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TÜRKİYE’YE 10 SORU... 
 
 
Prof. Dr. Ahmet SALTIK  
ADD Genel Yönetim Kurulu Üyesi 
(Cumhuriyet, 1 Haziran 20021) 
 
 
 Değerli okuyucu! Vicdan sahibi, vefalı ulus evlatları, bu kritik sorulara hemen ve  
ciddi yanıtlar aramalıdır. Küresel kuşatılmışlıktan çıkış, bu arayışla olanaklıdır. 
 
 Gerekçe  : Emperyalizmi dize getirerek tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik temelinde, 
mazlum ülkelere örnek oluşturan Türkiye Cumhuriyeti’ni, Atatürk öncülüğünde kuran  
Türk Ulusu; 3. Binyıl başında bir kez daha, küreselleşmiş emperyal çökertme saldırısı ile 
cepheden yüz yüzedir ve inanılmaz bir hızla, tek dünya devleti egemenliği hedefleyen 
sermaye imparatorluğu ile yeniden hesaplaşmaya sürüklenmektedir. Durum sanıldığından 
ve sunu-andan çok ürkünçtür. Aymazlık, sapkınlık ve hıyanet kol koladır. Derin bunalım 
örtülmek istenmektedir. Bu gidiş durdurulmazsa, sonuç, kaçınılmazlıkla Sevr’in rövanşı 
olacaktır.  
 
 Soru 1     : Cumhuriyeti’nin 79. yılında, halkının en az yarısı yoksul bir ülkenin iyi yönetildiği 
söylenebilir mi? Borçları -230 milyar doları aşarak- ulusal gelirinin 1.5 katına varan  
kaç ülke yeryüzünde vardır ve bunlar sömürge olmaksızın bağımsızlıklarını sürdürebilirler mi? 
Çok yakın erimde Türkiye’yi ne tür acı ‘sürprizler’ bekliyor? Tehlikeli gelişmelere gebe ülke, 
stratejik öngörüsüz, yön duygusuz savrularak hangi yıkımlara sürüklenmektedir?  
Atatürk’ün “Ulusçu-Cumhuriyetçi” güçleri, başta gündem oyunları ve holding medyası, 
önlerine yığılan her türlü engeli aşarak ne zaman bir araya geleceklerdir? 
 
 Soru 2     : “Küreselleşme Amerikan hegemonyasının öteki adıdır.” diye hedef saptırırken, 
ABD Elit’in sermaye imparatorluğunun 6 trilyon dolar borçlu bir kuklası durumuna 
indirgenmişken, H. Kissinger neyi örtmek istemektedir? Küresel gelirin % 82’sine dünyanın  
en varlıklı %20’si el korken, %80’i Elit olan 200 tekelci dev sermayedarın serveti kürenin  
en yoksul 48 ülkesinin toplam gelirine eşitken, tek başına B. Gates’in varlığı 2001 ulusal 
gelirimizin yarısını aşarken, dünya gelir dağılımı 2. Küreselleşmenin şahlandığı son 30 yılda 
akıllara durgunluk verecek derecede adaletsizleşirken ve Türkiye, olağanüstü bozuk gelir 
dağılımı ile dünyada ilk 10 içindeyken; Atatürk’ün “Ayrıcalıksız, sınıfsız kaynaşmış bir kitle 
olacağız!” hedefini hangi ulusal güçler, ne zaman yaşama geçirecektir? “Küreselleşmenin, 
küresel soygunun maskesi” olduğu uyarısını yapan Kanada’lı Prof. Chossudovsky’nin sözleri 
neden kör ve sağır duvarlara çarpmışçasına gereken uyanışı sağlamaya yetmemektedir?  
5. kol işlevli kimi medya bu çıkışları niçin görmezden gelmekte? 
 
 Soru 3     : Türkiye, neden ülkeyi soyup soğana çeviren, yabancı ortaklarıyla vatan haini 
oldukları kesin bir avuç haramiden hesap sor(a)mamaktadır? Hangi derin ekonomik-politik 
bağlantılar kaçınılmaz hesaplaşmayı engellemektedir? Bu kişilerin servetlerine hemen  
el konulmasını sağlayacak ve hala geç kalmamış yasal düzenlemeyi yapmaktan alıkoyan,  
TBMM’nin istencine ketvuran güçler nasıl aşılacaktır? Görülmemiş bir soygunla 100 milyar 
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 Yazı kısaltılarak ve 6 soru içeren biçimde Cumhuriyet’te yayımlanmıştır, tam metni sizinle paylaşıyoruz. 
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doları aşan ulusal varlık yurtdışına kaçırılırken “nedensiz ve ölçüsüz zenginleşen”, bir bölümü 
Osmanlıyı da batıran Galata Bankerlerinin torunlarından, servet vergisi alınmayacak mıdır? 
EKONOMİ İSTİKLAL MAHKEMELERİ kurularak haramiler yargılanmayacak mıdır?  
Siyasal ilişkileri ile birlikte su yüzüne çıkarılıp bir daha olmamak üzere güvence düzenekleri 
oluşturulmayacak mıdır? Kaçırılan servetler, ilgili devletlere gerekirse nota verilerek  
geri kazanılamaz mı? İç ve dış borçlar için konsolidasyona gitmeyip Ulusu kan ağlatarak,  
aç-sefil-işsiz-evsiz- umarsız bırakarak, hatta isyana teşvik ederek, ulusal ekonomiyi küçülterek 
borç ödenmesine daha ne denli devam edilebilecektir? 
 
 Soru 4     : Sayın Cumhurbaşkanımız, MGK’nu tek gündemle “EKONOMİK ÇÖKERTME”yi 
görüşmek üzere toplantıya çağıramaz mı? Kurul, olup-biten karşısında, tüm ulusal olanakları 
seferber ederek bu büyük oyunu bozamaz mı? Güçlü ordularla bile ülkenin tümüyle 
korunmasının olanaksız olduğunu, post-modern işgallerin ekonomik sömürü ile 
gerçekleştirildiğini ve böyle giderse Ordunun da hiçbir şey yapamaz duruma 
düşürülebileceğini değerlendiremez mi? Çökertilen ekonominin güçlü ordusu olabilir mi? 
Madenleri ve petrolleri prangalanmış ülkede, en son uydu teknolojisiyle (hiperspektral imza) 
petrol aranmasını engelleyenler aşılamayacak mıdır? Ülke, borçları için “mola alarak”,  
yeraltı kaynaklarını işleyerek “çıkardıkça ödeyeceğim” diyemez mi? MGK’dan bu kararlar 
çıkmıyorsa, Devlet Başkanımız, ulusa sesleniş konuşmasıyla durumu halkımızın vicdanına  
ve sağduyusuna sunamaz mı? 1 numaralı ulusal tehdit olarak EKONOMİK ÇÖKERTME 
saldırısını tanımlayıp ulusal refleksini koyamaz mı? 1922 sonunda Lozan görüşmeleri 
kesilmişken 4 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin emperyalistlere iletisi nedir?  
Kemal Paşa’nın “serbest sömürge” uyarısını kavradık mı? 
 
 Soru 5      : “Dinci-bölücü-2. cumhuriyetçi- yabancı sermaye işbirlikçisi”nin 4 koldan  
çekiştirdiği, 5. kol görevini de mütareke basınını aratmayan kimi holding medyasının üst-
lendiği bu küresel ahtopot operasyonunun tarihimizde daha önce sergilenen örneklerini 
anımsayarak; yeni mandacı teslimiyetçiliğin ürünü olarak IMF, DB, DTÖ, AB.. gibi  
küresel barbarlığın vitrindeki göstermelik aktörlerinin oyuncağı olmaya ulusal onurumuz 
daha ne denli elverecek? AB Parlamentosu’nun çok özetle 4 temel isteği;  
 
1. Ege’de Yunan tezine evet,  
2. Güneydoğuda kukla Kürt devletine ses çıkarmamak,  
3. Sözde Ermeni soykırımının kabulü ve  
4. Kıbrıs’ta işgalciliğe (!) son vermek -ki ilk 2’sini TSK savaş nedeni sayacağını duyurmuş-tur!-  
 
İken, bu onur kırıcı tek yanlı bağımlılığı ne zaman reddedeceğiz? AB Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı T. Spencer’in şu tarihsel itirafı gözümüzü açmayacak mı?  
 
 “Türklere, ileride bir gün AB’nin parçası olacakları yolunda 30 yıldır söz vererek,  

hiç dürüst bir davranışta bulunmadığımızı düşünüyorum. Çünkü gerçek, AB’nin Türkiye’yi 
üye olarak kabul etme yolunda hiçbir niyeti olmadığıdır.” {12.07.99, Cumhuriyet}  

 

DB eski baş ekonomistlerinden Nobel ödüllü Prof. J. Stiglitz’in şu değerlendirmesi ne anlama 
geliyor? “Ülkenin maliye bakanının eline bir yapısal uyum programı tutuşturulur. Bu 
aslında; KAN EMİCİLERİN İŞBAŞINA GEÇTİĞİ, BİR ÖLÜM FERMANIDIR! {28.05.01, Cumhuriyet} 

“IMF programları ülkenizi mezata çıkarıyor.. ülkenizdeki sermayeyi de tehdit ediyor.  
IMF’yi ülkenizden kovmazsanız ya AB’nin ya da Wall Street’ in sömürgesi olursunuz.” 
{22.03. 01, Cumhuriyet}  
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Prof. Manisalı’nın uyarısını fark ettik mi? “Yıl 1994.. AB yetkilisi L. Bretton, Raporunda; 
‘Türkiye ile imzalanacak Gümrük Birliği tümüyle AB yararınadır: İpler tümüyle elimizde, .. 
büyük yararlar sağlayacağız.’.. Bu raporu Türkiye’de okuyan olmadı; okuyanlar da özellikle 
gizlediler, sustular.” {Avrupa Çıkmazı adlı kitabı}  
 
 Soru 6     : Basından taradığımız ve çok seçici davrandığımız, daha onlarcası bulunabilecek 
ibretlik derslere verebilecek hangi yanıtlarımız olabilir? 
 
 Türkiye IMF’den Uzaklaşsın! IMF’nin büyüme karşıtı ekonomik reçeteleri dünyaya  

büyük zarar vermektedir. IMF politikaları Arjantin’i yıkıma götürmüştür. Şimdi sıra  
Türkiye’dedir! IMF, budalaca davranarak … enflasyona yol açmaktadır. IMF, El-Kaide’nin 
bilinçsiz müttefikidir. {Steve Forbes / THE FORBES, ABD Ekonomi Dergisi / Ocak 2002 } 

• “IMF’ye kredi bağımlısı durumuna gelmiş tüm ülkeler sonunda iflas edecek, eskisinden 
yoksul düşecek, Arjantin’in durumu ile karşılaşacaktır.. IMF ve DB’ndan 1960’tan bu yana 
kredi alan ve dayatılan programları uygulayan hiçbir ülke ilerlememiştir. Aksine daha çok 
yoksullaşmış, tüm varsıllıklarını, kurumlarını yabancılara kaptırmış, köleleşmiştir!”  
{W. Easterly, DB eski başekonomisti, 27.12.01 / Cumhuriyet } 

• Uluslararası ticaret zenginler lehine gelişmektedir. Küreselleşme karşıtları haklıdır. 
Aleyhte gösteriler sağlıklıdır. {Bill Gates, Microsoft Patronu, Milliyet 05.02.02} 

• “En güçlü devletin en terörist devlet olması gerçeği karşısında, terörizmin tanımı 
yapılamıyor.. Türkiye’nin PKK ile savaştığı dönemde, Amerikan silah satışları çok arttı..  
Irak’a müdahalenin gerçek gerekçesi petrol.” {Prof. N. Chomsky, Cumhuriyet 14.02.02} 

• “ABD.. Türkiye’yi, Arjantin’in yoluna .. sürüklüyor. Türkiye, IMF’den yıllardır kötü öğüt 
alıyor.. IMF’nin öğütleri sonucu Türk Lirası perişan olmuş, milyonun üstünde Türk işsiz 
kalmış, açılan krediler bunalımı derinleştirmiştir.. Ekonomideki göreli iyileşme aldatıcıdır. 
Dışarıdan giren, faiziyle daha çoğu çıkacak olan paradan ötürü göstermeliktir,  
ekonominin sağlığına kavuştuğunu kanıtlamaz.. Arjantin de böyle oyalanmıştı..  
Türkiye,IMF’ye bırakılamayacak denli önemlidir..” {The Wall Street Journal, 16.01.02} 

• Ulusal Program bir aldatmacadır...Türkiye gibi pek çok ülke yeniden koloni haline 
getirilmeye çalışılıyor.. program başarısız olduğunda Fon’u suçlayamıyorsunuz.  
Türkiye’deki gelişmeler, G. Kore ve Brezilya’nın kopyası. Önce IMF programını uygulayan 
kişiler atanıyor. Bu başarısız olursa, kilit noktalara eski IMF ve DB yetkilileri yerleştiriliyor. 
Bu kişilerin ülke çıkarlarını savundukları konusunda kuşkularım var!  
{Prof. M. Chossudovsky,  “Yoksulluğun Küreselleşmesi” adlı kitabından} 

• “IMF reçetelerini, 20 yıldır uygulayan ülkelerde çöküş hızlanmış; borçlarını ödeme  
pahasına, milyonlarca insanın hakları rafa kaldırılmış, halklar yoksulluğun pençesine  
terk edilmiştir!..” {BM İnsan Hakları 2001 Raporu} 

 “..Küreselleşmenin Anayasası’nı hazırlıyoruz.. hükümetler neyin altına imza attıklarının 
farkında değiller..” {R. Ruggerio, DTÖ Eski Genel Başkanı, 1997} 
 

 Soru 7     : Türkiye; Borsasını vahşi ve korunmasız saldırılardan koruyacak disiplini  
kuramaz mı? Yabancı sermayenin yıkıcı etkilerden sakınıcı denge önlemlerini alamaz mı? 
Bankacılık sistemini saydam, denetlenebilir ve ulusal yararlara dönük işletemez mi? 
Özelleştirme adı altında yabancılaştırma talanını durduramaz mı? Uydu politikalarla,  
son 50 yıldır Kemalizm karşıtı histerik çığlıklarla, 24 Ocak 1980 Kararları’ndan bu yana da 
tam teslimiyetçi gidişle hangi karanlık yıkıma sürüklendiğini algılamayacak mı?  
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Bize “devleti küçültün” diyenlerin, ulusal gelirlerinin yarısını kamu eliyle yönlendirdiği  
çelişkisini kim açıklayacak? {OECD web sayfası verileri2} AB’ye tam üye olmaksızın Gümrük 
Birliği’ne boyun eğişin 6 yıllık bedelinin 60 milyar $ dış ticaret açığıyla dış borcun yarısına 
erişmesini kim savunacak? Tarım Bakanı’nın da itirafıyla, çökertilen tarımın, KİT’lerin,  
işsiz milyonların hesabı kimin? Yabancılar niçin hızla toprak satın alıyor, yaratılan yapay 
krizlerle varlıklarımız değerini yitiriyor; ülke, neden açıkça satılıyor? Bankalar, şirketler, 
fabrikalar, basın ne ölçüde yabancılaştı? Hangi büyük gazetenin % 80’i yabancı sermayede ? 
 
 Soru 8     : Türkiye’nin 29 Ekim 2023’teki 100. doğum yıldönümünü hamasi söylemlere 
başvurmadan, vicdanının ve usunun sesini dinleyerek, bacakları titremeden öngören var mı? 
Yüce Atatürk’ün “Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacak fakat Türkiye 
Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.” öngörüsünün rahat limanına sığınmadan,  
O’nun hepimize boyun borcu yüklediğini kavrayarak.. ufukta neler görülüyor??  
 
2020’den önce ülkemizin parçalanmış haritalarını yayınlayanlar düş mü kuruyor? 
 
 Soru 9     : Küreselleşme belasının totalitarizme hatta faşizme doğru savrulduğunu 
görebilecek ve tüm insanlık için ciddi tehditler içerdiğini algılayabilecek miyiz?  
Ortaçağ barbarlığı, küresel diktatörlükle yeni bir tarihsel dalışla geri mi dönüyor?  
 
Bu açılımlı soruları sormayacak mıyız? Küreselleşme karşıtlarının hepsi dinozor mu?  
Ya haklılarsa? 
 
 Soru 10     : Türkiye, kendisini köleleştirerek yok olmaya götürdüğü apaçık olan tüm  
vaatlerini ve ilişkilerini askıya alsa, dondursa,; olmuyorsa devrimci geleneğiyle reddetse; 
prangalanmış petrol ve madenlerini işleyerek kazandıkça borçlarını ödese;  
biz bize yeteriz özgüveni ile namuslu yurtsever kadrolarını işbaşına getirse;  
ilişkilerinde yeni seçenekler bulsa.. Yani iyice güçsüz, belki de çaresiz düşmeden 
emperyalizmle hesaplaşmasını öne çekse? Bugün ham gelebilecek bu öneriler,  
yarın yitirilmiş altın fırsatlar olmasın sakın ?? 
 
 Son söz  : Sözümüz, Yüceler Yücesi Atatürk’ümüzün yoktan yarattığı bu ulusun ve 
vatanın vicdan sahibi vefalı evlatlarına.. Onlar, geç kalmadan silkinecek ve köleleştirilerek 
yok edilmemize engel olacaktır. Gelin ayağa kalkalım, gelin düşmanın bahtı kara maderine 
hançerini dayadığı maküs talihe son verelim ve bu sorulara akılcı-bilimci, yurtsever yanıtlar 
vererek yazgımıza doğrudan el koyalım!  
 
Tarih, bir kez daha Cumhuriyetin uyanık bekçilerini göreve çağırıyor.  
Ülkeyi yönetenlerin, sermaye çevrelerinin erginlik (fariklik) ve sezginliklerinin (mümeyyizlik) 

sonu belli bu gidişi ayrımsayamayacak denli küntleşmediğini ummak istiyoruz..  
 
Bu yazı; her şeye karşın, Cumhuriyetin esenliği adına; yurtsever ve vefalı, vicdanlı  
ülke aydınlarına; tarih boyunca kendisine yönelik tüm yok ediş saldırılarını savuşturup  
hep ama hep özgür, tam bağımsız, onurlu kalmayı bilmiş çilekeş halkımıza;  
kritik bir kesitte, umutla adanıyor.. 

 
                                                 
2 OECD ülkelerinde Devletin ekonomideki payı ortalama % 45-46, Türkiye’de %23 ve hâlâ “kimileri” 
(?!), “Hantal devlet küçültülsün..” diyebilmekteler.. Kimin sözcüleri, kalemleri bu uzmanlar? 
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