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Giriş         : 

Geçtiğimiz hafta resmi işsizlik rakamları yaklaşık % 10 ve işsiz sayısı da 2,6 milyon olarak açıklandı.  

Bu oran 10 yıl önce de hemen hemen aynıydı. Demek oluyor ki, geçen 10 yılda AKP hükümetleri işsizliği 

azaltamadı. İşsizlik sorunu yerinde sayıyor. Hiç dışarıdan başka ülkelerin sözde daha kötü rakamları gerekçe 

yapılmasın.  Ekonomi son 10 yıldır ancak yeni doğan -nüfus artışı kökenli- istihdam istemlerini yanıtlamış,  

gerçek anlamda ek istihdam yaratamamıştır. Kronik işsizlik sorunu, “resmen” % 10’larda adeta donmuştur. 

 

TÜİK Gerçek Verileri Yansıtmıyor, Niçin    ?? 

Gerçek nüfus yaklaşık %10 fazla ülkemizde..  2011'in son gününde TÜİK tarafından açıklanan “resmi” rakam 

74,724 milyon idi ve ülke nüfusuna 2011 sonunda tam 1 030 000 kişi daha “resmen” eklenmişti!  

Her şeyde kayıt dışı olur da nüfusta olmaz mı? Örneğin İstanbul’da önceki yıl TÜİK-MERNİS nüfus tabanı 

verilerinden 160 bin daha fazla olmak üzere çocuk nüfus varlığını Aile Hekimleri saptamış ve izlemeye  

(ne kadar olacaksa??) almışlardı. Bu nüfus kayıt dışı, Devletin İstanbul’da 160 bin çocuğundan haberi yok!  

 

Ayrıca 2008 TNSA'da1 (Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması) Doğu-Güneydoğu'da 0-5 yaş diliminde  

dört yüz bin çocuğun kayıt dışı olduğu belgelendi! 

Böyle devlet olabilir mi? 

Bu kayıtdışı kesim toplumun en alt katmanı.. Çok büyük ölçüde işsizler ama TÜİK'in "işsiz" tanımına 

uymadıklarından, örn. “son 1 hafta içinde iş aramadıklarından” (haftalar-aylardır hatta yıllardır arayıp 

öğrenilmiş çaresizlikle umutlarını kestikleri için!) istihdam dışı sayılmıyorlar! Karanlık kaynaklardan beslenen 

kimi tekke-türbeler onlara "geeel geeel; bize gel, iman et; sana iman bize rant" çağrısı yapıyor.. 

Kayıtdışı (informal) yaklaşık 7,5 milyon insanın en az yarısının işgücüne katılabileceği düşünülürse  

(bu oran ülkemiz genelinde çok genç nüfus nedeniyle 2/3'tür; en az 50 milyondur!) 4 milyona yakın işgücü arzı  

(labor force) istihdam dışıdır. Tek başına bu rakam, açıklanan resmi işsizlik rakamının 1,5 katıdır. 

 

Ülkemizde açıkça post-modern köle olarak çalıştırdığımız Sudan, Moldavya, Etyopya (eski Habeşistan) gibi 

ülkelerden “kaçak” gelen 1 milyona yakın sudan ucuz işgücü var. Sermaye bunları ağır biçimde sömürerek  

                                                           
1
 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-TNSA; Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve DPT'nin de katıldığı, Hacettepe    

  Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün yürüttüğü resmi bir devlet araştırmasıdır ve 1968’den bu yana 5 yılda bir    
  yinelenmektedir. 2013'te yeni verileri çok merak ediyoruz.. (Bu Enstitüyü kuran Prof. Nusret Fişek’i hürmetle anarız.) 
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sözüm ona "küresel rekabet" yapıyor, bir de ülkeye döviz getiriyor!   

El yakan (!) asgari ücretler karşısında sermayenin sigortası bu paryalar!..  Aşağıdaki tabloya bakar mısınız? 

 

 

 

 

Devlet buna da göz yumuyor. Bu insanlar, ev işlerinden fuhuşa, suç örgütlerine dek hemen her alanda 

kullanılıyorlar. BM ve Mülteciler Yüksek Komiserliği de, öbür örgütler de göz yumuyor; örn. Avrupa Konseyi 

ve AİHM. Benzer bir durum ABD'nin güney eyaletlerinde yaşanıyor çok uzun yıllardır. Meksika sınırından 

geçmesine göz yumulan "wet back" ler (sırtının teri kurumayanlar!), ayda 100 (yüz!) Dolara ABD’nin sınır 

çiftliklerinde kovboylarca boğaz tokluğuna, en geniş anlamda sömürülüyorlar. Kayıt dışı insan çalıştırılıyor.. 

 

Bu tablonun reel matematiği yok mu    ?? 

SGK'nin açıkları.. Kayıt dışı çalıştırılan milyonlar ve işverenleri ne SGK primi ne de gelir vergisi ödüyor! 

Bütçe de SGK de dev açıklar veriyor.. 2012 bütçesinde öngörülen açık 21 milyar TL. SGK'nin 141 milyar TL 

tutan 2012 bütçesinin yarısı (69 milyar TL) genel bütçeden aktarılıyor. Bir bölüm işveren ve uzantısı  

(4857 sayılı İş Yasası md. 36’da bunlara alt işveren = taşeron deniyor!) milyonlarca insanı kayıt dışı çalıştırıp 

Devlete vergi vermiyor. Bu açığı ücretliler yükleniyor. Sermaye bununla da yetinmiyor, bütçe açıkları için 

Devlete borç veriyor.. Dikkat; sermaye vergi olarak vermediğini "borç" olarak veriyor! Devlet tahvilleri,  

iç-dış borçlanma senetleri karşılığında da güzel güzel (“fahiş” desek ayıp mı olur?) faizler alıyor.. 

Bu emme-basma harami-bezirgan düzeninin adı da haşa huzurdan " Devlet" oluyor! Eflatun’un (Platon’un)2 

mezarında kemikleri sızlıyordur hiç kuşkumuz yok.. 2500 yıl öncesinin de gerisine düşürüldü Türkiye’miz! 

 

Kapitalizm illeti aklımızı oynatacak maazallah  ! 

Devlet bu milyonlarca işsiz-yoksullara asgari düzeyde de olsa sağlık-sosyal güvenlik hizmeti vermeden de 

yapamadığından (sosyal patlama ve kaos kaçınılmaz sonuç!), yoksulluk tanımını çok ilginç biçimde yapıyor..   

 

Temmuz-Aralık 2012 döneminde 940,5 TL brüt asgari ücretin (18+ yaş için) 1/3'ünün altında aylık geliri olanı 

yoksul sayıyor ! Bu rakam 940,5 / 3 = 313,5 TL! 

                                                           
2
 Platon(Eflatun) (Yunanca: Πλάτων, Plátōn) (d. MÖ 427 - ö. MÖ 347). Platon Arapçada P harfinin olmamasından dolayı  

  Arapçada Eflatun olarak yazılır. DEVLET adlı görkemli yapıtında temel yapı ve işlevleri ustalıkla tanımlamıştı. (Wikipedia) 

Gelir İdaresi'nin 2011 yılı Faaliyet 

Raporu'na göre Türkiye'de 5 milyon  

129 bin 623 asgari ücretli  var.  

SGK istatistiklerine göre ise 2012 yılı 

Nisan ayında sigortalı çalışan sayısı  

11 milyon 257 bin.  

Sigortalıların yarısı asgari ücretli!  
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Not düşelim tarihe     : 1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nde,  

ayda 314 TL kazancınız varsa yoksul değilsiniz ve SGK'ye prim (=ek vergi) ödeyeceksiniz! 

Devleti eline geçiren sermaye, sonra da SGK'yi bunların peşine salıyor.. Harcama denetimi yaptırarak,  

ayda 314 TL'yi aşan kayıt içi harcamanız varsa hemen enseleniyorsunuz.. Yoksulunuza Devlet olarak  

çifte kıskaç uyguluyorsunuz. Hem bir kez daha kayıt dışına itiyorsunuz hem de biat kültürüne diz çöktürme!  

Ama varlıklınızdan-sermayeden-zenginden vergi-prim alabilecek düzen kurmaya devlet aklınız yetmiyor.. 

 

Sevsinler seni kapitalizmin zavallı oyuncağı Türkiye !  

Sonra da kalkıp, hiç sıkılmadan "Kemalizm müflis proje.." diyebiliyorsunuz! Kemalizm’in = Atatürkçü 

düşünce sisteminin ılımlı devletçiliği-vahşi liberalizm karşıtlığı tam da bunların tersini yapmıştı.  

"Ayrıcalıksız-sınıfsız kaynaşmış bir kitle olacağız.. " hedefi idi. 

"Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesi.." idi temel tanıma göre. 

Aşağıdaki 2 tabloda (İngilizce verdiğimiz için özür dileriz.. Fakültedeki derslerin bir bölümü böyle..);  

1929 Büyük Dünya Ekonomik Bunalımı çıktığında Türkiye istikrarla, sürekli büyürken, Dünya ekonomisinin 

nasıl eridiği görülmektedir. Bizzat Batılılar, bu tabloya “Mustafa Kemal’in Ekonomi Mucizesi” demekteler. 

 

Çünkü her şey halk içindi o zaman.. Devletin en temel özelliği HALKÇILIK idi.  Bu ilke, uygulama olarak  

gerçek demokrasi demektir. Yıkık-harap, Osmanlı borçları altında kıvranan, yetişmiş insangücü olmayan, 

sermayesiz, ulaştırmasız, madenlerini bilmez, petrolü yok… yok yok yok.. Böyle bir “verili yoklar” tablosunda 

yaratılan, gerçekten bir ekonomik mucize değil de nedir? (Ama bulaşıcı hastalık salgınları çok acımasız!) 

Çünkü yolsuzluk yok, rant yok, rantiye yok, dinci geçinip her türlü ahlaksızlığı yapan kokuşmuş bir kefere 

takımı yok.. Emperyalizmin işbirlikçileri sindirilmiş, medya namuslu, “Yurtseverlik ve çalışkanlık” en temel  

iki ilke. İçte ve dışta tam bağımsızlık bunlara kalkan.  Nüfus da hızlı artıyor, teşvik ediliyor, çünkü insan yok.. 

Tarımda makineleşme hak getire.. Kol gücü olmasa yeterli buğday üretmek, yol yapmak….  olanaksız.  

 

Temel rota ise, akıl ve bilim ya da bilimsel akılcılık! 
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Dolayısıyla merkezi yönetim bütçesi (eski terimle genel bütçe) ve SGK bütçesinin açıkları "sürdürülebilir" 

değil. Geçen hafta, aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan Maliye Bakanımız "Mr. Mehmet Simsek" açıkladı; 

bütçe açığı "fena" idi ve “her türlü tedbir alınacak”tı..  

Açalım : Zam ve vergi.. Kime vergi? Özellikle ücretliye, tutulan ve sürekli yolunan kaza, bağırtmadan! 

 

3, o da yetmez 5 çocuk yapın    ! 

En azından, açıklamasanız bile, ürkünç işsizlik rakamlarını AKP olarak bildiğinize göre,  

neden bir de üstüne üstlük kalkıp en az 3, o da yetmez 5 çocuk yapmasını halka dayatıyorsunuz? 

İşte asıl oyun burada ! 

Kadını çocuk yaşta gelin yapmak, 4+4+4'ile ilk 2 dilimde beynini yıkayıp çocuk yaşta gelin edip  

(AKP, lisede evliliğe izin vermek için yasal düzenleme peşinde!), bol çocuğa boğmak.. 

Böylelikle toplumsal yaşamdan kadını çekmek.. 

Beyni din adına hurafelerle yıkanmış annenin yetiştireceği çocuklar ne ölçüde aydın, çağdaş olabilir ki? 

Buradan kalkarak; 

-Kalabalık 

-Niteliksiz 

-Yoksul 

-İşsiz 

- Tüm ahlaksal değerlerinden koparılmış 

-Dinci yobaz 

Ve de “bağımlı” bir kitle, bir güruh yaratmak.. 
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Bir yandan sahaya inen/indirilen Diyanet'in safsataları, bir yandan post-modern molla "mele"ler,  

bir yandan gayr-ı milli MEB okulları, bir yandan yüzlerce İmam-Hatip ortaokul-lisesi ve yüzbinlerce öğrencisi,  

onlarca İlahiyat Fakülteleri, alkışlanacak TRT ve RTÜK ile güdümlü medya, yayınlar, tutsak bürokrasi.. 

 

"Hedef 2023" tariflidir, bellidir    !  

Bu çok yönlü kuşatma ile 10 yıla kalmaz toplum çooook köktenci biçimde dönüştürülebilir.  

“Kalabalık ve niteliksiz, sürü yığınlar” sadaka kültürü ile müritleştirilir, mensuplaştırılır ve biat ederler; 

milyonlarca "hipnotize oy deposu" olurlar. Kimi partiler böylece, özledikleri ve hep sorguladıkları gibi,  

örn. Mısır'da Mübarek'in eriştiği gibi % 80-90 “blok oy”larla seçim kazanır (!?), mutlak iktidar olurlar!.. 

Günümüzde, "biz % 50 oy aldık, bizim dediğimiz olacak.." diyebilenlerin, demokrasiyi çoğulculuk sananların 

4+4+4 yasasında, Deniz Feneri davasında... TBMM Komisyonlarında CHP'lileri döverek salondan atanların,  

gelecek günlerde azınlıkta kalan ülkenin aydınlık kesimlerine yaşam hakkı bile tanımayacağı çok nettir. 

Bugün hiç olmazsa kimi mahkemeler araç olarak kullanılıyor. O zaman buna da gerek kalmayacak..  

Ortadan esrarengiz biçimde yok edilecek öncü aydınlar.. Cesetleri bile bulunamayacak..   

Ya da şeriat mahkemelerinde usulünce yargılanıp (!) infaz edilecekler.. Adını koyalım : İSLAMİ FAŞİZM! 

 

Devlet Başkanı mı      ? 

"Anadolu Federe İslam Cemahiriyesi"nin Ayetullahı, ömrü vefa ederse Pensilvanya'daki zat olacaktır. 

"Ölümüne" karar mı verildi (ya da gerçekten öldü!?) elbet hazırlanan veliahtlar vardır. Birileri, Afgan  

tarikat şeyhinin dizinin dibinden kaldırılarak tepelere çıkarılmadı mı? Yeni anayasa bunu da öngörmektedir.. 

Peki, bu tür rakam oyunları ve medya alıklaştırmaları ile yaşamın gerçeğini değiştirebilir misiniz? 

Ve de sadaka kültürü ile toplumu nereye dek oyalayabileceksiniz? Dış kaynakların bedelini ödüyorsunuz! 

Tüm hesap, İslami rejim kurana dek zaman kazanmak ve sonra çağdışı, ABD maşası Suudi Arabistan benzeri 

bir vahabi çöl şeriatı rejimini makyajlayarak yaşama geçirip, halkı faşist baskı altına alıp sindirmek mi? 

***** 

S O N U Ç        : 

"İŞSİZLİK" olgusunun (bilerek "sorun" demiyorum..) taktik-stratejik bağlamda böylesine kullanıldığını  

açık seçik görüyorum. Uyarmak haddim değil ama, en azından herkesle paylaşmak istiyorum.. 

Bu meş'um (lanetli) senaryoyu ülkemizin aydınlık güçlerinin görmesi ve tersine çevirebilmesi gerek.  

Bu dönüşüm kendiliğinden ve hamasetle olmayacak.. Çok ama çok ciddi uğraş verilmesi gerek. 

Bir toplumun idraki sonsuza dek tutsak alınabilir mi?  

Tarihte örneği yok.. Ancak bu süreler epey uzayabiliyor da. 

Ekonomi, her geçen gün daha da dışa bağımlılaşarak batıyor ve içinden çıkılmaz duruma geliyor. 

İktidar normal yollarla değişse bile bu çok ağır tablo ile nasıl baş edilecek? Borçlar ve cari açık korkunç! 

Sanki burnumda bir metal halka ve Batı, işbirlikçi yerli sermaye ile birlikte acımasız çekiştiriyor! 

Ülkenin her şeyi satıldı, iç çatışma ve bölünme tohumlandı. Kaynağı belirsiz 13 milyar $ ne işe yarıyor??  
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Tüm bunların malsahibine, ulusa-halka mutlaka etkili biçimde anlatılması, anlatılması, anlatılması zorunlu! 

Aşağıdaki gelir dağılımını -çoook makyajlı olmasına karşın- daha ne deni sürdürebilirsiniz? 

 

Nüfusun %17,1’i yoksulluk sınırının altında. Bu oran, bir önceki yıl, %16,7 düzeyindeydi, artıyor yoksulluk!  

Yıllık nüfus artışından daha fazlası “yoksullaşTIRılıyor” ! (TÜİK 2009, yayınlama:  Şubat 2011??). 

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin matematik ölçütü olan Gini katsayısı 2001’de 0,38 iken, 2011’de 0,42’ye 

çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 0,25 - 0,35 arasındadır. ABD’de bile bizden daha adildir! 

Emperyalistleşen ve ülkemizi de ahtapot kolları ile kuşatan kapitalizm, bu vahşi sömürüsünü dün olduğu gibi 

kolaylıkla sürdürebilir mi? Bu bilişim ve iletişim çağında olanak var mı buna, her ne denli Marx’ın tanımladığı 

“proleterya” günümüzde ortalıkta görünmüyorsa da! O’nun da post-modernini bizzat sistem yaratmadı mı? 

Ama biz sosyal determinizmin serin sularında boğulmayalım!  

Öncüler hapiste çürütülüyor yıllardır, unutulabilir mi? Neyin diyeti olarak tutsak alındılar, biliyoruz! 

Heeey, CHP.. Atatürk'ün partisi.. Kurmay politikacılar.. 

Bu analize ne diyorsunuz? Karşı politikalarınız nedir ?? Eğitim, sağlık kooperatifleri gündeme alınmalıdır. 

Koşullar olağanüstüdür ve çözümler de buna göre olmak zorundadır. Paniğe gerek yok ama; 

Geç kalmadan kamuoyuna anlatınız.. halkı ayağa kaldırınız, hazırdırlar inanınız, öne geçiniz yeter! 

Bir şeyler yapınız! Halk öncülük bekliyor.. Sahaya ininiz, halkın içine geliniz.. TBMM düşürülmüştür! 

Bir şeyler yapınız!! Hem de elinizi pek çabuk tutarak.. (Oylarınız düşüyor; ne hazin çelişki değil mi??) 

"Tüm toplumsal muhalefeti" örgütleyiniz ve birleştiriniz.. Bütün kaleler düşürülmeden.  

Yarın çok geç olabilir, duyuyor musunuz?? 

Kasırganın altında hepimiz kalacağız.. Kılıçdarlar ise ilk boynu vurulanlar oluyor; tarihsel pratik kanıtı..  

Sevgi ve saygı ile. 22 Temmuz 2012, Ankara 

 

Dr. Ahmet Saltık, www.ahmetsaltik.net  
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