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Atatürk Cumhuriyeti'nin sonu gelmez elbette! 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net 

profsaltik@gmail.com 

 

Sayın Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın “Atatürk Cumhuriyeti'nin sonu gelmez!” başlıklı söyleşisi üzerine  

aşağıdaki irdelemeleri yapma gereği duyduk.. (Sn. Ortaylı’nın yazısı için lütfen tıklayınız : 

http://ahmetsaltik.net/2016/05/26/prof-ilber-ortayli-ataturk-cumhuriyetinin-sonu-gelmez/) 

 

İlber hoca böyle söylemiş.. 

Bize göre de değerlendirmeleri büyük oranda "tarihsel gerçekçilik" zemininde.. 

Ve bu irdeleme - değerlendirme aracı, ustalıkla kullanıldığında çok işlevseldir. 

Ancak Suriye'nin parçalanacağı kanısına pek katılamıyoruz.. Suriye Irak değil, çok daha köklü.. 

Her fırsatta kameralar önünde RTE'nin eşbaşkanı olduğunu söylemekle ne yazık ki övündüğü, 

insanlığı utandıran - sefil - kanlı emperyalist BOP tasarımı büyük ölçüde frenlenmiş görünüyor.. 

 AKP - RTE bile, dün söylediklerinin, yapıp ettiklerinin tümüyle tersine,  

üstelik de şahince mahkum olmadılar mı? 

İşte bu, Türkiye'nin Devlet aklıdır, kurumlaşmış çelik çekirdeğidir; 

terbiye eder, hizaya sokar, adam eder vs.. Çünkü beka refleksidir, karşı konamaz! 

İran da bereket, "kaya" gibi maşallah.. 

Ortadoğuda yüz yıl sonra, 21. yy'da yeni bir gizli paylaşım planı Sykes-Picot anlaşmasının 

tarihsel - politik - ekonomik - stratejik.. koşulları ve zemini yok! Dünya ve yaşam çoook değişti. 

Kapitalizm, Emperyalistleşti ve insanlığa zulmü 500 yılı geçti.. ama artık çöküş dönemine girdi.. 

Bu yy. sonuna kalacağını hiiç ama hiiiç sanmıyoruz! 

 1. Sanayi Devrimi ile 1760 sonrası başlatılan Batı emperyalizmini,  

4. Sanayi Devrimi (Bilişim Devrimi) ve izleyecek ardılları eliyle, kendi silahıyla devrilecek! 

Veeeee Türkiye öyle kolay yenilir - yutulur bir lokma değil.. 

* Büyük ATATÜRK'ün Anadolu insanlarına ve uygarlığa armağanı - örneği olan anti - emperyalist,  

tam bağımsızlıkçı, mazlumlara önder ve rol modeli TÜRKİYE CUMHURİYETİ; 

- Yerden göğe meşru ve haklı gerekçelerle kurulduğundan, akılcı ve bilimci temelli 6 Ok'a = Kemalizme = 

özgün bir uygarlaşma tasarımına ve de halkın gönencine - erincine - onur ve özgürlüğüne, birliğine odaklı 

olduğundan..... yaşayacak ve yaşatılacaktır.. 1923 - 2016 süreci en zorlu sınav dönemidir ve rejim,  

genel geçer yargıların aksine, son derece zorlu sınavları aşarak, pekiştirilerek günümüze taşınmıştır..  

Deyim yerinde ise şerbetlenmiş, aşılanmıştır.. 

Türkiye Cumhuriyeti, AKP - RTE ile içine sürüklendiği - düşürüldüğü "konjoktürel" kuşatmayı da  

hiç kuşku yok, ağır bedeller ödese de, daha da güçlenerek a-şa-cak-tır! 
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Mustafa Kemal'in öncü askerleri halka önderlik ederek onun devletini sahiplenmesini sağlayacaklardır. 

Kurtuluş - Kuruluş'un söylencesel - tansıksal (efsanevi - mucizevi) başarısı ve destanında olduğu gibi! 

Her-ke-sin böylece bilmesinde ve kabul etmesinde saymakla bitmez yarar vardır, akılcılık vardır. 

 

Sevgi ve saygı ile. 

26 Mayıs 2016, Ankara 

(http://ahmetsaltik.net/2016/05/26/prof-ilber-ortayli-ataturk-cumhuriyetinin-sonu-gelmez/) 

 

 


