
ECDADINA SAHİP ÇIKMAK..  ve  ATATÜRK’ün 
OSMANLILAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİ 

AKP = RTE‘nin ülkemiz seçime giderken akla gelen gelmeyen her aracı kullanmaya başladığını 
görüyoruz. Yeni Osmanlıcılık tartışmasını alevlendirerek bir gündem oyunu daha… 
Ülkemiz kurgulu ve Batı destekli – güdümlü çok yönlü politikalarla çökertilmeye çalışılırken, bir 
yandan bu psikolojik harekatlara yanıt vermek bir yanda da çıplak gerçeği halka sürekli anlatmak 
zorundayız. 

İ. Kahraman “doğru” (!) söyleterek açık bir itirafta bulundu aslında : 

 “Kurşun atmadık ki!” 

Doğru, onların ataları emperyalist işgalcilere değil, Kuvayı Milliyecilere kurşun attılar, fetva 
yayınladılar, “Mustafa Kemal’in katli gereklidir” fetvalarını sözde Şeyhülislam Dürrizade’den 
alıp uçaklarla Anadolu’ya yaydılar. Ülke  şehitliklerle dolu, ama işbirlikçilerin ailelerinden “şehit” 
yok!? 

Sevr’i onaylayan ve ilk Meclis’in lanetlediği hainden öte son Padişah Vahdettin, “Yunan birlikleri 
işgalci değildir..” fermanları yayınladı halka. 

Yazmakla bitmez.. 

Osmanlı bir Hanedan’dır. Köklerine yabancılaşmış ve ihanete düşmüş ve sonunda İngiliz savaş 
gemisi ile kaçmış bir Padişah’ın nesebidir. Orhangazi’den başlayarak 36 padişahtan 34’ünün de 
eşleri Türk – Türken – Müslüman değildir. Kanlı ve iğrenç harem bataklığına saplanmıştır. 
Devşirmeci, fetih adı altında ganimet – talancıdır ve günümüzde hala Batı bize, geçmişte 
Osmanlı’nın kendisine yaptığı zulümlerin bedelini ödetmeye çalışmaktadır. 

Lütfen okuyunuz, 31 sayfa, belgeli olarak yazdık. 
Yayınız, paylaşınız, başta az okuyan / cahil kalması istenen AKP’liler, aydınlanınız. 
Beyninizi – kimliğinizi köle etmeyiniz, kiraya vermeyiniz, sömürülmeye, ALDATILMAYA HAYIR 
deyiniz.. 

31 sayfalık bu çalışmamızı okumak için aşağıdaki erişkeyi (linki) tıklayabilirsiniz.. 

http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/05/Neo_Osmanliclilik_ve_Ataturkun_Gorusleri

2.pdf 

1999’da Hulki Cevioğlu ile Cevizkabuğu’nda, her biri 5-6 saati geçen birkaç programımız oldu. 
Youtune’den bulunujp izlenmeli, paylaşılmalı, yayılmalı.. Meydan boş değil.. 
AKP = RTE kalkıp “gram toprak yitirmemiş 2. Adülhamit han hazretleri… ” diyor. 
Tarihsel belgeler ortada, Murat Bardakçı, Sinan Meydan, İlber  Ortaylı.. tek tek sayarak, 
Balkanlar, Kıbrıs, Mısır…. dahil 1,6 milyon km2 toprak bu kızılsultan zamanında yitirildi. Şimdiki 
Türkiye topraklarının 2 katını aşkın.. Şimdi ne diyeceğiz Bay RTE’ye? Doğru söylemiyor çünkü. 
Tarih yerli yerine koyacaktır tüm bunları. Seçime giderken AKP=RTE’ye her şey mübah mı??!! 

Yüz yıl önce başlatılan TÜRK DEVRİMİ / ATATÜRK DEVRİM, hala yerli – işbirlikçi karşıtları ve 
ortakları emperyalistlerle savaşımını sürdürüyor. 

Ya İstiklal, ya ölüm! Başka seçenek bırakmıyorlar.. 

Unutmayınız M. Kemal ATATÜRK’ün tarihsel kritik çağrısını ve uyarısını : 

http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/05/Neo_Osmanliclilik_ve_Ataturkun_Gorusleri2.pdf
http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/05/Neo_Osmanliclilik_ve_Ataturkun_Gorusleri2.pdf


 Milletlerin tarihinde bazı dönemler vardır ki, belli amaçlara erişebilmek için maddî 
ve manevî ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı doğrultuya 
yöneltmek gerekir. 
Yakın yıllarda milletimiz, böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin önemli 
sonuçlarını kavramıştır. Memleketin ve devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek 
tehlikelere karşı korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir 
yerde toplanması gerekir. 
Aynı cinsten olan kuvvetler, ortak amaç yolunda birleşmelidir. 

 

 

1 Aralık 2012’de yayınlanan makaleyi okumak isteyenler için bağlantı linki aşağıdadır. 

http://ahmetsaltik.net/arsiv/2012/05/Neo_Osmanliclilik_ve_Ataturkun_Gorusleri

2.pdf 
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