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Aramızdan koparılışının 15. yılı..

Ne Yapmalı ??
19 Ekim 2014, saat 14:00, Sarayköy ADD, DENİZLİ



“ Düşman yalnızca 

dışarıda değildir. 

İçte de bu ulusun 

yaşamı ile oynamak 

isteyen düşmanlar var. 

Dış düşmana karşı 

aldığımız önlemleri, 

gösterdiğimiz birliği, 

iç düşmana karşı da 

daha sertlikle 

daha uyanıklıkla 

göstermeliyiz .”

Gazi Mustafa Kemal 

A T A T Ü R K
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ADD Gn. Bşk. Yard. 
Prof. Dr. Ahmet
Taner KIŞLALI,

21 Ekim 1999’da 
alçakça öldürüldü 
ve gerçek katiller 

(IBDA-C?) 15 yıldır  
bulun(a)madı !?
Halkçı bir iktidar  
gelmeden, faili 

meşhur” cinayetler 
“faili meçhul”  (!?) 
kalmaya mahkum!
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El yapımı boru bomba

Olay yerinde inceleme yapan

bomba imha ekipleri, 

verdikleri ilk bilgilerde, 

bombanın "el yapımı parça 

tesirli boru bomba" olduğunu 

belirtti. Uzmanlar, patlayıcının 

bubi tuzağıyla otomobilin 

ön camına yerleştirildiğinin

sanıldığını kaydetti.

Terörle Mücadele Şubesi 

yetkilileri de, olayın yasadışı 

İslami Büyük Doğu 

Akıncılar Cephesi (İBDA -C) 

örgütü tarafından işlenmiş 

olabileceğini söyledi.
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Mustafa Kemal'in yolunda 

60 yıl

Ahmet Taner Kışlalı

İlk Kültür Bakanı, 

Cumhuriyet Gazetesi yazarı 

siyaset bilimci 

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 

60 yıllık yaşamını 

Atatürkçülüğe adadı. 

Siyasal rejimler - Silahlı 

Kuvvetler ilişkileri konusunda 

Türkiye'deki en etkin bilim 

adamları arasında yer aldı.
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Hablemitoğlu’nun kalıtı ve vasiyeti:

“.. İşlerini ve işyerlerini kaybedenler, 
üniversite kapılarında bekleyenler, 
sefalet sınırının altında yaşayanlar, 

ülke güvenliğini sağlamaya çalışırken 
baba ocağına tabut içinde dönenler, 

Mumcular, Üçoklar, Aksoylar, Kışlalılar ve 
olup-biteni izleyen  milyonlarca örgütsüz, 
dağınık  Türk yurtseveri!.. Karşı tarafta ise, 

ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa dayalı 
olarak bölmeye, yer altı-yerüstü ekonomik 

kaynaklarını pazarlamaya, din devleti 
kurmaya ve halkın dinsel inançlarını 

sömürmeye, hatta Cumhuriyet'in başına 

numara koymaya kararlı, zengin, 

güçlü, dış destekli, örgütlü 
vatan hainleri ve işbirlikçileri ile 

peşlerinden sürükledikleri ulusal bilinçten 
yoksun diğer bir kesim! ” 
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Türkiye’yi bu duruma, “Atatürk’e evet 
ama Kemalizm’e hayır” diyenler getirdi..
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 21 Ekim 1999 günü sabah evinin 
önünde uğradığı bombalı suikast sonucu 
yitirdik çağdaş Kemalizmin en güçlü ve 
tutarlı savunucularından biri olan, bilim 

adamı, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’yı. 
 Yazısını Cumhuriyet’e faksladıktan 
sonra, iletişim fakültesinde vereceği  
“C u m h u r i ye t ” dersine gitmek üzere 
evinden çıkan Kışlalı, otomobiline 
yöneldiği sırada ön camının önünde 
gazete kâğıdına sarılı bir paket gördü. 
Paketi aldı ve...

«Pek çok şeyden vazge-

çebilirim ama öğrencile-

rimden vazgeçemem. 

Allah bana ölene kadar 

bunu nasip etsin."



Türkiye’yi bu duruma, “Atatürk’e evet 
ama Kemalizm’e hayır” diyenler getirdi..
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• Ayrımcılık gericiliktir! İster ırka, ister dine, 
ister cinsiyete, ister yaşa, isterse etnik kökeni 
ya da bölgeciliğe dayansın... 

 Bölerek ilerlenmez, bölerek gerilenir.
Sol önce kendisini kurtarsın! Doğru... 
Ama Sol’un kurtuluşu ile ülkenin kurtuluşu, 
bir kez daha çakışıyor. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda 
olduğu gibi!.. Çok büyük bir kesimin Kemalizm
bayrağı altında toplanmaya hazır olduğu, 
bundan daha uygun bir ortam Cumhuriyet 
tarihinde var olmadı. Ortam hazır! 
Önemli olan bunun yaşama nasıl geçirileceği..

(“P r o f .  D r.  A h m e t  Ta n e r  K ı ş l a l ı  v e  
K e m a l i z m ” adlı kitap, Damadı Sıtkı Uluç)



Türkiye’yi bu duruma, “Atatürk’e evet 
ama Kemalizm’e hayır” diyenler getirdi..
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 S u i ka st ı n  İ B DA - C  a d ı n a     

ü s t l e n i l d i ğ i  a ç ı k l a n d ı .  
 Siyasiler yalnızca “üzgün” olduklarını 

belirtmekle yetindiler. Kışlalı’nın evinin 

bulunduğu sokak, yurttaşların protestolarına 

sahne oldu. Kışlalı’nın ödürülmesinden sonra 

aile arşivlerinden büyük bir bölümünün 

aktarıldığı damadı S ı t k ı  U l u ç , sayısız yazılar, 

kitaplar, müsvetteler, resimler, kasetler, 

görüntüler ve kesilerden (kupürlerden) süzdüğü 

incelemelerini “Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 

ve Kemalizm” adlı kitapta topladı. 21 Ekim 1999



“Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 
ve Kemalizm” / Sıtku ULUÇ
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Damadı Sıtkı Uluç kitabında tüm yönleriyle ;

“Laiklik ve Kemalizm”, 
“Kemalizm ve Din”, 
“Ulusçuluk”, 
“Devrimcilik”, 
“Kemalizm ve Gençlik”, 
“Kemalizm ve Kadın”, 
“Güneydoğu Sorunu, Kürtler, Terörizm...”, 
“Batı Avrupa ve ABD” 
“Kemalizm Köhnedi mi?”, 
“Kemalizm Engeli”
soru ve sorunsallarına yaklaşımını da 
anlattırıyor Kışlalı’ya..



“Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 
cinayeti için söylenenler ..  

( h t t p : / / w w w . a n a d o l u . e u / )
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Damadı Sıtkı Uluç’tan 
anlamlı kitaplar ve web sitesi..
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http://www.anadolu.eu/

http://www.anadolu.eu/Kemal

izm/Kemalizm.pdf
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Ekim 2004’te Brüksel’de Sn. Sıtkı-Dolunay Uluç’un  
Anadolu Dergisi’ne demecimiz..
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Brüksel’de Sıtkı-Dolunay Uluç’un  Anadolu 
dergisinde makalesi.. www.anadolu.eu/2004-11/29.html

http://www.anadolu.eu/2004-11/29.html
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Brüksel’de Sıtkı-Dolunay Uluç’un  Anadolu 
dergisinde makalesi.. www.anadolu.eu/2004-11/29.html

http://www.anadolu.eu/2004-11/29.html


Ahmet Taner KIŞLALI Kitapları...
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Kışlalı'nın başlıca yapıtları

 Forces politiques dans la Turquie moderne
(Modern Türkiye’de Siyasi Güçler) (Tükendi, AÜ SBF Yay., 1968)

 Öğrenci Ayaklanmaları (Bilgi Yayınevi, 1974)

 Siyaset Bilimi (İmge Kitabevi yayınları, 1987, 1990, 1994, 1996, 

1997, 1999, 2000, 2003)

 Siyasal Sistemler – Siyasal Çatışma ve Uzlaşma
(İmge Kitabevi Yayınları, 1991, 1993, 1995, 1998, 2000, 2003)

 Atatürk’e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği
(İmge Kitabevi, 1993)

 Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi (İmge Kitabevi, 1994)

 Seçimsiz Demokrasi (Çağdaş Yayınları, 1995)

 Bir Türkün Ölümü (Ümit Yayıncılık, 1997)

 Ben Demokrat Değilim (İmge Kitabevi, 1999)
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http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Atat%C3%BCrk'e_Sald%C4%B1rman%C4%B1n_Dayan%C4%B1lmaz_Hafifli%C4%9Fi_(kitap)&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemalizm,_Laiklik_ve_Demokrasi


“Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı 
ve Kemalizm” / Sıtku ULUÇ
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Gençlere  e l  k i tabı
Kitabın laik Türkiye Cumhuriyeti’nin emanetçisi gençlere bir 

el kitabı olmasını amaçlayan Uluç; Kemalizm ideolojini, yalnızca 

derlenmiş ve özetlenmiş ifadeleriyle Kışlalı’nın kendisine 

anlattırıyor. Kışlalı’nın kişiliğine ve insanlığına odaklanıyor, 

Kışlalı’nın katledilmesine ilişkin acı gerçekleri, o travmayı 

anımsatıyor. Kemalist Devrim’in elli yıldır mücadele ettiği ve 

son yıllarda etkisini artıran ve giderek saldırıları somutlaşan  

“K a r ş ı d e v r i m”in yöntemleri ve özellikle genç bilinçleri 

ele geçirme emellerini vurgulayan Uluç, kitabında Türkiye’de 

üçlü ideolojik bölünmenin giderek nasıl netleştiğini de 

ortaya koyuyor:

“Atatürk’e karşı saygı ve sevgi duyan ama Kemalizme karşı 

olanlar; hem Atatürk’e hem de Kemalizme karşı olanlar; 

hem Atatürk’e hem Kemalizme sahip çıkanlar.”



Prof. Dr. Cemal TALUĞ
Ankara Üniversitesi 17. Rektörü

Prof. Taluğ, yayımladığı iletide, gerçek 
aydınların düşünceleriyle sonsuza kadar 
yaşayacağını belirterek “Kışlalı Hocamızın 
21 Ekim 1999 günü hain bir pusuda öldüren 
katiller bizleri, yurtsever aydınlarına sahip 
çıkamayan bir toplumda yaşama utancı içinde 
bıraktılar. Onun yaşamdan ve öğrencilerinden 
haince koparılışı, bizlere onun düşüncelerini 
koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara 
aktarma gibi büyük bir sorumluluk 
bıraktı” dedi. (Cumhuriyet, 21.10.10)
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Küreselleşme için söylenenler...

“ Yeni Dünya Düzenini, 

Tek Dünya Devleti’ni 

propaganda yaparak, 
para harcayarak, 

kan dökerek kuracağız! ”

Arthur Schlesinger
CFR Dergisi “Foreign Affairs” 1995



“YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ!”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Nuri Kurtcebe, Sessiz Sedasız, 09.03.10, Cumhuriyet
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Uyan ey Türkiye’m uyan!

• Derin, ölümcül uykundan kalk.. 
•Toplumsal felçten kurtul, silkin..

•Yavaş yavaş özekıyımdan (intihardan), 
tarihsel harakirinden vazgeç..

•Bu gidiş hayra alamet değil, bilesin !

Garbın afakını sarmış bir dud-i intikam : Sevr, yeniden Sevr!

Yeni Emperyalizm nam salmış mahlas : “Küreselleş(TİR)me”

Dezenformasyon, kültür emperyalizmi, psikolojik savaş.. kolkola

Gaflet, dalalet ve de hıyanet zincirleme; %10 hain kontenjanı!

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı global yağma size helal, az biledir

Postmodern rüşvet “komisyon” dur yasal, etik ve de rasyonalize
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" Cehennemin en karanlık yerleri 

Bunalım (kriz) dönemlerinde

yansız kalanlara ayrılmıştır.

Tehlikeli zamanlarda 

harekete geçmemekten 

daha büyük günah yoktur." 

Dante ALIGHIERI Dante Alighieri
1265 - 321
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Bir dünya hükümeti 
kurulacak..

“ Bir dünya hükümeti 
ister istemez kurulacak; 

tek sorun, bu sonuca güzellikle mi 
yoksa zorla mı ulaşılacak? ”

CFR Üyesi Senatör James Warburg

17 Şubat 1959, Senato Dış İlişkiler Komitesi
{Derin Dünya Devleti, Atilla Akar, syf. 95}
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Senatör J. Warburg, Federal Rezerv’in kurucularından 
Paul Warburg’un oğlu. James Warburg, 1959’da yazdığı 

“Batı Krizde” adlı kitabında şöyle yazdı : 

“ Ulus devletler üzerinde kanunun (kimin kanunu?)
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. ”
(The West in Crisis. P.192. Garden City, NY Double-day&Comp., 1959)

Tek dünya devleti dayatması !



"Bir yandan Batı’nın işçi sınıfı, 

öte yandan Asya ve Afrika'nın 

köleleşt ir i lmiş halklar ı

milletler arası sermayenin 

kendilerini yıkmak ve 

efendilerine büyük çıkarlar 

sağlamak için köle durumuna 

getirmek 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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İ N S A N I N  İ N S A N L A Ş M A S I  « S O S YA L L E Ş M E »  S Ü R E C İ  İ L E  

T O P L U M D A ,  E Ğ İ T İ M L E  O L U R .  K A R Ş I  C İ N S L E  B İ R L İ K T E  U Y G U N  

YA Ş A M  D E N E Y İ M L E R İ Y L E  O L U R ;  

« D Ü R T Ü  D E N E T İ M İ » N İ  Ö Ğ R E N İ R ,  Y O K S A  Ö Ğ R E N E M E Z ,  

H AY VA N S A L  D Ü Z E Y D E  K A L I R ;  A C I R ,  Ü Z Ü L Ü R  V E  U TA N I R I Z . .  

İ N S A N L A R A  T Ü M  D Ü R T Ü L E R İ N İ N  T U T S A Ğ I  O L M A M AY I  Ö Ğ R E T M E K ,  

« D Ü R T Ü  D E N E T İ M  B O Z U K L U Ğ U » N U  Ö N L E M E K ,  U Y G A R L A Ş T I R M A K  

B Ü Y Ü K  Ö L Ç Ü D E  U Y G U L A M A L I  G Ü Z E L  S A N AT L A R  E Ğ İ T İ M İ  İ L E  

O L A N A K L I D I R . .
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Kurtuluş için : BİRLEŞİN !

• “ Kendi kişisel çıkarları için 
yabancılarla işbirliğine giren 
ve gücünü halktan almayan 
küçük bir azınlığın dışındaki 
tüm güçler; 
aralarındaki etnik, dinsel 
ve siyasal ayrımları 

E R - T E - L E - Y E - R E K  
Ulusal Kuruluş Mücadelesi 
yolunda bir-leş-me-li-dir.“ 
(1921, İrade-i Milliye )
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D u va r  B e l ge s e l i …

http://www.youtube.com/watch?v=cjFA9rTvr04

http://www.youtube.com/watch?v=cjFA9rTvr04


“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 

bilim ve irfanın pozitif fikirlerini 

veriniz. Geleceğin aydınlığına 

onlarla kavuşacaksınız.”

Gazi M.K.ATATÜRK
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“İ r t i c a saltanatını, bir ülkenin eğitimini ele geçirerek kurar ve böylece kökleşir, 
kalır. Okullarda beyinleri yıkanan genç kuşaklar yönetimde görev aldıkları 
zaman, ülke çıkarlarının değil, kendilerini eğitenlerin sözcüleri olacaklardır.”
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2014 Türkiye’sinden 

İBRETLİK BELGELER…
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2014 Türkiye’sinden 

İBRETLİK BELGELER…
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Tüm Dünyada Teoloji iyi-kötü bir sosyal bilim sayılır; oysa Türkiye'de

"İlâhiyat" kesinkes bir bilim değildir. İlâhiyat Fakülteleri de Sünni İslamın militan

propagandistlerini yetiştiren merkezlerdir. Dolayısıyla bunların prof, mrof oluşlarına

bakmayın kendi aralarında birbirlerine kadrolar, payeler veriyorlar. 

Yaşar Nuri bile, herhalde utandığından olacak, hukukçu görünmeye çalışıyor. 

(Prof. Dr. D. Ali Ercan, 09.03.2014) 
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ÖZGÜVENİMİZ TAMDIR; BİLİNE! 

•Gökkubbede özgür ve bağımsız yaşamaya 
devam edeceğimiz gibi; 
tüm insanlık ailesinin emperyalist 
sömürünün pençesinden kurtarılarak 
özgürleştirilmesine de hizmet edeceğiz!

•Azmimizdir, sevdamızdır; en güçlü 
silahımızdır bu inaç ve kararlılığımız!

•Emperyalistlerin ödünü patlatmaktadır 
bu gizilgücümüz (potansiyelimiz)!
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A h m e t  T a n e r  K I Ş L A L I ’ l a r  
n e d e n  s u s t u r u l u y o r  ? ?

Evet.. Şimdi geriye yaslanıp düşünelim. Ülkemiz hangi yıkımlara 
sürükleniyor? Aydınları karanlık cinayetlere kurban ediliyor!
Yurtsever öncüleri, insanlık düşmanı emperyalist odakların 

lanetli maşaları susturuyor. Ç a ğ ı m ı z ı  a n l a d ı k  m ı ?
Büyük ATATÜRK, Cumhuriyeti Türk gençlerine kutsal bir emanet 
olarak bıraktı; sonsuza dek özgür ve tam bağımsız yaşatmamızı 

vasiyet etti.  Bunlar sizin önemli için değilse; düşünün: 
Size yaşam hakkı veren vatanınız, devletiniz 

alçakça emperyalist oyunlarla ayağınızın altından çekiliyor. 
Bu açık, yakın ve somut tehditi de mi algılamıyor 

ya da önemsemiyoruz?  O zaman bize kölelik yaraşır..
Plan, açık ve iğrenç bir psikolojik savaşla ulusumuzu öndersiz 

bırakmak, yurtsever öncülerinden yoksunlaştırmaktır.
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Ünlü İngiliz tarihçi 
Arnold Toynbee : 

“Batı dünyasındaki 

Rönesans, Reformasyon, 

bilim ve düşünce devrimi, 

Fransız Devrimi ve 

Sanayi Devrimi’ni, 

ATAT Ü R K , 

bir insan ömrüne 

sığdırmıştır.” 
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Başkanını Başbakan’ın yasa sışı atadığı 
TÜBİTAK, Evrim’i işleyen dergiyi engelledi!

Can düşmanı Batılılar bile yeri geldiğinde 
ATATÜRK’ün yüceliğini teslim esiyorlar !?



İHL’ler kapatılmalı ve din eğitimi ilahiyat fakültesinde, 

ülkenin gereksiniği sayıda kontenjanla yapılmalıdır..
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Bakanlar Kurulu’nun 2014/6813 karar sayısı  ile 27.9.2014 gün ve 29132 sayılı 

RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı 

Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 

Hakkındaki Yönetmeliğin 1. maddesi ile Türban 5. sınıftan başlayarak serbest!..



2004 yılında Atatürk Türkiye’sinden 
“dünyaya örnek” görüntüler..
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3 Mart 1924 tarihli Eğitimde Birlik Yasası uygulansaydı;  laik, uygar bir  
toplum yaratılmış olacak ve böylesi fay hatları  yaşanmayacaktı..



A h m e t  T a n e r  K I Ş L A L I ’ l a r  
n e d e n  s u s u t u r u l u y o r  ? ?

Emperyalistlerin yürüttükleri çok yönlü 
psikolojik savaşta halkımızın, yöneticilerin 

u m u t l a r ı n ı  k ı r m a k , son derece 
önemsenen bir taktik hedeftir. Bu yüzden, 

biz mazlumların en büyük dayanağı 
umudumuz; yayılmacı saldırgan 

emperyalistlerin ise bizleri umutsuzluğa
düşürmektir. Buna asla izin verilmemelidir. 

Ulusumuz Kışlalı’lar, Mumcu’lar, Aksoy’lar.. gibi 
yiğit önderler yetiştirmeye devam edecektir.
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Prof. Dr. Erich FRANK’ın 
Türkiye ve Atatürk sevdası..
“Yurdumdan atılmış olmanın 

şaşkınlığına uğradığım günlerde 
bana yaln ız  Türk iye  kol lar ın ı  

açarak  bağr ına bast ı .
Buras ı  benim vatanımdır.   

Ayr ı l ıp  n imet ler ine  
küfranda bulunamam. “

Prof. E. FRANK, 1934-57 arasında 23 yıl 
İstanbul Tıp Fakültesi’nde hizmet verdi. 

Vasiyetiyle Rumelihisarı’ndaki 
Müslüman gömütlüğüne gömüldü..
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PISA 2013
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«SAPERE AUDE!» 

Aklını kendin kullanma cesaretini göster..

IMMANUEL KANT 

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.
Immanuel Kant, (1724-1804)



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
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2014 Türkiye’sinden 

İBRETLİK BELGELER…



Cumhuriyet zayıf mı??
“ Efendiler! Size şunu söyleyeyim ki, 

devrimci Türkiye Cumhuriyeti’ni benim 

şahsımla var zannedenler çok aldanıyorlar. 

Türkiye Cumhuriyeti, her anlamı ile büyük Türk 

milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlâtlarının 

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

Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri, 1965)
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Kaynak : Prof. İlhan Arsel
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KüreselleşTİRme = Yeni Emperyalizm = Amerikan hegemonyasıdır !
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26 
Ağustos 

2014,

ANIT 
KABİR..

9000 

gönüllü,

ATATÜRK 

portresi

çizdi..



Ve “İnsan”a saygı ile, 
hayranlıkla..

www.reuters.com/news/pictures/slideshow?, 31.05.08

19.10.2014
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www.ahmetsaltik.net Hekimler, ATA’nın
emanetini korumalı!
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A N  G E L İ R
an gelir
paldır küldür yıkılır bulutlar
gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet , 
o eski heyecan ölür
an gelir biter muhabbet
çalgılar susar heves kalmaz
şatârâbân ölür
şarabın gazabından kork
çünkü kan kırmızıdır
kan tutar / tutan ölür
sokaklar kuşatılmış
karakollar taranır
yağmurda bir militan ölür
an gelir
ömrünün hırsızıdır
her ölen pişman ölür
hep yanlış anlaşılmıştır
hayalleri yasaklanmış
an gelir şimşek yalar
masmavi dehşetiyle 
siyaset meydanını
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direkler çatırdar yalnızlıktan
sehpada Pir Sultan ölür

son umut kırılmıştır
kaf dağı'nın ardındaki

ne selam artık ne sabah
kimseler bilmez nerdeler

namlı masal sevdalıları
evvel zaman içinde
kalbur saman ölür

kubbelerde uğuldar bâkî
çeşmelerden akar sinan

an gelir
-lâ ilâhe illallah-

Kanunî Süleyman ölür
görünmez bir mezarlıktır zaman

şairler dolaşır saf saf
tenhalarında şiir söyleyerek

kim duysa / korkudan ölür
-tahrip gücü yüksek-

saatli bir bombadır patlar
an gelir Mustafa Kemal ölür

Att i l a  İ L H A N

http://siir.gen.tr/siir/a/attila_ilhan/index.html


Aziz vatana, Atatürk’ün Anadolu Aydınlanmasına 
canlarını korkmadan veren Kışlalı’lara... şükranla..
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21 
Ekim 
1999,

Çayyolu, 
Ankara;

11 yıl 
önce

bu gün..



Kışlalı Davasının Sonucu (1)

 Sayın Saltık,

Dava “Ankara 2.Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesinde” 

yani şimdilerin CMK. Md. 250 ile devreye sokulan 

Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde 2000 yılında 

görülmeye başlanmıştır

 a- 2002 yılında sonuçlanan davada 3 idam cezası verilerek 

bu cezalar müebbed ağır hapse çevrilmiş, diğer sanıklar için 

çeşitli cezalar verilmiştir.

 b- Daha sonra temyiz edilen karar bazı sanıklar yönünden 

bozulmuş, 2004 ve 2005 yıllarında yeniden yargılama 

sonunda verilen kararın yeniden temyizi ve bozulması 

üzerine bozmadan sonra Ankara 11. Ağır Ceza 

Mahkemesine intikal etmiştir.
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Kışlalı Davasının Sonucu (2)

 c- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 2006’da başlanan 

dava yeniden yargılama ile 17.1.2013’te sonlanarak 

yeni bir hüküm ve yeni cezalar verilmiştir.

 d- Ancak bu karar da temyiz edilmiştir. İnanılmaz gelecektir 

ve birçok kişi bilmemektedir ama maalesef dava halen 

sonuçlanmamıştır. Yargıtay 9. Ceza Dairesinde 

inceleme sırasında beklemektedir.

 e- Böylece 2000 yılında başlanan yargılama süreci, 

aradan 15 yıl geçmesine karşın doyurucu bir sonuç 

alınamamıştır. 16.10.14

Bilginize sunulur.

Av. A. Erdem Akyüz
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Kışlalı'nın başlıca sözleri.. (1)

 Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçınmaktır.

 Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil geleceğin öncülüğüdür.

 Eğer Çiller'ler, Birdal'lar, numaracı cumhuriyetçiler 

demokratsa, ben demokrat değilim. 

Çünkü onlarla aynı sıfatı taşımaktan utanıyorum!

("Ben Demokrat Değilim" başlıklı yazısından.)

 Bildiğimiz gericiliğin adı artık yeni ilericilik olmuştu.

 İkinci Cumhuriyetçiler için söylediklerinden.

 Türkiye’nin demokrasiyle yönetilen ve çağı yakalama 

şansına sahip tek Müslüman ülke oluşunda, laiklik ilkesini 

benimsemiş oluşunun rolü olmadığını söylemeye olanak 

var mıdır?
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Kışlalı'nın başlıca sözleri.. (2)

 Türkiye’de yaşayan ve kendisini toplumdan sorumlu 

hisseden herkesin, Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi

bağlantısını iyi kurması gerektiğine inanıyorum.

 Eğer Türkiye'de bir din devleti kurmak istiyorsanız,

Mustafa Kemal'e saldırmanız elbette ki tutarlıdır.

Eğer Türkiye'nin bir bölgesini ayırıp ırkçı bir devlet 

kurmak peşindeyseniz, Mustafa Kemal'e saldırmanın 

elbette tutarlı bir yanı vardır.

Ama "çağı yakalama" arayışında görünürken aynı şeyi 

yapmaya kalkarsanız; belki -her garip şeyi yapanlara 

olduğu gibi- kimi dikkatleri üzerinize çekersiniz, 

ama inandırıcı olamazsınız..
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http://www.youtube.com/watch?v=XUWXxeiUmc0
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Kışlalı'nın Son Makalesi : KINIYORUM (1)

Cumhuriyet, 22 Ekim 1999

Tuğgeneral Prof. Yalçın Işımer'i hiç tanımazdım. Önce TV'de 

gördüm, ardından gazetelere yansıyan birkaç tümcesini okudum. 

Ve gönülden alkışladım. Derken dinci ve gerici çevrelerden yaylım 

ateşi geldi. Merak ettim, GATA'daki öğretim yılını açış dersindeki 

konuşmasının tümünü buldum. Özenle ve giderek artan bir coşku ile 

okudum. Kendisine saygım katlanarak arttı. Ve o konuşmanın 

tümünü milyonlarca kişinin okumamış oluşundan dolayı hayıflandım. 

Özellikle de iki kişiyi üzülerek kınamak geldi içimden. Birisi dinci, 

diğeri ise ''milliyetçi-mukaddesatçı''. Düşüncelerini genelde 

paylaşmasam da, saygı duyduğum iki kişiyi. (Sayın Recai Kutan ve 

Sayın Avni Özgürel). Ya ''Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oldukları'' 

için.. Ya da -daha kötüsü- bilerek ''bilmezden geldikleri'' için! 

* * *
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Sayın Işımer'in konuşması ''ulus, din ve dil'' bağlantısı üzerine 

kurulmuş. Dili çok önemseyen, Tanrı'ya inanan, Kemalist bir 

düşünürün, büyük bir birikimini yansıtıyor o konuşma. 

Özünde ne diyor?

Başka bir ulusun diliyle konuşanların, giderek o ulus gibi 

düşüneceğini.. Ülkemizde, dilimizin Arapça-Farsça sözcüklerden 

arındırılmasına karşı çıkanların, Kurtuluş Savaşı'na ve devrime karşı 

da olumsuz bir tutum takındıklarını.. Tanrı'ya öz dilimizle ulaşmanın 

daha kolay olduğunu.. Hazar Türkleri'nin Museviliği benimseyip 

İbraniceyi öğrenmeleri ile giderek Yahudileştiklerini.. Arthur 

Koestler'in belgelediği gibi, Hitler'in Yahudi soykırımından Macaristan 

ve Polonya'daki Hazar Türkleri'nin de nasibini aldığını... Ve ekliyor:
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Kışlalı'nın Son Makalesi : KINIYORUM (2)

Cumhuriyet, 22 Ekim 1999



''- Türkçe ninnilerle büyüdük, dualarımız da Türkçe olacak...''

''- Tanrı her yerdedir, her şeyi bilir. Kuşkusuz Türkçeyi de...''

''- Din adamları bin yıl boyunca Kuran'ı Türkçeye çevirtmemiş, 

ibadetin Türkçe yapılmasına rıza göstermemişlerdir. Atatürk'ten 

başka hiçbir devlet adamı neden Türkçe değil de Arapça 

diyememiştir, bugün de diyememektedir. Tanrı kişilerin bireysel 

ihtirasını, ulusal çıkarların önüne koymasın. Amin...''

''- Tanrı Arabistan sınırlarının çok ötesine taşmıştır. 

O, evrenin ulu yaradanıdır...''

Bu mudur dine ve inanca saldırdığı öne sürülen konuşma?

Sayın Işımer dinine de saygılı, diline de. Konuşması, 

ünlü dilcilerin Türkçe üzerindeki övgülerinden örnekler de içeriyor.
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Kışlalı'nın Son Makalesi : KINIYORUM (3)

Cumhuriyet, 22 Ekim 1999



Max Müller: ''Türkçe, Türk düşüncesinin yaratıcı gücünün eseridir. 

Bu dil, insan aklının üstün kudretinin ürünüdür. Türkçe kadar kolay 

anlaşılan, zevk verici pek az dil vardır.'‘ 

Paul Roux: ''Türkçe akıl ve düşünce dolu, matematiksel bir dildir.''

Molière: ''Şu Türkçe ne hayran olunacak bir dil, az sözcük çok şey 

söyler.'‘

Sayın Işımer, keşke Nâzım'ın Ferhat'ının Şirin'e seslenişine de 

yer verseydi:

''Konuştuğum dil kadar, Türkçem kadar güzelsin!'‘

Dile saygılı... Dine saygılı.. Ulusa saygılı...

Öyleyse bazı dincilerin ve ''milliyetçi-mukaddesatçı''ların hışmı 

neden?
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Kışlalı'nın Son Makalesi : KINIYORUM (4)

Cumhuriyet, 22 Ekim 1999



''Atını dövemeyen semerini döver'' derler. İşte Arap kültürünü 

İslam adına Türkiye'ye dayatmak isteyenlerin buldukları semer de 

şu tümcelerdeki tek sözcük:

''- Kuran'ı Türkçeye çevirmedi, Atatürk'ün ricasını yerine getirmedi 

diye O’nu aziz kılanlar, şimdilerde Mehmet Akif Üniversitesi kurma 

çabasındalar. O üniversiteden çıkan kafalar, bilinmelidir ki, Al-Azhar

kafalı adamlar olacaklar. Arabın adamı olacaklar. Biz bu adamlara 

‘adam sen de’ demeyeceğiz, bu adamları belleyeceğiz.''

''Belleme'' sözcüğünün sözlük anlamını Oktay Akbal geçenlerde 

ayrıntılı bir biçimde köşesine aldı. Sayın Işımer'in

''Onları öğreneceğiz ve unutmayacağız..'' demek istediği açık. 

O tümcenin Cumhuriyete inananları uyarmak için konduğu da açık.
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Kışlalı'nın Son Makalesi : KINIYORUM (5)

Cumhuriyet, 22 Ekim 1999



Ama bizimkiler ''belleme''yi sözlük anlamında değil de, ''argo''daki

anlamında değerlendirmekte ısrarlılar. Çünkü Türkçe değil 

Osmanlıca düşünmeye alışmışlar. Belki de küfürlü düşünmeye 

alışmışlar. Bu denli düzeyi yüksek, dili alkışlanacak bir konuşmada 

ve böyle bir bütün içinde ''belleme''nin ancak tek bir anlamı olacağını 

göremiyorlar. Ya da görmezden geliyorlar... Çünkü konuşmanın 

bütününün sırtlarına yüklediği suçlamaya verebilecekleri 

hiçbir inandırıcı yanıt yok!

Konuşmanın tümünü okumadan konuşmuşlarsa ayıp! 

Okudukları halde aynı saldırıları yapmışlarsa, daha da ayıp!

Cumhuriyet gazetesi, General Işımer'in ''Atatürk'üm ve Türkçem'' 

başlıklı açış dersi metninin tümünü yayımlamalıdır. Yayımlamalıdır ki, 

kimileri daha çok bilinçlensin ve kimileri de daha çok utansın...// (son)
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Kışlalı'nın Son Makalesi : KINIYORUM (6)

Cumhuriyet, 22 Ekim 1999
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Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen 
kapitalizme karşı milletçe mücadeleyi gerekli gören 

bir m e s l e ğ i izleyen insanlarız. 
Biz; yaşamını, bağımsızlığını kurtarmak için çalışan emekçileriz.



B u  t o p l a n t ı y a  e m e k  v e r e n l e r e  
ş ü k r a n l a . .
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Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv.  Tıp Fak.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

www.ahmetsaltik.net

profsaltik@gmail.com

Türkiye  KüreselleşTİRmeye teslim edilmemeli, 
ATA’nın “kutsal emaneti” kesinkes korunmalıdır!
Ahmet Taner KIŞLALI’lar boşuna şehit verilmedi !

“Kemalizm, 
geçmişin bekçiliği değil; 
geleceğin öncülüğüdür.”
Prof. Dr. Ahme Taner KIŞLALI
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