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Yüce ATATÜRK’e selam olsun, ışığı sonsuz olsun; 
GÜNAYDIN TÜM İNSANLIK!



Kubilay’ı anma, 23.12.08, Menemen



Atatürk 
ve en yakın dava 
ve silah arkadaşı 

Mirliva 
(Tümgeneral) 
İsmet Paşa,
 Konya-Ilgın 

askeri 
manevralarında 

birlikte..
(1 Nisan 1922)



E ş s i z   k a h r a m a n   A T A T Ü R K ,
V a t a n   s a n a   m i n n e t t a r d ı r !

İsmet İNÖNÜ, Cumhurbaşkanı



“ En büyük yenilgim, 
en büyük zaferimdir. “

14 Mayıs 1950
İsmet İNÖNÜ

T.C. Cumhurbaşkanı



ABD Başkanı L. Johnson’a
“Yeni bir Dünya kurulur ve 
Türkiye orada yerini alır.”

(1965)
T.C. Başbakanı 
İsmet İNÖNÜ



   Namık Kemal’in 
   “Yok mu bu vatanı   
   kurtaracak bahtı kara 
   medarını?”
sorusuna karşılık veren 
Kemal Paşa, vatanı kurtarmak 
için kellesini koltuğuna alarak 
19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya 
geçmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 
ulusal bağımsızlık 
düşüncesini ilk kez 25 Mayıs 
1919 günü Havza’da açıkladı.
 

“Bu millet, 
tutsak 

yaşamaktansa, 
ölsün daha iyidir..”



“Bir tek karar 
vardı : 

O da ulusal 
egemenliğe dayalı, 
hiçbir koşula bağlı 
olmayan bağımsız, 

yeni bir Türk 
Devleti kurmak.” 

(1919) 

“Bu millet, 
tutsak 

yaşamaktansa, 
ölsün daha iyidir..”

“Özgürlük ve 
bağımsızlık 

benim karakterimdir.”



“Bugün doğan güneşi 
nasıl görüyorsam, 

yarın Asya ve 
Afrika’daki bütün 
tutsak (esir) ve 

mazlum milletlerin 
hürriyet  ve 
istiklallerine 

kavuşacaklarını da 
öylece görüyorum.” 

3 Temmuz 1919, 
Erzurum Kongresi 
açış konuşması..
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“Birtakım sözcüklerler vardır ki, 
sık sık dile getirildikleri halde, 

hatta aydınlar arasında bile 
onu tümü ile anlayan oldukça azdır.” 



Int. Herald Tribune Gazetesi’ne 
Paris Kürt Enstitüsü imzasıyla verilen ilanla (10.12.04) 
güya Kürtleri temsilen kimi isteklerde bulunmuşlardır. 

Gerçek Kürtleri temsil etmeyen kimilerinin, 
Kürtlerin tarihi geçmişine bütünüyle zıt olarak 

ayrı bir yol izledikleri görülmektedir.
84 yıl önce gerçekleşen bir olayı anımsayalım : 

1. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlıların üzerine 
binbir hesaplar yapılırken, kimi Ermeni ve Kürtler de 

ayrılıp kendi devletlerini kurmayı düşünürler. 
İşte bunlardan bir Kürt Paşası ile Ermeni Paşası, 

ilginçtir ki; yine Paris’te 2 halkı temsilen 
anlaşma imzalarlar.



Bu gelişmeyi duyan Said Nursi, 
iki büyük Kürt aşireti reisi ile birlikte 

bu anlaşmanın Kürtleri temsil etmediğini, 
Kürtlerin Osmanlılardan ayrılma düşüncesinde 

olmadığını ve daha birçok gerçeği dile getirmiştir.
Bugün yine aynı merkezlerde, 

benzer misyonla yüklü adamlar 
ve yabancı parmağıyla kışkırtmalar sergileniyor.

Said Nursi ve arkadaşlarının o zaman 
İkdam Gazetesi’ne ve Sebil-ür Reşad Mecmuası 
aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu gerçekleri, 
bugün aynı gereksinimle, ibret alınması için, 
yeniden Ulusumuzun dikkatine sunuyoruz..

İKDAM, 22 Şubat 1336, 7 Mart 1920, Sayı: 8273



İkdam Ceride-i Muteberesine!
Evvelki günkü gazeteler, Paris’de Şerif Paşa ile 

Ermeni heyet-i murahhasası reisi Boğos Nubar Paşa 
arasında Kürdistan ve Ermenistan hakkında bir i’tilaf 
akd edildiğini yazarak, Kürd efkâr-ı umumiyesinden 

istizahatta bulunuyorlardı. 
Dörtbuçuk asırdan beri vahdet-i İslamiyenin fedakâr 

ve cesur hâdim ve taraftarları olarak yaşamış ve 
dinî ananesine sadakati gaye-yi hayat bilmiş olan Kürdler; 

henüz beşyüzbine karib şühedasının kanı kurumadan, 
şişlere geçirilen yetimlerinin, gözleri oyulan ihtiyarlarının 

hatıralarını teessürlerle anarken; 
İslamiyetin zararına olarak, tarihî ve hayatî düşmanlarıyla 

i’tilafı akdetmek suretiyle; salabet-i diniyeleri hilafında 
iftirak-cûyane âmâl takib edemezler. 

İkdam, 22 Şubat 1336, 7 Mart 1920, Sayı: 8273



İkdam Ceride-i Muteberesine!
Binaenaleyh, Kürd vicdan-ı millisinin 

bu tarz tahassüsüne muğayir hareket eden zevatı 
da tanımazlar.. ve yegâne emelleri de; 

vahdet-i dinî ve millîlerini muhafaza olduğundan, 
keyfiyyatın izahına delalet buyurulmasını 

muhterem gazetenizden istirham ediyoruz.

Sadatı Berzenciye’den Dava Vekili Ahmet Arif
Hizan Sadat-ı Kiramından İhtiyat Binbaşısı 

Muhammed Sıddık 
Ulema-i Ekrad’dan 

Said-i Kürdî 
İkdam, 22 Şubat 1336, 7 Mart 1920, Sayı: 8273



‘Boğos Nubar ile Şerif Paşa arasında akdedilen 
mukaveleye en müskid ve beliğ cevap, 

vilayat-ı şarkiyede Kürd aşairi rüesası tarafından 
çekilen telgraflardır. Kürdler camia-i İslamiyeden 

ayrılmaya asla tahammül edemezler. 
Bunun aksini iddia edenler mutlaka 

makasıd-ı mahsusa tahtında hareket eden 
ve kürdlük namına söz söylemeye selahiyettar 

olmayan beş on kişiden ibarettir. 
Kürdler, İslâmiyet nam ve şerefini i’la için 

beşyüzbin (500 000) kişi feda etmişler ve makam-ı 
hilafete olan sadakatlerini, isar ettikleri kan ile 

bir kat daha te’yid eylemişlerdir.
 

İkdam, 22 Şubat 1336, 7 Mart 1920, Sayı: 8273



“ Ma’hud muhtıranın esbab-ı tanzimine 
gelince: Ermeniler Vilâyat-ı Şarkiyede ekall-i- 
kalil derecesinde bulundukları için asla bir 

ekseriyet teminine.. ve ne kemiyyeten, 
ne de keyfiyyeten Şarkî Anadolu’da iddiayı 

temellüke muvaffak olamayacaklarını 
son zamanlarda anladılar.. Maksadlarına, 

Kürdler namına hareket ettiğini iddia eden 
Şerif Paşa’yı alet etmeyi müsait ve muvafık 
buldular. Bu suretle Kürd ve Ermeni davası 
ortada kalmayacak ve Şarkî Anadolu’daki 
iftirak âmâli mevki-i fiile çıkmış olacaktı. ” 

İkdam, 22 Şubat 1336, 7 Mart 1920, Sayı: 8273



“ İşte, bu gaye ile o ma’hud beyanname 
müştereken imzalandı ve konferansa takdim olundu. 
Ermeniler’in maksadı Kürdleri aldatmaktan başka 
bir şey olamaz. Çünkü ileride Kürdlerin kemiyyeten 

hal-i ekseriyette bulunduklarını inkâr edemeseler bile, 
keyfiyyeten, yani ilmen, irfanen kendilerinden 

dûn oldukları bahanesiyle, Kürdleri bir millet-i tabie 
haline getirecekleri muhakkaktır. Buna ise, 

aklı başında olan hiçbir Kürd taraftar değildir. 
Zaten Kürdler bu beyannameye yalnız sözle değil, 

bilfiil muhalif olduklarını isbat ediyorlar.
Kürdlük davası pek mânâsız bir iddiadır..  

İkdam, 22 Şubat 1336, 7 Mart 1920, Sayı: 8273 (Devamı...)



Kürdlük davası pek mânâsız bir iddiadır..  

Çünkü herşeyden evvel Müslümandırlar.. 
Hem de salabet-i diniyeyi taassub derecesine isal eden 

hakiki müslümanlardan... Binaenaleyh, Ermenilerle 
aynı ırktan bulunup bulunmadıkları meselesi, 

onları bir dakika bile işgal etmez. 
“El İslâmü cebbeti’l asabiyyete’l cahiliyyete” 

İslam, uhuvvet-i İslamiyeye 
münafi olan kavmiyyet davasını men’ eder.” 

İkdam, 22 Şubat 1336, 7 Mart 1920, Sayı: 8273



“Esasen bu, tarihe ait bir şeydir.. 
Kürdlerin asıl ve nesepleri ne olursa olsun, 

İslâmdan iftiraka vicdan-ı millîleri 
asla müsaid değildir. Bununla beraber, 

Kürdlerin Arap kavm-i necibi ile ırken alâkadar 
bulunduğu hakâik-i tarihiyedendir.

İslamiyyet, herhangi bir ırkın diğer bir unsuru 
İslam aleyhine olarak menfî surette intibah 
hasıl etmesini kabul edemez. Binaenaleyh, 
Kürdleri Müslümanlıktan ayırmak isteyenler 

esasat-ı İslâmiyeye muhalif hareket ediyorlar. 
Fakat bunlar da kimlerdir? Bir iki kulüpte toplanan 

beş on kişiden ibaret!.. Hakiki Kürdler, kimseyi 
kendilerine vekil-i müdafaa olarak kabul etmiyorlar.” 

Said-i Nursi
İkdam, 22 Şubat 1336, 7 Mart 1920, Sayı: 8273



“Onların vekili ve Kürdlük namına söz söyleyecek 
ancak Meclis-i Mebusan-ı Osmaniyedeki 

mebuslar olabilir. 
Kürdistan’a verilecek muhtariyetten bahsediliyor... 

Kürdler, ecnebî himayesinde bir muhtariyeti 
kabul etmektense, ölümü tercih ediyorlar. 

Eğer Kürdlerin serbestii inkişafını düşünmek 
lazım gelirse; bunu Boğus Nubar ile Şerif Paşa değil, 

Devlet-i âliye düşünür. 
Hülâsa: Kürdler bu hususta kimsenin 

tevassut ve müdahalesine muhtaç değildirler...” 
Said-i Nursi

İkdam, 22 Şubat 1336, 7 Mart 1920, Sayı: 8273
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İlk TBMM açılıyor, 23 Nisan 1920





“CUMHURİYET, 
BİLHASSA 

KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..”



“ Bir sözcükle 
anlatmak gerekirse, 

diyebiliriz ki; 
yeni Türkiye Devleti 
bir halk devletidir, 
halkın devletidir.” 

Gazi M. Kemal
A T A T Ü R K
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“Yüzyıllar nadir 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) 
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“Başarımız, 
kuşkusuz 

birlikte olacaktır. 
Eğer Millet; 
ortak amaca 
hep beraber 

faaliyet sarf ederek 
yürürse, mutlaka 

başaracaktır.”
 

Gazi M.K. ATATÜRK 
(1923) 



Türkiye ve Dünyada Sanayi Üretim 
Göstergeleri (1929 = 100).

Yıl                 Türkiye         Dünya
1929 100 100
1930 106 86
1931 112         76
1932 118         65
1933 131         75
1934 141         80
1935 141         92
1936 149        102
1937 165        110
1938 174         96
1939 196        119

www.selimsomcag.org/, 10.09.05

Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün

EKONOMİ MUCİZESİ



ATATÜRK döneminde, temel ekonomik 
ulusal göstergelerde şaşırtan büyüme!

  
  Ulusal Gelir      Nüfus      Kişi Başına 
Yıl Milyon TL   Milyon       Ulusal Gelir, TL
 

1927 1000      13.6       73
1929 1147      14.2       80
1935 1315      16.2       82
1938 1589      17.2             92 (75 $)
1939 1625         17.5              95

• 12 yılda TUG % 62.5 büyümüş..
•  Oysa 12 yılda nüfus % 28.7 (3.9 milyon) artmış..
• Kişi başına gelir 73 TL’den, 22 TL artarak (% 32) 
  95 TL’ye çıkmış.
• 15 yılın toplam enflasyonu yalnızca % 2.2
www.selimsomcag.org/, 10.09.05

Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün

EKONOMİ MUCİZESİ



“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 : 



U N E S C O  K A R A R I
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün doğumunun 

100. yılına rastlayan 1981 yılında anılması için, 
UNESCO Genel Kurulu’na katılan 

156 ülkenin oybirliği ile kabul edilen karar (1979)

“ULUSLARARASI ANLAYIŞ ve BARIŞ 
İÇİN ÇABA HARCAMIŞ ÜSTÜN BİR 
KİŞİ, OLAĞANÜSTÜ BİR DEVRİMCİ, 
SÖMÜRGECİLİK ve EMPERYALİZME 
KARŞI SAVAŞAN İLK ÖNDER, 
İNSAN HAKLARINA SAYGILI, 
DÜNYA BARIŞININ ÖNCÜSÜ, 
İNSANLAR ARASINDA HİÇBİR 
RENK, DİN, IRK AYRIMI 
GÖZETMEYEN EŞSİZ DEVLET ADAMI;
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU.”



“Hak” kavramı ve ATATÜRK
• Resmi makam ve üniformaya sığınarak mücadele devri 
   bitmiştir. Artık açıkça ortaya çıkmak ve milletin 
   hakları adına gür sesle bağırmak gerekir.
• Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, 
   kendine özgü bir siyasal düşünceye sahip olmak, 
   seçtiği bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak 
   hak ve özgürlüğüne sahiptir. Kimsenin fikrine ve   
   vicdanına egemen olunamaz. 
• Bu ülkenin halkı üzerinde kimsenin egemenlik kurma 
   hakkı yoktur; ama bu ülkeyi başkalarına el açmadan 
   geçindirmek ve yaşatmak da size düşen bir ödevdir. 
   (Bugünün Diliyle Atatürk'ün Söylevleri)



“Hak” kavramı ve ATATÜRK
• “İnsan, üyesi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu 

düşündüğü ölçüde, bütün Dünya milletlerinin huzur ve 
refahlarını düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne denli 
değer veriyorsa, bütün Dünya milletlerinin mutluluğuna 
yararlı olmaya elinden geldiğince çalışmalıdır."

• Bu sözler, yıllar sonra 1944 yılında Birleşmis Milletlerce 
kabul edilen çok ünlü ve bir o denli değerli Filadelfiya 
Bildirgesi‘ nin ana temalarından biri olarak karşımıza çıkıyor :

• “Dünyanın hangi köşesinde yoksulluk ve sefalet varsa; 
bu olgu, Dünyanın refah içindeki  köşeleri için büyük bir tehdittir.“

   (Bugünün Diliyle Atatürk'ün Söylevleri)



ULUSAL EGEMENLİK 
NE DEMEK?

“ Egemenlik, bağsız koşulsuz
ulusundur, yüksek bilginize..” 

(Gizli oturumda milletvekillerine)
“ Türkiye halkı bağsız koşulsuz 
egemenliğine sahip olmuştur. 
Egemenlik hiçbir renkte, 

hiçbir biçimde, hiçbir anlam ve yolla 
pay-la-şım ka-bul et-mez ! “

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Ulusal Egemenlik Üzerine :

“ Eşitliğin, özgürlüğün
ve adaletin dayanağı 
Ulusal Egemenliktir.

Ulusun Egemen olması ise
milletin namusudur,

haysiyetidir ve şerefidir. “
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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 mahkûmdur.” 
“Yeni Türk Devleti’nin yapısal özü 
Ulusal Egemenliktir.” (1 Nisan 1923)





Libya’da bedevilerle yere oturarak söyleşi..
41Prof. A. SALTIK-AÜTF
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“7 yüzyıldan beri cihanın 
dört bir köşesine sevk ederek 

kanlarını akıttığımız, 
kemiklerini topraklarında 
bıraktığımız (...) bunca 

fedakárlık ve ihsanlarına 
karşılık nankörlük, küstahlık, 

cebbarlıkla uşak mevkiine 
indirmek istediğimiz bu asıl 
sahibin (köylü) huzurunda, 
bugün utançla ve saygıyla 

kendimizi toplayalım.”
Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK
 

(1. TBMM Tutanakları, 18.c., s.4, 1 Mart 1922) 



İnsan Atatürk ve Türk köylüsü..

12/11/2021 43Prof. A. SALTIK-AÜTF
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TARİHTE EŞİ OLMAYAN OLAY !

• Kadınlar başka hiçbir ülkede 
bu denli hızla ilerlememişlerdir.

• Bir ulusun bu derece değişmesi, 
tarihte, gerçekten eşi olmayan 
bir olaydır.
İngiliz Daily Telegraph Gazetesi’nden aktaran :

Ulus, 16 Kasım 1938



09.12.06
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Ulusal
Devrimden 

Karşı 
Devrime
Savrulan

Cumhuriyet
Türkiye’si..
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Kadın-erkek eşitliği bu mu?
Tanrı sonradan fikir değiştirmedi.. 

Adem ve Havva çıplaktı!

12/11/2021 Prof. A. SALTIK-AÜTF 47



İran’da kadın din polisi (!) (Pastar), 
kot giyen ve saçı görünen kadını copluyor!.

Prof. A. SALTIK-AÜTF
48
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Din adına 
insanlara 
yönelik 

baskıların 
insanın 

doğasına ters 
düştüğünün 
fotoğrafıdır.. 
www.asahaber.com/, 

16.02.08

http://www.asahaber.com/


Ünlü İngiliz tarihçi 
Prof. Dr.Arnold Toynbee : 

“Batı dünyasındaki 
Rönesans, 

Reformasyon, bilim 
ve düşünce devrimi, 
Fransız Devrimi ve 
Sanayi Devrimi’ni, 

ATATÜRK, bir insan 
ömrüne sığdırmıştır.” Seni çok 

seviyoruz..



“Bugünkü Türk milleti siyasî ve içtimaî 
camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, 
Çerkezlik fikri ve hatta Lâzlık fikri veya 

Boşnaklık fikri propaganda edilmek 
istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız 
vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri 
mahsulü olan bu yanlış adlandırmalar, 

-birkaç, düşman âleti mürteci, 
beyinsizden başka- hiçbir millet ferdi 
üzerinde üzüntüden başka bir tesir 

yapmamıştır. Çünkü bu millet fertleri de 
umum Türk camiası gibi aynı ortak 

maziye, tarihe, ahlâka, hukuka 
sahip bulunuyorlar.”

“Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 

kuran 
Türkiye halkına, 

Türk milleti denir.”
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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK;
1922 Ekiminde ünlü İzmit basın 
toplantısında da bir soru üzerine;
“Kürtler Türkiye’nin her yanında 
Türklerle öylesine içiçe geçmiş, 
öylesine kaynaşmışlardır ki; 
özerk bir Kürdistan kurmaya kalkışmak, 
BÜTÜN TÜRKİYE’yi MAHVETMEK 
demek olur.” demiştir. 
Bu saptama bugün için de ve Türk, Kürt, 
Zaza, Arap, Laz, Gürcü, Arnavut, Çerkez, … 
gibi bütün Türk MİLLETTAŞLAR için, 
1922′lere göre çok daha fazla geçerlidir. 
Hepimizin tümden mahvolmamız anlamına 
geldiğini, bunu isteyen sömürgeci Batı 
biliyor da, bizler mi bilmeyeceğiz?
Prof.Özer Ozankaya, www.addisparta.org, 09.12.08
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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  :
"İnsan, mensup olduğu milletin varlığını 
ve saadetini düsündüğü kadar, bütün 
cihan milletlerinin huzur ve refahlarını 

düşünmeli ve kendi milletinin saadetine 
ne kadar değer veriyorsa, bütün Dünya 
milletlerinin saadetlerine yararlı olmaya 

elinden geldiği kadar çalışmalıdır."

Bu sözler, yıllar sonra 1944 yılında Birleşmiş 
Milletlerce kabul edilen cok ünlü ve 

o denli değerli Philadelphia Bildirgesi'nin 
ana temalarından biri olarak karşımıza çıkıyor:

"Dünyanın hangi köşesinde 
yoksulluk ve sefalet varsa; 

bu olgu, dünyanın refah içindeki 
köşeleri için büyük bir tehdittir.”
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DPT 8. 5YKP’ndan..
126. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için gerekli olan 

minimum gıda harcama düzeyine sahip 
bulunamama durumu olarak tanımlanan 
mutlak yoksulluk oranı, % 8'dir : 
[75 milyon nüfusta 6 milyon insan aç!] 
Gıda ve öbür tüketim gereksinimlerini bir bütün 
olarak dikkate alan temel gereksinimler yaklaşımına 
göre, yoksulluk riski altında bulunan nüfus oranı 
%24 [20 milyon insan yoksul!] dolayındadır. 
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“ Bu ülkenin halkı 
üzerinde kimsenin 
egemenlik kurma 

hakkı yoktur; 
ama bu ülkeyi 

başkalarına 
el açmadan 

geçindirmek ve 
yaşatmak da size 

düşen bir ödevdir.” 

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK
(Bugünün Diliyle Atatürk'ün 

Söylevleri, 
S: 109, Söylev ve Demeçler, 

C:2, S: 126)



“ Mazide muktedir iken 
tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı

minnet hissi duymayanların, 
geleceğe güvenle bakma hakları yoktur. ”



ATATÜRK’ten öğretmenlere :
• “Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın 

eşit olarak, bütün öğrenim basamaklarındaki 
eğitim ve öğrenimlerinin iş ilkesine dayanması 
önemlidir. Yurt çocukları, her öğrenim 
basamağında, tutumsal alanda yapıcı, etkili 
ve başarılı olacak biçimde donatılmalıdır.

• Ulusal törelerimiz, uygarlık ilkeleriyle ve özgür 
düşüncelerle geliştirilmeli, güçlendirilmelidir. 
Bu, çok önemlidir; özellikle dikkatinizi çekerim. 
Korkuya dayanan ahlak, bir erdem olmadıktan 
başka, güvenilir de değildir.”
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“Düşünce akımlarına karşı düşünceye 
dayanmayan güçle  karşılık vermek, 

akımı  yok etmedikten başka; 
herhangi bir kişiyle, herhangi bir  

insanla konuşulduğu zaman, onun 
herhangi bir düşüncesini güç zoruyla 
reddederseniz, o direnir. Direndikçe 
kendi kendini aldatmakta çok daha 
ileri gidebilir. Bu nedenle düşünce 

akımları, baskıyla, şiddetle, kuvvetle 
reddedilemez. Tam tersine güçlendirilir. 

Buna karşın en etkili çözüm, 
gelen düşünce akımına, 

karşı bir düşünce akımı vermektir.”

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
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Irkçı Almanya’da çifte 
standart!

• Gerhard Schröder kabinesinin 
İçişleri Bakanı Otto Schily’nin iki yıl önce 
“Çok kültürlülük öldü.” dediği 
biliniyordu (14.2.2006 Inter. Herald Tribune).

• İktidardaki Hıristiyan Sosyal Birliği 
milletvekili Andreas Scheuer de 
“Bütünleşmişlik dille başlar. Okullarda 
anadil yasağına katılıyorum. 
Yönetim buna uymayan öğrencilere ceza 
vermeli.” diyor. (31.1.2006, www.cumhuriyet.com)



Fransız Ulusal Meclisi'nin, 
Ermeni soykırım savlarını 

tanımayanlara hapis ve 
para cezası öngören tasarıyı 
kabul etmesini protesto için 

Türk yurttaşlığına geçme 
başvurusu yapan Fransız 

tarihçi Jean Michel Thibaux; 

Atatürk'e de hayran olduğunu belirterek 
"Atatürkçü düşünce sistemini 
kendime hep rehber edindim. 

AB'nin en büyük hedefi, 
Türkiye'de Atatürkçü düşünceyi 

yok etmektir." dedi.
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Paşa, size nasıl 
hayran olmayayım? 

Ben Fransa’da laik bir hükümet 
kurmuştum, bu hükümeti 

Papa’nın Paris’teki temsilcisinin 
yardımı ile papazlar devirdi.

Siz ise bir Halife’yi kovdunuz 
ve gerçek anlamıyla laik bir 

devlet kurdunuz. Siz, bu taasup 
içinde laikliği bu topluma 

nasıl kabul ettirdiniz?
Dehanızın büyük eseri laik bir 

Türkiye yaratmak olmuştur. (1933)

 

Edouard Herriot
Fransa eski 
Başbakanı

Yazılmayan yönleriyle 
Atatürk, 1963, syf. 62
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Özgürlük olmayan 
bir memlekette

ölüm ve çöküntü vardır. 
Her ilerlemenin 
ve kurtuluşun 

anası özgürlüktür.

Gazi M. Kemal ATATÜRK

Adalet mülkün = ülkenin temelidir...
Olağanüstü adaletsiz gelir dağılımı 
başta olmak üzere ülkemizde adalet 

mi kaldı?? Halkçı devlet nerede??



Demokrasiyi cumhuriyet düşmanlığı için,
İnsan haklarını bölücülük için ve

Küreselleşmeyi ulus devleti tasfiye etmek için..
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"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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“ Biz Batı emperyalistlerine 
karşı yalnız kurtuluş ve 

bağımsızlığımızı korumakla 
yetinmiyoruz. Aynı zamanda 
Batı 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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“Başımıza neler örülmek 
istendiği ve nasıl 

direndiğimiz görülmeli, 
gelecek kuşaklar için 
ders oluşturmalı ve 

uyanıklık sağlanmalıdır. 
Zaten her şey unutulur, 

fakat biz her şeyi 
gençliğe bırakacağız…

O gençlik ki, hiçbir şeyi 
unutmayacaktır.”

Gazi Mustafa Kemal 

A T A T Ü R K



“ 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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Yurtta barış, dünyada barış!
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Atatürk Çin kitaplarında-1 
Türkiye'de kimi aydınlar 

hâlâ Kemalizm'in yararlarını tartışırken, 
1.5 milyarlık Çin, 

Atatürk devrimlerinden ders çıkartıyor. 
Çin bu amaçla okul kitaplarında 

Atatürk'e  4 sayfa yer ayırdı. 
Önümüzdeki eğitim yılında ise 
Atatürk ve devrimlerine 8 sayfa 

yer verilecek. Milyonlarca öğrenci 
Atatürk’ü yakından tanıyacak. 
Çin’de bütün okullarda okutulan 

ders kitaplarında Atatürk hakkında 
şu bilgiler yer alıyor : 
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Atatürk Çin kitaplarında-2 
Çin’de bütün okullarda okutulan ders kitaplarında 

Atatürk hakkında şu bilgiler yer alıyor : 

” Vatansever general Kemal, 
Türk milletini içinde bulunduğu 

ürkünç durumdan kurtarmak için 
Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın 

önderliğini üstlendi. 
Kemal, Osmanlı Devleti'nin 

yüzyıllardır sürdürdüğü 
feodal toplum yapısını 

sona erdirerek Türkiye tarihinde 
yeni bir dönem başlattı. “
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“TÜRKİYE ÖVÜNEBİLİR”
Bir ulusun yaşamında 

bu denli az sürede, 
bu denli kökten değişiklik 
pek seyrek gerçekleşir...

Bu olağanüstü işleri yapanlar, 
hiç kuşkusuz sözcüğün 

tam anlamıyla büyük adam 
niteliğine hak kazanmışlardır

ve bundan dolayı 
Türkiye övünebilir. 

(31.10.1933)

 

Eleftherios
Venizelos

Yunanistan 
Başbakanı

Cumhuriyet, 
29 Ekim 1969
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Nobel ve Atatürk 
Yunan Başbakanı Venizelos, 

1934’te Nobel ödül komitesine yazdığı 
mektupta, Mustafa Kemal'in 

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurması ile 
çağdaş ve ulusal bir devletin 

doğduğunu vurguluyordu. 
Kurt politikacı, Türklerle dostluk 

kurmanın doğruluğuna ve getirisine 
olan inancını bu mektupla kanıtlıyor 

ve Yunan Başbakanı olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Mustafa Kemal'i, 
o yılın Nobel Barış Ödülü'ne 

aday gösteriyordu. 

 

Eleftherios
Venizelos

Yunanistan 
Başbakanı
www.cumhuriyet.
com.tr, 15.11.06



• “Kendilerine bir 
milletin talihi bırakılan 
adamlar, milletin 
kuvvet ve kudretini 
yalnız ve ancak 
yine milletin hakiki 
ve elde edilmesi 
mümkün menfaatleri 
yolunda kullanmakla 
görevli olduklarını 
bir an hatırlarından 
çıkarmamalıdırlar.”
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“Türkiye, 
bir maymun değildir 
ve hiçbir milleti de 
taklit etmeyecektir. 

Türkiye ne 
Amerikanlaşacak 

ne de Batılılaşacaktır; 
o sadece 

ÖZ-LE-ŞE-CEK-TİR!”
[ Türk Kültürü, Kasım 1965, sayı 37, sf. 64 ]

29 Ekim 1930, Ankara, 
Türkocağı, Cumhuriyet Balosu, 

Associated Press Muhabiri 
ABD’li Dorothy Ring’e yanıtı..
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Asıl mayamız Doğu maneviyatı!
• "... Doğu'yla Batı'nın birleştiği yerde 

bulunduğumuz, Batı'ya yaklaştığımızı 
zannettiğimiz takdirde, asıl mayamız olan 
Doğu 'maneviyatı’ndan tümüyle 
soyutlanıyoruz. Hiç şüphesizdir ki, 
bu büyük memleketi, bu milleti, çöküntü 
ve yok olma çıkmazına itmekten başka, 
bir sonuç beklenemez (bundan)." 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
(6 Mart 1933, TBMM Gizli Oturum konuşmasından)
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Princeton Üniversitesi’nde 
1949’da A. Einstein ile 

görüşen İTÜ’nün emekli 
hocalarından Prof. Dr. 

Münir Ülgür’ün Cumhuriyet 
Bilim Teknoloji Dergisi’ne 

yaptığı açıklamada; 
Einstein’ın görüşmede, 

"Dünyanın en büyük 
önderine sahipsiniz. 
1933’teki üniversite 
reformunuz sırasında 

beni de ülkenize 
davet etmişti." 
dediğini aktarıyor. 

Ünlü fizikçi, 
Nobel ödüllü

Prof. Dr. 
Albert EINSTEIN
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“ Dünyada her şey için, 
medeniyet için, 

hayat için, başarı için, 
en hakiki mürşit 

(yol gösterici)
bilimdir, fendir (tekniktir). 

Bilim ve fennin dışında 
yol gösterici aramak

gaflettir (aymazlıktır), 
cehalettir, dalalettir 

(sapkınlıktır).”

Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK
(22.09.1924, Samsun 

Ögretmenleriyle Konuşma)



•“Bir zamanlar gelir, beni 
unutmak veya unutturmak 
isteyen çabalar belirebilir. 
Fikirlerimi inkâr edenler 
ve beni yerenler çıkabilir. 
Hatta bunlar, benim yakın 
bildiğim ve inandıklarım 
arasından bile olabilir. 
Fakat, ektiğimiz tohumlar 
o denli özlü ve güçlüdürler 
ki; bu fikirler, Hint'ten, 
Mısır'dan döner dolaşır 
gene gelir, verimli sonuçları 
kalpleri doldurur..”
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 “Cezaevlerinin haftada bir mutlaka 
denetlenerek, yargılama olmaksızın 

tutuklu kalanların kısaca nedenleriyle 
birlikte derhal en yakın müfettişliğe ve 
Adalet Bakanlığı’na bildirilmesi gerekir. 

Tü r k i ye  C u m h u r i ye t i n d e  
k i m s e s i z  b i rey  yo k t u r.  

Cumhuriyet, 
böyle bir kavramı asla kabul etmez. 
İ n s a n  h a k l a r ı  y a s a l a r ı m ı z ı n  

g ü v e n c e s i  a l t ı n d a d ı r.  
Kendilerini kimsesiz görenlerin 

yanlarında her an haklarını aramakla 
görevli Cumhuriyet Savcıları 

bulunduğunu asla unutmamalı 
ve bundan emin olmaları gerekir”. 

(9 Ekim 1925, Ankara, 
Cumhuriyet Savcılarına; 

Atatürk ve Hukuk, 
Derleyenler: Ender-Mehmet 
Tiftikçi, Yargıtay Yayınları, 

Ankara 1999)
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