahke-

meye gönderdiği mektup ele geçirildi.

Saldırıların planlayıcılarından olduğu savıyla 

tutuklanan Harun İlhan’ın, halen yargılandığı 

İstanbul 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne 

gönderdiği 7 sayfalık mektubu Hürriyet ele 

geçirdi. Mektubuna Kuran’ı Kerim’den 

ayetlerle başlayıp aynı şekilde bitiren 

İlhan, 62 kişinin öldüğü, onlarca insanın 

yaralandığı bombalı saldırıları, Allah rızası 

için yapılmış eylemler olarak nitelendirdi. 

İlhan’ın, çelişkilerle dolu mektubunun 

El-Kaide’ye dair ipuçları içerdiği bildirildi.

Başbakan R.T. Erdoğan, “bana islamcı 

terör dedirtemezsiniz, bu kanıma 

dokunuyor..” demişti?? Peki şimdi ne diyor?

(http://www.hurriyetim.com. 

tr/haber/0,,sid~1@nvid~617

529,00.asp, 15.08.05, 

Toygun ATİLLA)
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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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Cumhuriyet’in 59 Hükümetinin 
Başbakanı RTE’nin acı tablosu..
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“Milletimizin kurduğu 
yeni devletin 

yazgısına, işlerine, 
bağımsızlığına, 

sanı ne olursa olsun, 
hiç kimseyi 

müdahale ettirmeyiz.”04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 54
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Nuri Kurtcebe

31.08.05

Cumhuriyet
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Nuri Kurtcebe

04.09.05

Cumhuriyet
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11 Eylül 1919’dan 2 Temmuz 1993’e..

‘CUMHURİYET’in 

temellerini burada attık’ 

ve ‘Burada bir milletin 

kurtuluşunu hazırlayan 

kararlar verildi.’

Gazi Mustafa Kemal

ATATÜRK

SİVAS

KIYIMLARI

OLMASIN!
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İnsanlığın yüzkarası, dış ve iç destekli 

irticanın soykırımı, Madımak oteli, Sivas, 

2 Temmuz 1993 (Cumhuriyet arşivi)

Madımak 

oteli, Sivas, 

02.07.9304.09.2005 www.ahmetsaltik.net 62



KIYTIRIK TÜRKİYE, MÜCRİM ATATÜRK, 

HİLAFET İSTERÜK, ŞERİAT İSTERÜK, TEKBİİİİİR!.. 

Turhan Selçuk

04.09.05

Cumhuriyet

Fatih Camisi, İst.
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“Ulusun istenç

ve emeline

uymayanların 

talihi 

hüsrandır,

yıkımdır.”

Gazi Mustafa
Kemal 

ATATÜRK
04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 64



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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“ 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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Ünlü İngiliz tarihçi 
Arnold Toynbee : 

“Batı dünyasındaki 

Rönesans, 

Reformasyon, bilim 

ve düşünce devrimi, 

Fransız Devrimi ve 

Sanayi Devrimi’ni, 

ATATÜRK, bir insan 

ömrüne sığdırmıştır.” 
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“Yurtta barış, dünyada barış!” 
Mustafa Kemal ATATÜRK04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 74
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Cumhuriyeti yaşatacağız!!

Kutsal emanetleri olan 

laik-demokratik, 

tam bağımsız ve 

insan hakların saygılı 

Türkiye Cumhuriyeti’ni, 

onların aziz anılarına 

yaraşır biçimde sonsuza dek 

yaşatacağımızdan hiç kimsenin 

kuşkusu olmamalıdır..
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Çılgın Türkleri, atalarımızı anımsayalım !

Ulusumuzun varlığını özgürleştiren ve bağımsız kılan, 

mandacılığın her türünü reddeden, bunu ulus için 

alçalma sayan, kurtuluş ve kuruluş ile Cumhuriyet 

ve Devrimlerle Türk Aydınlaması’nın yolunu açan Sivas 

Kongresi dolayısıyla, yeni tanzimatçılar ve postmodern 

mandacılarla, AB kapısında borç bulma 

ve görüşme tarihi almak gibi düşsel hedefler uğruna 

boynu bükük bir siyasal kadro ile ülkemizin, 

Vahşi Batı’dan yakasını kurtarmasının 

olanaklı olamayacağını görmek için, 86 yıl önceki 

Çılgın Türkleri; atalarımızı anımsamayalım! 
Buna çok gereksinimimiz var..04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 77



30 Ağustos 2005, Büyük Zafer’in 83. yıldünümü, Anıtkabir..04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 78



ATATÜRK 

TÜRKİYE’dir,

TÜRKİYE 

ATATÜRK’tür!
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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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Dinlediğiniz için teşekkür ederiz,
Soru ve katkılarınızı bekliyoruz..

profsaltik@gmail.com

© GVS

S i g a r a 

ö l d ü r ü r !

04.09.2005 www.ahmetsaltik.net 81


