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19 Mayıs 1919’un 102. Yıldönümü kutlu, mutlu ve sonsuz olsun!
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Son Osmanlı Sultanı VI. 
M. Vahdettin’in ihaneti..

◼ 30 Mart 1919’da Amiral Webb’i ziyaret eden 
Damat Ferit Paşa, Halife adına İngiltere’ye biatını bildirir.

1- Zatı şahane Halife kalacak,
2- Ermenistan’a bağımsızlık verilecek,
3- Konsoloslar valilere danışmanlık edecek,
4- Mali ve iktisadi işlere İngiltere bakacak,
5- Her vekile bir İngiliz danışman verilecek, 
6- 15 yıl süreyle sömürge yönetimi kalacak.

◼ Bu teklif Vahideddin’den geliyor. Avrupa Birliği’ne girmekle 
bu koşulları kabul etmek arasında ne fark var?? 

19.05.2021
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Mondros Ateşkesi’nin maddeleri..
(30 Ekim 1918)

1. Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak, 
Karadeniz'e serbestçe geçis sağlanacak ve bu yerlerdeki 
istihkamlar İtilaf devletleri tarafından işgal edilecek.

2. Osmanlı ordusu terhis edilecek, silah, cephanesi, 
İtilaf devletlerince denetim altına alınacak.

3. Sahil koruma için kullanılacak küçük gemiler dışında, 
Osmanlı donanması, İtilaf devletlerinin belirlediği limanlarda 
gözaltında tutulacak.

4. İtilaf devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumda, 
istedikleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. 
ATEŞKES değil işgal anlaşması; SEVR’in öncülü (Pre-SEVR!)

19.05.2021
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5. Hükümet yazışmaları dışında bütün haberleşme, 
İtilaf devletleri tarafından kontrol edilecek,
Toros Tünel ler i  işgal  edi lecek.

6. İtilaf devletleri, Osmanlı demiryolları ve ticaret 
gemilerinden yararlanabileceklerdi.

7. Hicaz, Yemen, Suriye, Irak, Trablusgarp ve Bingazi'deki 
Osmanlı birlikleri, en yakın İtilaf devletlerine teslim olacak.

8. Doğu Anadolu'daki 6 vilayette (Vilayet-i sitte) bir karışıklık 
çıkması durumunda, İtilaf devletleri, bu vilayetlerden 
herhangi bir bölümünü işgal edebilecekler.

Mondros Ateşkesi’nin maddeleri..
(30 Ekim 1918) SEVR’in öncülü (Pre-SEVR!)

19.05.2021



Mustafa Kemal 

Paşa ile birlikte 

Türkiye’yi ve 

Türkiye halkını 

tutsaklıktan ve 

yok olmaktan 

kurtarmak üzere 

anti-emperyalist 

tam bağımsızlık 

Savaşını başlatmak 

üzere kelle 

koltukta Anadolu’ya 

başvuran yiğitler 

tam da bir avuçtular..

Tam da 19 kişiydiler!
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Bandırma vapuru, sabah saat 06:00 sıralarında Samsun limanına girmiş, 

sandallar aracılığıyla arkadaşlarıyla birlikte karaya çıkan ATATÜRK, 
askeri bando eşliğinde halk tarafından sevgi ile karşılanmıştır.



◼ Osmanlı ordusu dağılmış oldukça ağır bir 
ateşkes antlaşması (Mondros) bağıtlanmış 
(30 Ekim 1918). 

◼ Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın başında 
bulunduğu hükümet güçsüz, onursuz, korkak 
ve yalnız Padişah’ın isteklerine uyulmuş. 

◼ Ordu’nun silahları elinden alınmıştır. 

◼ Azınlıklar da dahil olmak üzere herkes 
Devleti çökertmeye çalışıyor..(SÖYLEV’in başı)

www.ahmetsaltik.net 9

“SAMSUNA ÇIKTIĞIM GÜN 
GENEL DURUM ve GÖRÜNÜŞ”

19.05.2021



◼ BUNLARA KARŞI KURTULUŞ YOLLARI :

◼ Üç türlü kurtuluş yolu düşünülmüştü : 

◼ Birincisi; İngiltere’nin koruyuculuğunu 
(himayesini) istemek,
İkincisi; Amerika’nın güdümünü 
(Mandaterliğini) istemek, 

◼ Üçüncüsü; Bölgesel kurtuluş yollarına 
başvurmaktır. (Atatürk; SÖYLEV’in başı)

www.ahmetsaltik.net 10

“SAMSUNA ÇIKTIĞIM GÜN 
GENEL DURUM ve GÖRÜNÜŞ”

19.05.2021



Prof.A.SALTIK-2006 11

“Kaliforniya’lılara 
bir Atatürk gerek!”

George Will, Newsweek, The Last Word, 07.07.03

http://www.19mayis1919.com.tr/index.asp


Atatürk tarih sahnesine 
Çanakkale’de çıkar..

➢ Çanakkale’nin Türk tarihinde 

çok büyük, kutsal bir yeri vardır. 

➢ Orada, iki yüz yıldır karşısında 

titrediğimiz emperyalizmi yendik. 

➢ Atatürk Çanakkale’de 

3 büyük utku kahramanıdır:

➢ 1. Arıburnu, 2. Anafartalar, 

3. Conkbayırı. 45+ kg çocuklar 
askere alındılar !

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net
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Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas.. yollarında çok zor durumdaydılar..
Bağışla yürütülüyordu.. Benzin bitince  Mustafa Kemal Paşa dedi ki : 

”Yürüyelim arkadaşlar, güneş ufuktan şimdi doğar..”19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 13



Ülkenin bütünlüğü ve 
ulusun bağımsızlığı 

kaygı vericidir. 
Başkent (İstanbul), Anlaşık 

(İtilaf) Devletlerin etkisi 
ve denetimi altında 

bulunduğundan, üstlendiği 
sorumluluğun gereklerini 

yapamamaktadır.
Bu durum ulusumuzu 

düşük tanıttırıyor. 
Ulusun bağımsızlığı, 

yine ulusun 
çaba ve kararlığı ile 

kurtarılacaktır.

Amasya, 22 Haziran 1919
Mustafa Kemal  

3. Ordu Müfettişi

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 14



Amasya Genelgesi Kararları-1
22 Haziran 1919

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.

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 15



Amasya Genelgesi Kararları-2
22 Haziran 1919

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.

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 16



Amasya Genelgesi Kararları-3
22 Haziran 1919

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

7. Herhangi bir kötü durumla 
karşılaşılabileceği düşünülerek bu iş, 
ulusal bir sır gibi tutulmalı ve temsilciler  
(delegeler) gereken yerlerde kimliklerini 
gizleyerek gelmelidirler.
19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 17



Amasya Genelgesi Kararları-4
22 Haziran 1919

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
19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 18



“Bugün doğan güneşi 

nasıl görüyorsam, 

yarın Asya ve Afrika’daki 

bütün tutsak ve mazlum 

milletlerin özgürlük

ve bağımsızlıklarına 

kavuşacaklarını da 

öylece görüyorum.”

2

8 Temmuz 1919’da, 
boynunda Vahdettin’in 

idam fermanı ile

“Sine-i millette ferd-i 
mücahitim” diyerek 

sivil giysiyle yola devam.
19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 19



Erzurum Kongresi..
23 Temmuz – 7 Ağustos 1919

56 delegeli bu yerel Kongrede, 

Amasya Genelgesi’nin ilkeleri 

aynen kabul edilerek; emperyalizme karşı 
bağımsızlık savaşı ve Halife-Padişah 
monarşisine karşı başkaldırı (İhtilal) 

eylemi, halkın istencine dayanan 
Müdafaa-i Hukuk zeminine oturtulmuştur. 

Kongre bütçesi, halkın 1500 Liralık 
bağışıyla oluşturulmuştur. 

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 20



Erzurum Kongresi açış konuşması
23 Temmuz 1919

“ 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 
“Sine-i millette ferd-i mücahit ”
Padişah, İngiliz baskısıyla geri çağırdı fakat 

Mustafa Kemal Paşa istifa ederek, boynunda idam 
fermanıyla Kurtuluş Savaşı’nı örgütlemeyi sürdürdü.

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 21



Erzurum Kongresi Kararları-1
23 Temmuz - 7 Ağustos 1919

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

yapacaktır.

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 22



Erzurum Kongresi Kararları-2
23 Temmuz – 7 Ağustos 1919

4. 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.

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 23



"Mil let in bağımsızl ığını  yine mil let in 

azim ve karar ı  kurtaracakt ır."  

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 24



Sivas Kongresi Kararları - 1
4 -11 Eylül 1919

➢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.

2. Toplumun bütünlüğü ve ulusal bağımsızlığımızın 
sağlanması için ULUSAL GÜCÜ ETKEN ve ULUSAL 
İSTENCİ EGEMEN KILMAK kesin ve temel ilkedir.

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 25



Sivas Kongresi Kararları - 2
4 - 11 Eylül 1919

3. Ülkenin herhangi bir bölümüne (Ulusal Ant
sınırları içinde) yönelecek müdahale ve işgale, 

hep birlikte savunma ve direnme ilkesi 

meşru kabul edilmiştir. 

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. 
19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 26



Sivas Kongresi Kararları - 3
4 - 11 Eylül 1919

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. 

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.

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 27



Sivas Kongresi Kararları - 4
4 - 11 Eylül 1919

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.

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 28



Sivas Kongresi Kararları - 5
4 -11 Eylül 1919

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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Sivas Kongresi Kararları-6
4 – 11 Eylül 1919

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
19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 30



Sivas’ta “İrade-i Milliye”
adlı gazeteyi çıkarma..

Mustafa Kemal Paşa, 
14 Eylül 1919’da, Sivas’ta bir gazete 

yayınlatmaya başlamıştır. 
Bu gazetenin adı, Anadolu’daki siyasal değişime 

koşut olarak, üç evreden geçmiştir : 
Sivas’ta “İrade-i Milliye” adıyla çıkan gazete, 

Ankara’da “Hakimiyeti Milliye 
(Ulusal Egemenlik)” adını almıştır. 

1934’te adı “ULUS” olarak değiştirilmiştir.
19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 31
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İlk TBMM açılıyor, 23 Nisan 1920
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“SESSİZ, DURGUN BAŞI EĞİK 

KALMAYINIZ, UYANINIZ! 

MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI 

ÇİĞNİYORLAR. HAKLARINIZI 

SAVUNMAK İÇİN BİRLEŞİN. 

DÜŞMANIN KARŞISINA 

DİKİLİN. SESİNİZİ DUYURUN. 

BÜTÜN DÜNYAYA; 

“BEN TÜRKÜM! 

BAĞIMSIZLIK BANA 

ATALARIMINDAN 

MİRAS KALDI, ONU SANA 

VERMEM!” diye haykırınız.. 

19.05.2021 34www.ahmetsaltik.net
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Kurtuluş Savaşı kolay mı oldu??

◼ Kürsüde Halide Edip (Adıvar)
konuşuyor:

”...cephedeki askerlerimiz, 
giyime kuşama muhtaçlar... gittim 
gördüm, İnönü şehitlerimizin 
bir kısmı yalınayaktı... 
silahımız mühimmatımız gayr-ı 
kafidir (yetersiz); oğullarımızı 
düşmanın karşısına silahsız mı 
göndereceğiz?.. İşte bütün 
bu mülahazalar bizi hepinizi 
bir yardım seferberliğine 
davete sevk etti... Bu seferberliğe 
iştirak ediniz... gönlünüzden 
ne koparsa, onunla... 

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 35



Kurtuluş Savaşı kolay mı oldu??

◼ Kürsüde Halide Edip (Adıvar)
konuşuyor:

«... Bir çift yün çorap mı örersiniz, 
yoksa bir çift eldiven mi?! Yoksa 
gönüllü hemşire mi yazılırsınız? 
Kesesi elverişli olanlarınız, nakdi 
yardım yapabilir; daha da makbule 
geçer... Mühim olan, bu namus ve 
haysiyet davasında kadınların, 
oğullarından ve erkeklerden asla 
geri kalmadığını ispat eylemektir. 
Bunu yapacağınızdan eminim.»

(Attila İlhan, Gazipaşa)

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 36
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“Yüzyıllar ender olarak 

dahi yetiştirir. 

Şu talihsizliğimize 

bakın ki; 

o büyük dahi çağımızda 

Türk milletine 

nasip oldu.”

(Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 

1958, syf. 508)

D. Lloyd George 

İngiltere Başbakanı

(1922)

19.05.2021



EMPERYALİZMİN EN BÜYÜK KORKUSU 

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ, EN BÜYÜK HAYALİ 

HALKLAR ARASI NEFRET ve DÜŞMANLIKTIR..

“BÖL ve YÖNET” OYUNU DEĞİŞMEMEKTEDİR!19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 38
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B ü y ü k  A t a t ü r k ’ ü n  t a r i h s e l  e y l e m i n e
ö n y a r g ı s ı z  b i l i m s e l  y a k l a ş m a k  v e  

d e ğ e r l e n d i r i r k e n  a d i l  o l m a k ;  
b i l i m  n a m u s u n u n ,  h a t t a  

i n s a n  o l m a n ı n  d a  ö n  k o ş u l u d u r.



''Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, 
diğer her şeyi de Atatürk'e...‘’

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 40



10 Ağustos 1920, Hain Padişah VI. M. Vahİdettin’in Sadrazamı Tevfik Paşa 

tarafından Paris’te imzalanan, Türkiye’yi parçalayan Sevr haritası..
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Atatürk’ün 

Devrimci Kararlılığı..

Efendiler,
“ Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz

Devrimlerin amacı, Türkiye Cumhuriyeti

halkını modern ve bütün anlam ve

görünümüyle uygar bir toplumsal

yapıya dönüştürmektir. Devrimimizin asıl

hedefi budur. Bu Devrimi kabul edemeyen

zihniyetleri yerle bir etmek 
(tarumar etmek) zorunludur. ”

30 Ağustos 1925, Kastamonu
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DEVRİM Üzerine..
“ Devrim; güneş kadar parlak, 

güneş kadar sıcak ve güneş kadar 

bizden uzaktır. Yönümü sürekli o 

güneşe bakarak belirler ve öylece 

ilerlerim. Parlaklığı ve sıcaklığı 

ilerlememe izin verinceye kadar 

ilerlerim. Tekrar ilerlemeye devam 

etmek üzere dururum; tekrar o güneşe 

bakarak yönümü bulurum. ”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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“ Çalışmadan, 
yorulmadan, 
üretmeden 

rahat yaşamak 
isteyen toplumlar; 
önce onurlarını, 

sonra özgürlüklerini 
ve daha sonra da
bağımsızlıklarını 
ve geleceklerini 

yitirirler..”
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“Ulusun istenç

ve emeline

uymayanların 

talihi 

hüsrandır,

yıkımdır.”

Gazi Mustafa
Kemal 

ATATÜRK
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“Ulusu ve toplumsal zemini 

hazırlamadan devrimler yapılamaz..” 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Atatürk’ün sofrası bir beyin fırtınası ortamıdır..
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Atatürk nasıl bir 
gençlik istiyordu?
“Küçük hanımlar, küçük beyler!

Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, 
yıldızı ve ikbal ışığısınız. 

Memleketi asıl ışığa boğacak olan 
sizsiniz. Kendinizin ne denli önemli, 

değerli olduğunuzu düşünerek 
ona göre çalışınız.

Sizlerden çok şey bekliyoruz..”
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Din adına 

insanlara 

yönelik 

baskıların 

insanın 

doğasına ters 

düştüğünün 

fotoğrafıdır.. 
www.asahaber.com/, 

16.02.08
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G E N Ç L E R !

«Yürekliliğimizi güçlendiren
ve sürdüren sizsiniz.

Siz, almakta olduğunuz eğitim ve
bilgiyle insanlığın iyi niyetliliğinin,

yurt sevgisinin,
düşünce özgürlüğünün

en değerli örneği olacaksınız.»

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Gençler !
Geleceğe güvenimizi

güçlendiren ve sürdüren sizsiniz.  

Siz, almakta olduğunuz eğitimle, 

bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, 

yurt sevgisinin, düşünce 

özgürlüğünün 

en değerli örneği olacaksınız.

Ey yükselen yeni kuşak! 

Cumhuriyeti biz kurduk, 

O’nu yükseltecek ve 

yaşatacak sizlersiniz.

Gazi M. Kemal ATATÜRK
[ 30 Ağustos 1924, Dumlupınar ]
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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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“ 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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19 Mayıs 1938 : Cumhurbaşkanı ATATÜRK, ağır karaciğer yetmezliğine
karşın, Hatay’ı anavatana katmak için Ankara Garından Adana'ya gitti.

Samsun’a çıkışının 19. yılıydı.. Bu gezi hastalığını çok ağırlaştırdı ve..



Kemalizm veya Atatürkçü 
Düşünce Sistemi,
bir Çağdaşlaşma 

Tasarımı’dır. Bir Uygarlık 
Projesi’dir. Ata’nın 

deyimleriyle “Us ve bilim” 
O’nun manevi mirasıdır 
ve “sürekli devrimcilik”

ile kendini sonsuza
dek yenilemesi

kesin güvencesidir.

«6 Ok» programı 
evrenseldir, başarılıdır ve 

Küresel emperyalizme 
karşı güncelliğini koruyor!
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AY D I N L A N M A . . (Prof. Öztin Akgüç)

 Toplum aydınlanmadan, tam bağımsızlık, özgürlük, 
ulusal egemenlik, demokrasi olamaz. 

 Bir alalama, bir görüntü, bir söylem olarak kalırlar. 

 Aydınlanma, bağımsızlık savaşının bir sürecidir. 

 Bu süreç tamamlanmadan tam bağımsızlık amacına ulaşılamaz.

 Bunun bilincinde olan vatandaşlarımız vardır ve onların 
savaşımı sürmektedir. Yazı ve yayınla, toplantıyla, konuşmayla, 
olanak buldukça eğitimle, özverili şekilde halkımızın 
aydınlanması konusunda çaba harcamaktadırlar. 

 Bu çabanın ödülü de tam bağımsızlık, özgürlük, ulusal egemenlik, 
gerçek demokrasi, ulusal itibar, kalkınma ve dürüst, kirlilikten 
arınmış bir ortamda yaşamak olacaktır. (Cumhuriyet, 9.5.10)
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Prof. Bernard Lewis’in saptamaları :

• 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tek Adam yönetimine 
dayalı dönemi içinde  gelenekçi İslam 
görüşlerinin siyasi bir etkisi yoktu. 

• Demokratik cumhuriyette kendilerini 
serbestçe ifade edebildiler ve 
kitlesel oyları yönlendirdiler.

• 1950'deki iktidar değişikliğinden sonra 
dinsel faaliyetlere ilişkin pek çok işaret göründü.

• Sonra gelen hükümetlerin idaresinde dinsel eğitim 
sağlamlaştırıldı, okullarda, üniversitelerde ve özellikle 
de yeni imam hatip okulları ağı içinde yaygınlaştırıldı. 
(Modern Türkiye’nin Doğuşu kitabı, 2002, önsöz..)
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Prof. Bernard Lewis’in saptamaları :

• ' Bu okullar görünüşte imam ve hatip yetiştirmek 
amacındaydı, dinsel destekle hem ilk 
hem de ortaöğretim veriyordu.

• Ülke içinde İslamiyet kesinlikle Osmanlı 
İmparatorluğu'nun yıkılışından bu yana 
hiç olmadığı kadar Türk kamu yaşamında 
bir güce sahiptir. 

• Din öğretimi artık eğitim sisteminin 
ayrılmaz ve kabul edilmiş parçasıdır, 
dinsel okulların gittikçe artan sayıdaki mezunları 
önemli kamu hizmetlerine gelmektedir.‘
(Modern Türkiye’nin Doğuşu kitabı, 2002, önsöz..)
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Nuri Kurtcebe, 23.11.06

Cumhuriyet
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Liberalizm’in peygamberi Adam Smith;

“ Sağlık hizmeti,

Piyasaya 

bırakılamayacak 

denli önemli,

Kritik bir alandır. ” demektedir.

The wealth of nations (1776)

Adam Smith and the “invisible hand”



Küreselleşmenin  Yeni Tanrısı
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http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=61481


www.ahmetsaltik.net 6219.05.2021



19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 63

Cumhuriyet, 31.08.07



“En azından daha bir yüzyıl 
boyunca kendimizi ve başkalarını 

iyinin kötü, kötününse 
iyi olduğuna inandırmalıyız. 

Çünkü kötü işe yarar, 
iyi işe yaramaz. 

Açgözlülük,  tefeci l ik
ve ihtiyatlılık daha bir süre için 

tanrı lar ımız olmaya 
devam etmelidir .  (!?!)

Çünkü ancak onlar bizi 
ekonomik gereksinimler 

tunelinden gün ışığına çıkarabilir.”

John Maynard 
KEYNES..

Yeni Din, Yeni Tanrı
Prof. Alpaslan IŞIKLI

1. Bs. Otopsi Yay. syf. 23
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“Dünya vatandaşları haset, 

aç gözlülük ve kinden 

arındırılmış olarak 

eğitilmelidir.”

“ Herhalde Türk yurttaşı 

kesin olarak bilmelidir ki; 

bir ulusun insanlık ve uygarlık 

dünyasında yükselmesi ve 

başarılı olması, yalnız ve 

ancak kendi gücüne 

dayanarak özgürlük ve 

bağımsızlığını dokunulmaz 

bulundurmasıyla olasıdır. 

Bunun başka çözümü yoktur.”



Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün

tüm insanlığı uyaran ve yol gösteren 

çok anlamlı bir değerlendirmesi :

“Eğer sürekli barış isteniyorsa, 

insan yığınlarının durumlarını 

iyileştirecek 

uluslararası önlemler alınmalıdır. 

İnsanlığın tümünün gönenci, 

açlık ve baskının önüne geçmelidir. 

Dünya yurttaşları çekememezlik, 

açgözlük ve kinden uzaklaşacak 

biçimde eğitilmelidir.”
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Demokrasiyi cumhuriyet düşmanlığı için,

İnsan haklarını bölücülük için ve

Küreselleşmeyi ulus devleti tasfiye etmek için..
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ABD, Türkiye’yi bölme niyetinde!
E. Alb. Ralph Peters, Haziran 2006

http://www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899
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İlhan Selçuk’a göre: Atatürkçülük
" . . .  Atat ü r kç ü l ü k d e m e k ,  b i l i m e  i n a n m a k  d e m e k t i r.  
B i l i m e  i n a n m a k ,  s o sya l  o l ay l a rd a  d a  b i l i m e  
i n a n m a k t ı r.  
Ü m m e tç i l i ğe  ka rş ı  m i l l i ye tç i l i k ,  
ş e r i a ta  ka rş ı  l a i k l i k ,  
u yd u c u l u ğa  ka rş ı  i s t i k l a l c i l i k ,  
p a d i ş a h l ı ğa  ka rş ı  c u m h u r i ye tç i l i k ,  
i mt i ya z l ı  yö n e t i m e  ka rş ı  h a l kç ı l ı k ,  
t u t u c u l u ğa  ka rş ı  d e v r i m c i l i k ,  
kö l e l i ğe  ka rş ı  h ü r r i ye tç i l i k ,
e m p e r ya l i z m e  ka rş ı  a nt i - e m p e r ya l i z m ,  
s ö m ü r ü ye  ka rş ı  to p l u m c u l u k ,
b a ğ ı m l a ş m aya  ka rş ı  b a ğ ı m s ı z l ı k
m e s l e ğ i n i  b e n i m s e m e k  Atat ü r kç ü l ü k t ü r. "  
(İlhan Selçuk, Bir Anı'dan Bir Anıt'a, syf. 51) 
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Türkiye, AB-ABD'nin peşine 

sürüklenerek bölünüp-parçalanmaya 

doğru savrulamaz. 

Geleceği hakkında oynanan oyunları 

boşa çıkaracak siyasal iradenin 

mutlaka netlikle sergilenmesi gerekir.

AKP bu kararlı tutumu takınamaz. 

Çünkü AKP, iktidar meşruiyetini 

içerde değil, yurt dışında aramaktadır. 

N E    Y A P I L M A L I ? ?
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Bu yüzden, ABD ve AB'ye 
kesinkes bağımlıdır.

Ulusal çıkarlardan ödün verilmesini 
kaçınılmaz kılan bu körü körüne 

bağımlılığın kırılması, 
her koşulda AKP iktidarının 

değiştirilmesini gerektirir. 
Bu ivedi olgu, Türkiye'nin 

hem ulusal bütünlüğünün, hem de 
laik ve demokratik Cumhuriyet düzeninin 

sonsuza dek korunmasının 
ertelenemez asal koşuludur.

N E    Y A P I L M A L I ? ?
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Ulusal Anayasa Bildirgesi

✓ Bağımsız ve güçlü devlet,

✓ Etkin hükümet,

✓Hukukun üstünlüğü ve hızlı 
adalet,

✓Örgütlü halk,

✓Özgür ve eşit yurttaş,

✓ Aydınlanmış ve çağdaş toplum,

✓ Planlı ve halkçı ekonomi,

✓ Bölgelerarası denge,

✓ Çalışan ve üreten Türkiye!
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Hedefleri; Türk Ordusu’nu 
Cumhuriyet’i savunamaz hale 
getirmek ve bağımsız yargıyı 
tasfiye etmektir. Bu adımları 
atan Recep Tayyip Erdoğan, 

ABD’nin “BOP Eşbaşkanı”dır. 
Onaylayacak kişi ise 

ABD Dışişleri Bakanı ile 
“2 sayfa 9 maddelik hizmet 

sözleşmesi” bağıtlayan Abdullah 
Gül’dür. Bunların yapacakları 

Anayasa değişiklikleri 
ne denli cilalanırsa cilalansın, 

“milli devleti tasfiye” planıdır. 
Bunu görmemek, 

“demokrasi budalalığı” olur.



"Bir yandan batının işçi sınıfı, 

öte yandan Asya ve Afrika'nın 

köleleştirilmiş halkları

milletler arası sermayenin 

kendilerini yıkmak ve 

efendilerine büyük çıkarlar 

sağlamak için köle durumuna 

getirilmek istediğini anladığı ve 

sömürge politikasının 

işlediği suç Dünya işçilerince 

kavrandığı gün burjuvazinin 

gücü sona erecektir.”

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK
22 Ekim 1922
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Kamu öncülüğünde sanayi politikaları!

“Türk ekonomisinin doğru yoldan sapmış   
gidişinin doğru yola girişi için neler yapması 
gerektiğini Harvard’lı hoca :

1. “Büyüme için işgücünün 
yüksek verimli sanayi sektörüne    
kaydırılması gerek.”

2. Kamu öncülüğünde sanayi 
politikaları. Bu kamu ve özel sektörün 
sürekli diyalog içinde olması ile olanaklı. 
Prof. Dr. Dani RODRIK, Harvard Üniversitesi
www.simalyildizi.net/index.php?topic=1146.0, 30.12.07
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Em. Org. Çetin
Doğan’ın damadı

http://www.simalyildizi.net/index.php?topic=1146.0


“ Biz Batı emperyalistlerine 

karşı yalnız kurtuluş ve 

bağımsızlığımızı korumakla 

yetinmiyoruz. Aynı zamanda 

Batılı emperyalistlerin 

güçleri ve bilinen her aracı ile 

Türk ulusunu emperyalizme 

araç yapmak istemelerine 

engel oluyoruz. 

Böylece bütün insanlığa 

hizmet ettiğimiz kanısındayız.”

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK

22 Ekim 1922
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"Efendiler, 

sırası gelmişken, 

aziz Milletime şunu 

tavsiye ederim ki; 

başının üzerine 

çıkaracağı 

adamların 

kanındaki 

öz cevheri 

çok iyi tahlil etmek 

dikkatinden bir an 

bile geri kalmasın."
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“Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, 
memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, 

düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Gözlerimizi bir pula satıp geçmişiz bir yana,
Ölmesini bilenlere yüz çevirmemiz bundan!
Körüz gözbebeklerimize mil çekilmiş mil…
Acımasız bir namlu şakağımızda soğuk,

Tetikte kendi parmağımız yabancının değil!"

Rıfat ILGAZ

Yollar kesilmiş alanlar sarılmış 

Tel örgüler çevirmiş yöreni 

Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende 

Benden geçti mi 

Demek istiyorsun 

Aç 2 kolunu iki yanına 

Korkuluk ol..



◆“Okuyup-yazma bilmeyen 

tek bir yurttaş bırakılmamalıdır. 

Kalkınma savaşının gerektirdiği 

teknik işgücü yetiştirilmelidir. 

Yurt sorunlarının ideolojisini 

anlayacak, anlatacak, 

kuşaktan kuşağa yaşatacak

birey ve kurumlar yaratılmalıdır. 

(1937 TBMM açış konuşması)

◆Gençliği yetiştiriniz, Onlara 

ilim ve irfanın müsbet fikirlerini 

veriniz. Geleceğin aydınlığına 

onlarla kavuşacaksınız.”

Gazi M.K.ATATÜRK
16 Mayıs 2015 www.ahmetsaltik.net 81 81



“ Ulusumuzun güçlü, mutlu ve 

güvenlik içinde yaşayabilmesi için 

Devletin tümüyle Ulusal bir siyaset 

izlemesi ve bu siyasetin, 

iç kuruluşlarımıza tamamen 

uygun ve dayalı olması lazımdır.” 

Atatürk’ün uyarısı..
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“Başarımız, 

kuşkusuz birlikte

olacaktır. Eğer 

millet; ortak amaca

hep birlikte

çaba göstererek 

yürürse, mutlaka 

başaracaktır.”

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK
19.05.2021



• “Bir zamanlar gelir, beni 

unutmak veya unutturmak 

isteyen gayretler belirebilir. 

Fikirlerini inkâr edenler 

ve beni yerenler çıkabilir. 

Hatta bunlar, benim yakın 

bildiğim ve inandıklarım 

arasından bile olabilir. 

Fakat, ektiğimiz tohumlar o 

kadar özlü ve kuvvetlidirler 

ki bu fikirler, Hint'ten, 

Mısır'dan döner dolaşır 

gene gelir, verimli neticeleri 

kalpleri doldurur..”
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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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Atatürk’ün hedefi : 

“ İ S T İ K L A L - İ  T A M M ! ”

Milletimizin kurduğu 

yeni devletin 

yazgısına, işlerine, 

bağımsızlığına, 

sanı ne olursa olsun, 

hiç kimseyi 

müdahale ettirmeyiz.
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“ Bugün ulaştığımız sonuç, 
yüzyıllardan beri çekilen 

ulusal yıkımların yarattığı uyanıklığın 
ve bu sevgili yurdun her köşesini 

sulayan kanların karşılığıdır. 
Bu sonucu, Türk gençliğine kutsal 
bir armağan olarak bırakıyorum.”
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YABANCILARDAN 
İNSAF ve MERHAMET 
DİLENEREKDEVLET ve 

MEMLEKET İŞLERİ 
YÜRÜTÜLEMEZ !

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 89



“Bir memlekette namuslular en az namussuzlar 
kadar cesaret sahibi değiller ise, 

memleketin kurtulma ümidi yoktur.”
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YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ!

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Geçmişini bilmeyen, 

geleceğine yön veremez.
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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. “

19.05.2021 www.ahmetsaltik.net 95



SENİ ANLIYORUZ; TÜM İNSANLIĞA ANLATACAĞIZ..
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profsaltik@gmail.com
www.ahmetsaltik.net

19 Mayıslar kutlu olsun!

Prof.Dr. Ahmet SALTIK
ADD Gn. Bşk. Yrd. 2004-6
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