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“ Eğer sürekli barış isteniyorsa, insan yığınlarının durumlarını iyileştirecek  

uluslararası önlemler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık  
ve baskının önüne geçmelidir. Dünya yurttaşları çekemezlik,  

açgözlük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir.”   
 

Gazi M. K. ATATÜRK 

 
Kimi malum kaynaklar koro halinde, biz Kemalistleri (Atatürkçüleri) modası geçmiş (!?) ulusalcılıkla 
suçlamaktalar.. Sıradan, alışılmış.. Psikolojik savaş erekli. Hatta terörist, potansiyel suçlusunuz ! 
Zavallılar, düşünsel yanıt yerine tuhaf etiketler yapıştırmaktalar. 
 
Öncelikle "savunma" konumunda kalmayı reddederiz.. Tartışmak isteriz.. Atatürk‟ün bilimsel akılcılı-
ğıyla! Suçlanma ve savunu yerine görüşlerimizi sunmak ve sorumlu, ağırbaşlı yanıtlar almak isteriz. 
 
Atatürk'ün, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." tanımı,  
son derece ustalıklı bir tarihsel ve sosyolojik gerçeklikle örtüşmenin de ötesinde,  
kurama, bilime ve de yaşamın kendisine uygulamada başarılı görkemli bir katkıdır.. 
“Ne mutlu Türk’üm diyene!” büyülü reçetesi de tamalayıcı, pekiştiricidir aynı bağlamda. 
 
Anadolu'daki varsıl kültürel dokuyu, etnik çeşitliliği bir “akıllı uzlaşma”ya çağrıdır. 
Gönüllü bütünleşme (integrasyon) ile uluslaşma / milletleşme önerisidir,  
assimilasyon asla değildir! 
Ancak böyle yapıldığında emperyalizm karşısında güçbirliği sağlanmakta;  
ülke-halk bütünlüğü gerçekleştirilebilmektedir. 
 
Günümüzün küreselleşTİRmecileri = yeni emperyalistlerinin izledikleri politika,  
Atatürk'ün haklılığını ortaya koydu. Emperyalizm küreselleşti :  
Tüm küreyi sömürge istiyor! 
Buna karşılık, “direniĢin küreselleĢtirilmesi” kaçınılmaz. (Prof. Noam Chomsky)  
Bu da önce ülke içinde ulusal birlikten, “ülke halkının uluslaĢması”ndan geçiyor. 
Böylece ülke coğrafyalarında yaşayan halklar, birbirinin tarihsel-sosyolojik-ulusal  
müttefiki oluyor. 
Küresel emperyalizmin buna tahammülü asla yok.  
Çünkü asıl gücünü ülke halklarının iç bölünmüşlüğünden ve borçlandırmadan alıyor.  
 
Ayıp değil midir, örn. Irak‟ta uluslaşmayı engellemek, “Irak halkı” kavramını “1” kez olsun  
ağzına almadan, retorik tuzakla (sözcük oyunlarıyla, takiyye ile) “Irak‟lı Kürtler, Şiiler, Sünniler” diyerek 
gül gibi geçinen ve yavaş da olsa uluslaşan bir halkı kanlı emellerle,  
etnik ve dinsel temelde birbirine düşürmek, içsavaş çıkarmak ve Haçlı orduları ile işgal ?? 
 
Gerekçesi de “kitle imha silahları” oluyor.. BM uzmanları sonra da ABD bunları bulamıyor!?  
Kukla BM ve oyuncak Güvenlik Konseyi, sözde “Koalisyon güçleri” kurarak işgali meşrulaştırıyor !? 
 
Ayrılıkları kaşınan, etnik duyarlıkları azdırılan, kendilerine birer tarih uydurulan,  
“self determinasyon”  tuzağı ile.. tahrik edilen “çevre ülkeler” darmadağın edilerek parçalanıyorlar. 
Merkez kapitalist ülkelerse maşallah kaya gibi. ABD, 50 eyaletin “birleşmesiyle” -dikkat : sonradan 
federasyona dönüşerek değil; ayrı ayrı eyaletler iken güçlenmek için kendi istençleriyle birleşerek- 

http://www.ahmetsaltik.net/
http://www.ahmetsaltik.net/


www.ahmetsaltik.net  Sayfa 2 
 

kurulan ama bizlere nedense tersi aktarılan, yeryüzünün en sıkı, en güçlü ulus devleti belki de. 
20. yy başında 20 dolayında olan devlet sayısı, bu yy. sonunda 200 "devletçik" oldu!  
21. yy. da ise 1000 "devlet yavrusu" ya da "devlet benzeri" (quasi state) tasarladıklarını kendi 
kaynaklarında görüyoruz. Ġkiyüzlü Batı‟ya ırkçılık yetmiyor, bir de din misyonerlikleri var :  
 
Önceki Papa hazretleri 2. Jean Paul, şifreli olarak kullandığı “3. Milenyum” da  
bu kez -Avrupa, Amerikalar, Avustralya ve Afrika‟nın ardından- Asya‟yı Hıristiyanlaştırma hedefini 
gösteriyor. Nitekim Kore halkının % 40‟ı, ülke bölünerek Güneyde Budizm bıraktırılarak Hıristiyan 
yapıldı! Afrika büyük ölçüde assimile edilerek Hıristiyan yapılmıştı. 
 
Ayrılan ve devletçik, özerk bölge.. edinen etnisiteler gerçekte bağımsız ve mutlu oluyorlar mı? Yoksa, 
kukla yöneticilerle emperyalizmin güdümüne sokulan teritoriyal adacıklara mı indirgenmiş oluyorlar? 
Postmodern kent devletçiklerine mi indirgeniyorlar? Antik Yunan‟ın Atina‟sı, günümüz Singapur‟u ?? 
 
Batı ve Doğu Almanya neden birleşti de, Kore hâlâ Güney ve Kuzey diye 2 parça? 
Irak'ı 3'e bölerek bölge halklarını mutlu mu edeceksiniz; yeni petro-sömürgeler mi yaratacaksınız? 
Suriye üzerindeki oyunlar mide bulandırıyor; ne acı ki Türkiye de maşa! 
Balkanları kan dökerek atomize ettiniz, halklar daha mı bağımsız ve güçlü küresel emperyalizm 
karşısında ? Yugoslavya federasyonu nasıl dağıtıldı? Ayrılıklar kaşındı.. 
 
Örnekler rahatlıkla artırılabilir.. Etnik mikromilliyetçilik yapanlar Batı emperyalizminin ta kendisi. 
Parçala ve yut ya da yönet. Kültürel kodlarında atasözü bile var : Divida et impera! 
 
Biz “Türkler” ise, Türkiye'de, AB'nin Kopenhag Ölçütleri‟ni kendilerinden de öte uygulayarak, 
Atatürk'ün dahiyane sosyolojik sentezi ile hâlâ birlikteyiz! Batıyor bu AB-D'ye.. SEVR'i özlediklerini 
açıkça yazıp söylüyor ve hatta dayatıyorlar : Yeni SEVR! 
 
Temelsiz ve uyduruk millet / etnisite / mikromilliyetçilik kuramları, post-modern (!) güdümlü bilimin 
insanlığa utanç ve acı veren dayatmalarıdır.. İnsanlık düşmanı kalleş ideolojilerine bilimi de alçakça 
alet etmektedirler. Özel misyonlu üniversitelerinde üretilen sipariş tezler, Nobel almaktadır!? 
“Uygarlıklar BarıĢı” yerine “Uygarlıklar ÇatıĢması” yazdırılmaktadır  
kimi dolma-kalemli profesörlere! Emperyalizm, tarihinde hiç bu denli ahlak dışına düştü mü? 
 
Bırakın, Anadolu halkı, bin yılın görkemli uzlaşısını sürdürsün.. Ülkede dengeli sosyal-ekonomik-
ekinsel kalkınma sağlanabilir, kasıtlı yoksullaĢTIRma ve iĢsizleĢTĠRme dayatmalarına son verilerek 
halkçı bir ekonomi uygulanabilirse, örn. GAP ve toprak reformu bütünüyle yaşama geçirilirse, barış 
ve ulusal bütünleşme daha da pekişecektir. 
 
Vatansız ve devletsiz kalmayalım ki; kimilerinin bilir-bilmez duygu sömürüsyle gönderme yaptığı 
Nazım'ın görkemli özlemi / özlemimiz, 
 

 Bir ağaç gibi tek baĢına ve özgür ve bir orman gibi bir arada ve kardeĢçesine  
     yaşayabilmemiz gerçek olsun... 

Emperyalizm yeryüzünden yok edildikte, tüm dünya halklarının kardeşliği gerçekleşecek,  
birlikte barış içinde yaşam olanaklı olacaktır.  
 
İnsanlığın asıl ortak düşmanının emperyalizm olduğunu ve etnik kışkırtmalarla kanlı savaş-ların, pek 
çok soykırımın öznesinin de bu iğrenç sıfatlı ikiyüzlü, eli kanlı Batı oluşu ne acı! 
 
Batı‟lı hümanist aydınların küresel barış, adalet, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, gönenç... için herkesten 
daha çok çaba harcamaları gerekiyor. Bu ağır “Batı” lı utanca ortak olmamalılar.. 
 
Bu saptama aynı zamanda bir beklenti ve EVRENSEL AYDINLANMA adına dileğimizdir.  
 
İnsanlık, yeryüzündeki acılı tarihsel evriminde bu ilkellik-çocukluk aşamasını da geçecek elbet. 
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Deneyleyerek, bedellerini ödeyerek. Tarihin akışı bu rotayı deterministik tanımlıyor. 
 
Tartışma ve çabaların, betimlenen hedefe bilinç ve kararlılıkla yönlendirilmesi gerçek anlamda aydın 
olma sorumluluğunun gereğidir. Ne yazık ki, küreselleTİRmeciler =  
yeni emperyalistler tüm ahlak kodlarını, etik-moral değerleri alt üst etmişlerdir.  
 
3. Binyıl başında, “biliĢim çağı”nda mikroelektronik devrime imza atan, nano-teknolojik yongalar 
(chip‟ler) üretebilen insanlık; sosyal-felsefi-ekonomik-politik bağlamda çok derin  
bir gerilik içinde. Gerçekten “tuhaf” bir ironi bu tablo.. Açıkça haykırmalıyız ki;  
 
“BaĢka bir dünya mümkündür!” (Caracas, 24.01.06, Reuters)   

Attilâ ĠLHAN, “Hangi KüreselleĢme” de sorarak uyarıyor : 

 “ Türkiye bu kez „KüreselleĢme‟ ve „ÖzelleĢtirme‟ masalına inanmıĢ, paldır küldür 
„globaliterliğe‟ doğru sürüklenmekte; üstelik daha „sivil‟, daha „demokrat‟, daha  
„insan haklarına dayalı‟ bir düzene „dönüĢtüğünü‟ zannederek..”     

  “.. bir karıĢık bilmece..” (2003, İş Bankası Kültür Yayınları)  

Anadolu‟nun yetiştirdiği Aydınlanma bilgelerinden Prof. Server Tanilli ise şunu kaydediyor : 
 
“ .. Çarpık Küreselleşmenin Dünya uluslarına eşit ölçüde mutluluk getirmediği artık kesin.  
Dünyamızda gitgide daha güçle esen rüzgârların bir anımsattığı da şu :  
„BAġKA BĠR DÜNYA MÜMKÜNDÜR.‟ Bugünkü -cılkı çıkmış- modele seçenek olabilecek modeli 
yaratacak olanlar ise, „NASIL BĠR TÜRKĠYE MODELĠ?„ sorusuna yanıt arayan  
bilim adamları olacak. (Cumhuriyet, 09.09.03) 

 “Mücadelenin „KüreselleĢmesi‟ temel bir önem taĢımakta ve dünya tarihinde  
benzeri görülmemiĢ derecede bir dayanıĢma ve enternasyonalizmi gerektirmektedir. 

KÜRESEL EKONOMĠK SĠSTEM, ÜLKELERĠN ĠÇ BÖLÜNMÜġLÜĞÜNDEN BESLENĠYOR.  

 Farklı kümeler ve toplumsal hareketler arasındaki amaç birliği ve dünya ölçeğindeki  
eĢgüdüm yaĢamsal önem taĢıyor. Dünyanın tüm önemli bölgelerindeki toplumsal 
hareketleri, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve kalıcı bir dünya barıĢının sağlanması  
ortak hedef ve kararlılığı ekseninde bir araya getiren büyük bir atılıma gereksinim var.. ”  
(Prof. Michel Chossudovsky, “Yoksulluğun Küreselleşmesi” adlı kitabı) 

“ Uygulandığı biçimiyle KüreselleĢme siyasaları, tüm insanların eĢitliği, kardeĢliği üzerinde 
kurulan bir evrensel birliği sağlamamaktadır. Uygulandığı biçimiyle K ü r e s e l l e Ģ m e,  
insanlığı uluslararası sermayenin egemenliğine terk etmektedir. Böyle bir yaklaĢım, böyle bir 
uygulama, insanı yücelten, özellikle „mazlumun‟ yanında yer alan Atatürkçü DüĢünce Sistemi 
ile çeliĢki halinde olduğu gibi; kamu yararını, sosyal adaleti, ön planda tutan „Cumhuriyetçi‟ 
anlayıĢa ters düĢmektedir. ” (Prof. Suna KİLİ, Cumhuriyet ve Küreselleşme, Kültür Bak. Yay., 2002) 

İktisadi temelde PİYASACILIK ve siyasal düzlemde KÜRESELCİLİK, azgelişmiş ülkelerin iktisadi-
siyasi istilası ve işgalidir. Buna karşılık memleketlerin yapabilecekleri şey açıktır: İktisadi temelde 
PLANLAMACILIK ve siyasal düzlemde BAĞIMSIZLIK. (Prof. KALDONE G. NWEIHED,  
Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, Çev. B.T.Gürel, Memleket Yay., 2006) 
 
Son söz  : “Küreselleşme” değil “KüreselleşTĠR”me” ve KüreselleşTĠR”me = Yeni emperyalizm! 
 
Aman Retorik tuzağa dikkat; dezenformasyonun en etkili aracına beynimizi iğfal ettirmeyelim! 

 
Prof. Dr. Ahmet SALTIK, www.ahmetsaltik.net 
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