






DERNEĞİN AMACI
Madde 2. Derneğin amacı 

Atatürk’ün, “İlkelerini” 
“Devrimlerini”

“Her türlü yeniliğe açık 
ve sürekli devrimi 

gerçekleştirecek nitelikteki 
düşünüş sistemini”,

“Devrimlerinin bugünkü 
sonuçlarını ve yarınlara 

doğal uzantılarını” 
“Yapıtlarını” ve 

“Toplumsal davranışlarını” 
inceleme, araştırma konusu 
yapmak, bunları tehlikeye 

düşüren gerici adım 
ve akımlarla, 

yasalar çerçevesinde 
düşün savaşımı vermektir.



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.



“ 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 .”

Mustafa Kemal 
ATATÜRK



“Yurtta barış, dünyada barış!” 
Mustafa Kemal ATATÜRK
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“ NEREDE KARŞILIKLI
SEVGİ ve SAYGI VARSA,

ORADA İTİMAT ve İTAAT VARDIR.
İTİMAT ve İTAATIN OLDUĞU YERDE

DİSİPLİN VARDIR.
DİSİPLİNİN OLDUĞU YERDE HUZUR,

HUZURUN OLDUĞU YERDE
BAŞARI VARDIR.. ”



n “ Tüm insanlar özgür; onur ve haklar bakımından 
    eşit doğar.” (İHEB md. 1)
n “Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak 
    yararlanma hakkı vardır.” (İHEB md. 21)
n Herkesin, kendisi ve ailesinin sağlık ve gönenci için   
   beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. 
  Herkes; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve 
   kendi denetimi dışındaki koşullardan doğan geçim   
   sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir. 
   (İHEB md. 25)
n 1961 Anayasamızın 49. maddesi : Sağlık hizmetlerini 
   yurttaşa hak, devlete görev sayan düzenleme.
n Avrupa Sosyal Konvansiyonu, Ottawa Şartı 
  (Chart), BM Anayasası, ILO metinleri, Kyoto Protokolü..     

YDD Hukuk tanımıyor! 



DÜNYA BANKASI’na Göre;

• Kamu hizmeti dayanışma 
kökenlidir; bu yüzden 
kaldırılmalı, rekabet olmalıdır.

• Sağlık özel bir sorundur ve 
sağlık hizmeti özel bir metadır.

    Kaynak :  World Development Report, 1993



ATATÜRK’e Göre;

• " Cumhuriyet Hükümeti’nin başlı başına 
bir temel olarak başarıyla izlediği 
sağlık savaşımını gittikçe araçlarını artıran 
bir ölçüde sürdürmek gereklidir ve önemlidir.”

• " Bulaşıcı hastalıklara karşı en kesin önlem olan 
aşılar artık tamamıyla memleketimizde 
üretilmektedir." (2004’te Türkiye hiç aşı üretemiyor!)

• " Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı insanları 
koruma hususunda büyük hizmetleri görülen 
aşıları hazırlama ile meşgul Hıfzıssıhha 
kurumumuz, tam bir başarıyla çalışmasına 
devam ve mücadeleye yararlı hizmetler yerine 
getirmektedir. " 







    MAI’nin kimi temel maddeleri
Emeğin mal oluşunun düşürülmesi için 
her türlü sosyal güvenlik ve yardımın 
yanı sıra örgütlenmesinin önüne geçilmesi;
Üretimde kullanılacak ham madde ve ara malda 
birincil önceliğin üretimin yapıldığı ülke olması 
ya da belli bir oranın bu ülkeden karşılanması 
ilkesinin yerine, fiyatının düşük olduğu yerden 
dışalımına (ithaline) bıraktırmasını.. 
gibi temel konuları içerir.
DİKKAT:Anlaşmayı imzalayan devletler, 
5 yıl süre ile anlaşmadan çıkamayacak 
ve çıktıktan sonra da 15 yıl süre ile 
tüm anlaşma kurallarını uygulamak 
zorunda bırakılacaklardır. (Katolik 
nikahı!)



Ülke, Hükümet-TBMM eliyle 
yıktırılmaya çalışılacaktır...
Ulusal Güçbirliği Hareketi bildirisi, 

20 Mart 2004/Ankara



IMF YANILTIYOR!



IMF YANILTIYOR!



IMF YANILTIYOR!



IMF YANILTIYOR!



IMF Politikaları; Sosyal Çöküş Reçeteleri!

BM İnsan Hakları Komisyonu’nun Raporu :

IMF reçetelerini, 20 yıldan beri uygulayan
ülkelerde toplumsal (sosyal) çöküş hızlanmış,

kredi borçlarını ödeme pahasına, 
milyonlarca insanın ekonomik, 

sosyal ve kültürel hakları rafa kaldırılmış,
Bu halklar, 

yoksulluğun pençesine terk edilmiştir.

Cumhuriyet, 06.03.2001



2003 İnsansal Gelişme Raporu 
Türkiye Genel Görünümü

• 175 ülke içinde 96. sıradayız!
• 2002 UNDP Raporuna göre 

11 basamak gerilemiş 
durumdayız!

• Orta gelişmişlik düzeyindeki 
ülkeler diliminde yer alıyoruz.

• Türkiye’nin HDI (İnsansal 
Gelişme İndeksi) 0.734’tür.

• 1. sıradaki Norveç için 
hesaplanan HDI değeri 0.944!

• 175. (son) sıradaki Sierra 
Leone için HDI değeri 0.252

2003 İnsani Gelişme Raporu





 BORÇ BATAĞINDA BOĞULUYORUZ!

Ulusal gelir : 230 B $



 BORÇ BATAĞINDA BOĞULUYORUZ!





IMF: Kriz tehlikesi yok, 
beraber çalışacağız. 

IMF Başkanı Rodrigo Rato, 
Türkiye’de ekonomik kriz 

tehlikesi görmediğini 
belirterek, stand-by 

düzenlemesi sonrası 
Türk hükümetiyle 
birlikte çalışmayı 

sürdüreceklerini söyledi.
Ümit Enginsoy / Washington

NTV-MSNBC, 12.05.04

mailto:ntvwashington@yahoo.com






Böylesi bir ortamda;

• DEVLETTEN YURTTAŞA VERİLEN 
HİZMET KALMAYACAK!

• YURTTAŞIN DEVLETE GEREKSİNİMİ 
OLMAYACAK (?!)

• YURTTAŞIN DEVLETE BAĞLILIĞI 
ve SEVGİSİ KALMAYACAK!

• ULUSAL DEVLET ZAYIFLATILACAK!



Faiz gelirine vergi yok!
Faiz gelirine vergi yok! % 57.5'i beyan edilmeyecek 

Yıllardır faiz gelirlerini ücret ve benzeri gelirlere göre ya çok az 
vergilendiren ya da hiç vergilendirmeyen devlet, faiz gelirlerinin 

vergilendirilmesinde de büyük bir çarpıklık sergiliyor. Maliye Bakanlığı, 
2003'te Türk Lirası cinsinden devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde 
edilen faiz gelirlerinin verilendirilmesinde esas alınacak indirim oranını 

yüzde 57.5 olarak belirledi. Buna göre enflasyonun yıllık ortalamalara göre 
TÜFE'de yüzde 25.3'e, TEFE'de de 25.6'ya indiği 2003 yılında faiz 

gelirlerinin yüzde 57.5'i vergiden muaf tutulacak. 26 Temmuz 2001’den 
önce ihraç edilmiş TL cinsinden Devlet tahvili ve Hazine bonosu 

faiz gelirinden önce yüzde 57.5 oranında indirim yapılacak. İndirimden 
sonra kalan tutar 12 milyar lirayı aşıyorsa beyanname verilecek. 

26 Temmuz 2001'den sonra Türk Lirası cinsinden ihraç edilen devlet tahvili 
ve Hazine bonosu faiz gelirlerinden de önce yüzde 57.5 oranında indirim 

yapılacak. Kalan miktardan 121 milyar 794 milyon liralık istisna 
düşüldükten sonra kalan tutar 12 milyar lirayı aşıyorsa beyanname 

verilecek. Buna göre söz konusu kâğıtlardan geçen yıl 314 milyar 
liradan daha az gelir elde edenler vergi vermeyecekler!!? 

{ Cumhuriyet 05.02.2004 }



• KAMUSAL ALAN TASFİYE EDİLİYOR
• SOSYAL DEVLET YOK EDİLİYOR
• BU ALANLAR ULUSÖTESİ ŞİRKETLERE 

TERK EDİLİYOR
• ÜLKE KÜRESEL SERMAYE ve 

ONUN YEREL İŞBİRLİKÇİLERİNCE 
İŞGAL EDİLİYOR..

ULUS(AL) DEVLET 
ZAYIFLATILIYOR..



M. Bereket : “Adam Smith, pi-
yasada her şeyi serbest bıraktığı-
nızda, bunun mümkün olan en iyi 
sonucu; refahı getireceğini öne 
sürüyordu. Ama, şimdi siz bütün 
bunların doğru olmadığını mı 
söylüyorsunuz?”
Joseph Stiglitz : “Evet aynen öyle. 
Yıllarca insanlar Smith'in öne sür-
düklerinin altında yatan varsayım-
larda neyin doğru olduğunu an-
lamaya çalıştı. Ve görülüyor ki 
bu varsayımlar, hiçbir yerde doğru 
bir şekilde ortaya çıkmayan varsa-
yımlar. Eksiksiz bilgi, kusursuz
piyasa... Böyle bir şey yok.”

NTV, Anahtar, 28.04.04 



Joseph Stiglitz : “Amerika'da, 
İngiltere'de, Avrupa'da insanlar işlerini yitirdi. 
Her 4 kişiden birinin işini yitirdiği bir ekonomi, 
etkili bir ekonomi değildir. 
Diğer sorunları da biliyoruz. 
Kirlilik örneğin.. Serbest piyasalar öyle bir 
kirliliğe yol açtı ki nefes almak olanaksız bir 
hal aldı. Buna bir çözüm bulması gereken 
bir yönetime gereksinim vardı. Ama daha 
dramatik bir şey var. 90'larda Amerikan 
ekonomisinde ve dünya ekonomisindeki 
yükselişin temel nedeni neydi? 
İnternet...Peki interneti destekleyen 
kimdi?Araştırmayı kim yaptı? Amerikan 
federal hükümeti yaptı. Demek ki bu 
gelişmeler piyasalardan kaynaklanmıyordu. 
Demek ki bu, hükümetler ve piyasa arasındaki 
etkileşimden kaynaklanıyordu. Temel 
araştırmayı hükümet yaptı, piyasalar da bu 
araştırmayı alıp piyasanın kendi içine çekti. .”

NTV, Anahtar, 28.04.04 



Ekonomide durum : 
DİE raporu, Haziran 2004

 
1. Gelecek yıl da kamu gelirlerinin 

büyük bölümü borca gidecek.
2. Borçtaki yüksek artış, sıkı önlemlerin 

alınacağı beklentisini doğuruyor.
3. Yatırım bütçede en az payı alıyor.
4. Çalışanların yitikleri azaldı ama sürüyor.



Ekonomide durum : 
DİE raporu, Haziran 2004

 1. Yaşanan mali krizin, 2003’te üretimdeki 
artışa karşın çalışanların kazançlarına 
düşüş olarak yansıdı!

2. Yatırım giderleri 2001’de % 5.1, 
2002’ de % 6 ve 2003’te % 5.1...

3. Kamunun iç ve dış borç stokunda durum, 
2003’te olduğu gibi, 2004’te de 
iç açıcı gözükmemektedir.



Ekonomide durum : 
DİE raporu, Haziran 2004

 1. İç ve dış borç kalemlerinde 
2001’den başlayarak gözlenen artışlar, 
önümüzdeki yıl da (2005) kamu 
gelirlerinin birçoğunun borç ödemesine 
gideceğini göstermekte.

2. 2004’te iç ve dış borçtaki yüksek artış, 
önümüzdeki yıllarda kamuda tasarruf 
önlemlerinin daha da sıkılaştırılacağı 
beklentisi doğuruyor.



Ekonomide durum : 
DİE raporu, Haziran 2004

 Kamu kesimindeki gelirlerin toplam ulusal
gelire (TUG-GSMH) oranı, 2004’te daha
önceki yıllara göre aynı düzeyde kaldı.
Buna göre; kamudaki toplam gelirlerin

TUG’e oranı 2001’de % 33.3 iken, 2002’de
% 31.6 oldu. Bu oranın 2003’te % 31.5
olması öngörülürken, 2004’te % 32 olması

planlanıyor. OECD ülkelerinde bu oran
ortalama % 45. Devlet hâlâ büyük mü ??
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"

“ Soğuk savaşın sona ermesinden sonra ABD’nin ağırlıklı 
olarak Avrasya bölgesini denetim altına almaya yönelik 

stratejik çabaları açık biçimde görülüyor. Emperyal gücün 
yükselmesini sürdürmesi için Sovyet Rusya ve Doğu 
Avrupa Komünizminin çöküşünün ardından ortaya 

koyduğu tehdidin ‘Radikal İslam’ olarak tanımlanması 
ve ABD’nin Büyük Ortadoğu olarak kasdettiği Ortadoğu 

halklarının genelde Müslüman inancını taşıması raslantısal 
bir durum olarak yorumlanamaz. ”

[ Cumhuriyet, Tanju Erdem, 04.06.04 ]
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"

“ Büyük Ortadoğu Girişimi ya da Projesi (BOP). 
İşte bu stratejinin ortam ve konjonktüre göre 

ayrıntı ve yöntemlerde sürekli değiştirilip 
geliştririlecek bir ABD-Batı egemenlik (hakimiyet) 

planının uygulamaya geçilmesi ya da bu böge 
ülkelerini emperyal gücün öngördüğü düzene 

dönüştürma harekatıdır. ”
[ Cumhuriyet, E. Amiral Tanju Erdem, 04.06.04 ]
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"

“ BOP, Kuzey Afrika’dan Çin’e uzanan ve jeopolitik 
biliminde kenar kuşak ülkeleri olarak bilinen ülkelerin 
demokratikleşme, liberalleşme ve modernleşmesini 

öngörüyor. Böylece köktendinci terörizme ve cehalete 
karşı, kadınların özgürleşmesine, neo-liberal ekonomilere, 

insan haklarının geliştirilmesine dönük girişimlerle, 
istikrarsızlıklarla dolu bir büyük bölgede demokrasinin 

ve barışın kurulmasına yardımcı olunacağı ifade ediliyor. 
Bu yüzeydeki görüş. ”

[ Cumhuriyet, E. Amiral Tanju Erdem, 04.06.04 ]
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"

ABD'nin yine NATO üzerinden hayata geçirmek istediği ulusal projesi BOP'un 
(Ben istersem Olur Projesi) temelleri tartışmalı olsa da İstanbul'da atılmıştır. 

Tam anlamıyla ‘şeytani’ bir kurgu olan BOP görüntüde, insanlık tarihinin 
en karmaşalı topraklarında, birbirlerinden nefret eden milletleri bir araya 

getirmeyi planlamaktadır. Pazarlandığının aksine ‘ABD'ye boyun eğen 
sömürge ülkeleri yaratma projesi’ olan BOP, ABD başta olmak üzere Batı’ya K. 

Afrika, Yakındoğu ve Ortadoğu'nun petrol, doğalgaz ve madenlerini 
‘demokratik’ yöntemlerle (!) ele geçirmeye ve ticaret yollarını denetim altına 
almaya dayanmaktadır. Pürüz yalnızca ‘parsanın kırışılması’ düzeyindedir.
Sömürgeciliğin kitabını yazmış AB ülkeleri bu çağda ABD'nin kendilerinin 
önüne geçmiş olmasına fazlasıyla bozulmakla birlikte, önlerine konulacak 
bahşişin pazarlığını yapmakla yetinmektedirler. İstanbul'da temelleri atılan, 
NATO'ya ‘gezegen polisi’ statüsü verilme çabası, BOP'un ileride karşısına 

çıkacak engelleri ortadan kaldırmaya yönelik bir altyapı çabasıdır.
( Yiğiter ÇEVİK, www.tambagimsiz.org, 14.07.04 ) 

http://www.tambagimsiz.org/
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"

Bu bölge, dünya ham petrol rezervlerinin % 73’üne, 
doğalgaz rezervlerinin % 72.5’ine sahip. Gelişmiş ülkeler 
(G 7’ler) bu petrolün % 55.5’ini, doğalgazın ise % 68’ini 

ithal ediyorlar. .. ABD’nin enerji kullanım payı giderek artış 
gösteriyor.. Ayrıca  enerji dağıtım terminalleri bu bölgeye 

açılıyor..  İskenderun Körfezi kritik önemde.. 
Bakü-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı.. 

Ve de Kıbrıs, Karpaz Burnu’nun konumu..
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Yeni Ortadoğu Projesine yönelik Arap itirazları neredeyse ortak 
karar gibi. Çünkü reformu şiddetle destekleyen Arap kamuoyu, 
Projenin bölge üzerindeki hegemonyasını tamamlama amaçlı 

büyük Amerikan aldatma girişimi olduğunun idrakinde. 
ABD ile ilişkilerdeki kötüleşmeden temel olarak yaınmacı 

olmayan Arap rejimleri, halk tepkisinden korkmakta. 
Dolayısıyla Türkiye’nin bu eğilimi öncelikle ‘Arap 

engeline’ çarpacaktır. Şayet bu gerçekleşirse Arap 
dünyasıyla ilişkilerdeki iyileşme süreci, yeniden sendelenmiş ve 

AKP’nin temel söylemlerinden birisi düşmüş olabilir...
[ Dr. Muhammed Nureddin, El Şark (Katar), www.ntv.msnbc.com, 23.06.04 ]

http://www.ntv.msnbc.com/
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AKP dikenli ağaçlar ormanının ortasında ilerliyor ve belki de bu ormanı sağ 
salim geçmek için Irak saldırısına katılmamasının derslerinden yararlanmakta. 
ABD’nin bütün tehdit ve uyarılarına -özellikle de en küstah isimlerinden olan 
Paul Wolfovitz’in bundan bir yıl önce Cengiz Çandar ve Mehmet Ali Birand’la 

yaptığı ünlü söyleşisindeki tehditlerine- karşın Türkiye, ABD politikalarına 
muhalefetin felakete ve kabuslara götürmeyeceğini, hatta bu politikalar 

İslam dünyasıyla bağlantılı  ise yeni ufuklar açacağını gösterdi. 
Acaba bizler, Ortadoğu projesi vesilesiyle yeni bir Mart tezkeresiyle mi 

karşı karşıyayız; yoksa içinde AKP’nin de bulunduğu Türkiye, 
düşmanlıkları yenilemek ve kazanımları bitirmek dışında 

hiçbir şey elde edemeyeceğimiz yeni bir maceraya mı giriyor? 
[ Dr. Muhammed Nureddin, El Şark (Katar), www.ntv.msnbc.com, 23.06.04 ]

http://www.ntv.msnbc.com/
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Türkiye bu oyunda her biçimde 
yitirmeye daha yakındır. 

AB ve ABD; ‘dost’, ‘müttefik’, ‘stratejik ortak’ gibi 
sıfatlarla anılmaya devam edildiği sürece 

elimiz zayıflamaktadır.
BOP'un ‘Diyarbakır merkezli’ yapılanması söylemi 

bile başlıbaşına bir göstergedir.
Türkiye'nin bölgesinde AB ve ABD ilişkilerine 
seçenek yakınlaşmalar yaratması zorunludur. 

[ Yiğiter ÇEVİK, www.tambagimsiz.org, 14.07.04 ]

Türkiye'nin durumu :

http://www.tambagimsiz.org/


Adım adım bölünme...

n En makul çözüm   
  “FEDERASYON”..
n “Özerk bölge” de olabilir.
n “Yerinden yönetim” de 
  bir çözümdür.
Şerafettin ELÇİ, Eski Bayındırlık Bakanı
Radikal, Neşe Düzel’le söyleşi, 14.06.04



TURK SALDIRGANLIĞI İLE SAVAŞINIZ..



TÜRKİYE 
BÖLÜNECEK!!!

“… Sessiz ve sivil darbe 
önlenmezse, Türkiye 5-10 
yılda, harita aynı kalsa bile 

kesinlikle bölünecek!!”
PROF. DR. EROL MANİSALI



TÜRKİYE’yi BORÇLANDIRMA 
ve TOPRAK İSTEMİ

“ Sömürgeleştirmenin en iyi yolu borçlandırmak! 
Önce borçlandırmanın iyi bir şey olduğu telkin ediliyor, 

kafalar buna yatırılıyor. Borçlanma afyon gibi, eroin 
bağımlılığı gibi bir şey. Türkiye bu yüzden krizden 

krize yuvarlanıyor. Ancak Türkiye’nin, benzer krizleri 
yaşayan Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden, 

Endonezya’dan farklı bir durumu var. Batı’nın Arjantin, 
Brezilya’dan, Endonezya’dan toprak istemi yok, ama 

Türkiye’den toprak istemleri var ! ”
{ CUMHURİYET, Oktay Akbal, Sina Akşin’den aktararak, 01.07.01 }



TÜRKİYE İÇİN 
SON ZARLAR ATILIYOR!

“ Türkiye’nin bir kere bu borç batağından çıkması, 
özelleştirmenin durdurulması gerek. 

Hatta özelleştirilen kimi kurumların yeniden 
kamulaştırılması gerekli. Ondan sonra da bir 

AYDINLANMA seferberliğine girişmek. Umut, bütün 
devrimci güçleri bir araya getirecek bir Kemalist 
Parti’de. BIÇAK KEMİĞE DAYANDI. 

TÜRKİYE İÇİN SON ZARLAR ATILIYOR!”
{ CUMHURİYET, Oktay Akbal, Sina Akşin’den aktararak, 01.07.01 }



Gözüm üzerinizde..
Sevr’i milletçe 
gömmüştük.
Sakın aldatıp 

hortlatmasınlar!
Kendinize 
güvenin;

Ulusal onurumuzu 
korumak için

Kurtuluş Savaşını 
örnek alın..



Kemalist Devrim 
deneyimi gösteriyor ki;

“ Kemalist Türk Devrimi göstermiştir ki, 
bir ulusun aydınlanmasını ve 
çağdaşlaşmasını sağlayacak 

tek ve güvenilir etken, 
başkalarının öncülüğü ve örnekliği 

değil; karanlıktan ve kültürel 
emperyalizmden kurtulmak 

konusunda göstereceği 
kendi diriliş ve direniş azmidir.

{ BCP basın duyurusundan, 25.06.04 }



“ Politikada hiçbir şey raslantısal değildir. 
Bir şey oluyorsa, o olayın o biçimde gerçekleşeceğinin 

önceden planlandığına emin olabilirsiniz. ”
Franklin D. Roosvelt, ABD Başkanı



Anayasa Mahkemesi’nin
LAİKLİK Tanımı

“ Laiklik; egemenliğe, demokrasi ile 
özgürlüğe ve bilgi bileşimine dayanan 
toplumsal bir atılım, siyasal, sosyal ve 

kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir. 
Laik düzende din, siyasallaşmadan 

kurtarılır, yönetim aracı olmaktan çıkarılır, 
gerçek saygın yerinde tutularak kişilerin 

vicdanlarına bırakılır. Böylece siyasal 
yaşamın dayanağı bilim ve hukuk olur. ”



TÜRBAN ve FRANSA 
CUMHURBAŞKANI 
JACQUE CHIRAC :

“ MODERN TOPLUMUN
KAZANIMLARINI 

TARTIŞMA KONUSU
YAPMAK İÇİN, SAPTIRILMIŞ BİR 

DİN ÖZGÜRLÜĞÜ KABUL EDİLEMEZ! ”
{ CUMHURİYET, İlhan SELÇUK, 25.10.03 }



İngilizlerden başörtüsüne izin yok !

İngiltere’de 15 yaşındaki bir kız öğrenci, 
başörtülü olarak okula girebilmek için 

yüksek mahkemeye açtığı davayı yitirdi.
Mahkeme, okulun, başörtüsüyle derslere 
girmenin “daha iyi bir Müslüman” olmak 
gibi bir kanıya yol açabileceği yönündeki 

görüşünü haklı buldu. 

NTV-MSNBC, 14.06.04
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Almanya’nın Saarland eyaletinde öğretmenlerin 
devlet okullarında başörtüsü takması yasaklandı. 

Yasağın kabul edildiği 3. eyalet .. 

Yasağın gerekçesinin, “dinsel, siyasal ve 
ideolojik semboller kullanarak okulların 

tarafsızlık ilkesinin bozulmaması” 
olduğu açıklandı...

{ www.ntv.msnbc.com, 24 Haziran 2004 }

Almanya’da başörtüsü yasağı..  

http://www.ntv.msnbc.com/


G8 Doruğu’na 
kimlerle katıldık?

Irak, Ürdün, Cezayir, Bahreyn, Yemen.. ile
Hürriyet’in sürmanşetinde ne vardı? 

(09.06.04)
“ Türkiye de devler masasına oturuyor..” 

(=Dezenformasyon!)
Kimler katılmayı reddetti ? 

Mısır, S. Arabistan, Pakistan
Neden? BOP’ni (=GOKAP)

dışardan dayatma olarak görüyorlar..



215 kişilik uçakta 15 kişi!

RT Erdoğan, 215 kişilik 
THY uçağında eşi, kızları 
Sümeyye ve Esra, oğlu 
Burak’ın karısı Sema ile 

G-8 doruğuna gitti. 
Oğlunun ABD’deki mezuniyet 
törenine de aile boyu katıldı!.  

(U. Zileli, Cumhuriyet, 10.06.04)



NATO Genel Sekreteri 
Jaap De Hoop Scheffer, 

İstanbul doruğunun, İttifak 
açısından önemli bir dönüm 

noktası olacağını söyledi.
İstanbul doruğunda Afganistan 
konusunda da önemli adımlar 

atılacağını ve kararlar 
alınacağını söyleyen Scheffer, 

müttefiklerin bu alandaki 
katkılarının belirlenmesinin 

önemi üzerinde durdu.  
AA Brüksel, 16.06.04



“ Bugünkü uğraşımızın amacı, 

TAM 
BAĞIMSIZLIK





“CUMHURİYET, 
BİLHASSA 

KİMSESİZLERİN 
KİMSESİDİR..”



“ Bir sözcükle 
anlatmak gerekirse, 

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

Mustafa Kemal
A T A T Ü R K



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



“ Devrimin hedefini
 kavramış olanlar, 

daima onu 
koruyabilecek 
güçtedir.”

Mustafa Kemal 
ATATÜRK
(1930)





“ Ulusların tarihinde bazı devirler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî ve 
mânevî ne denli güç varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı yöne yöneltmek gerekir. 

Yakın senelerde ulusumuz, böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli 
sonuçlarını kavramıştır. Ülkenin ve Devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek 

tehlikelere karşı korunması için, bütün Ulusçu ve Cumhuriyetçi güçlerin bir yerde 
toplanması gereklidir. Aynı türden olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir. ” 

1931 (Atatürk’ün S.D. III, syf. 90) 



“ 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.. 



Cumhuriyet kolay mı kuruldu ??
“ Cumhuriyetimiz, öyle sanıldığı gibi zayıf değildir. 

Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. 
Bunu elde etmek için çok kan döktük. 

Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. 
Gereğinde kurumlarımızı savunmak için 

gerekli olanı yapmaya hazırız.” 
1923 (Atatürk’ün Söylev Demeçleri III, syf. 71)



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

Devrimci Türkiye Cumhuriyeti’ni 
benim kişiliğimle var sananlar çok aldanıyorlar. 
Türkiye Cumhuriyeti, her anlamı ile, büyük Türk 
ulusunun öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlâtlarının 

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

Atatürk ve Atatürk’ün Hususiyetleri, 1965)



“ Ben,
gerektiği zaman 

en büyük hediyem 
olmak üzere, 
Türk Milletine 

canımı vereceğim.” 

Mustafa Kemal
A T A T Ü R K



Yüce Atatürk’ün sözüyle, 
“.. bizi yutmak isteyen Kapitalizm 

ve bizi mahvetmek isteyen 
Emperyalizm..” 

bu sevdasını gerçekleştirmek üzeredir. 
Öte yandan Cumhuriyetimizi 

‘özgür ve tam bağımsız’ olarak 
sonsuza dek yaşatmak 
boynumuzun borcudur. 

Haydi Türkiye, uyan artık derin 
uykundan, ayağa kalk, zamanıdır!





“ Vatan kesinlikle 
esenliğe kavuşacak, 

ulus kesinlikle 
mutlu olacaktır. 

Çünkü kendi 
esenliğini, kendi 

mutluluğunu 
ülkenin ve ulusun 
esenliği için feda 
edebilecek vatan 
evlatları çoktur.”



“ Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacak, 
fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek 

-özgür ve tam bağımsız- yaşayacaktır.. ” 
 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK



Dinlediğiniz için
teşekkür ederim.

Saygı ve dostluk ile…
03 Temmuz 2004, Cide

ADD Gn. Bşk. Yrd./ AÜTF Halk Sağlığı AbD
e-posta : profsaltik@tnn.net


