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“Dünyayı bir apartmana  

benzetelim; biz de ABD olarak 

bu apartmanın en tepesindeki 

dairede oturuyoruz.  

Doğal olarak apartmanın  

giriş katından, bizim altımızdaki  

kata dek tüm dairelerdeki, 

merdivenlerdeki, yolluklardaki 

oluşumlar bizi etkiliyor. O halde 

bu apartmanı denetimimiz altına 

almalıyız ki, rahat edelim.  

Bu KÜRESELLEŞME ile olacak..“ 
 

Bill Clinton , ABD (E.) Başkanı 
 

“Küreselleşme, 
Amerikan 

hegemonyasının 
öteki adıdır.” 

Dr. Henry Kissinger 
ABD Eski  
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Küreselleşme için söylenenler... 

 

Amerikan iktisatçı Susan George, 

“Dünya Bankası İmparatorluğu” 

ndan, 

Fransız düşünür Alain Minc ise, 

“Orta Çağ’a Dönüş” 

biçiminde söz etmektedir. 06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 5 
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Prof. Dr. Server Tanilli ekliyor : 

 

 Küreselleşme, “tek düşünce” adı verilen  

 “Yeni Liberalizm”in ta kendisidir.  

 Dünyayı ele geçirme girişiminin adıdır. 

 “DAHA AZ DEVLET” sloganına sarılan  

Yeni Liberalizm, ulus devleti bir “gece bekçisi” 

ya da “sınırları koruyan” bir güç durumuna 

indirgeyip toplumu tekelci kapitalizmin 

yağmacı güçlerine teslim etme amacını 

uygulamaktadır. (www.cumhuriyet.com.tr, 22.03.01) 



Küreselleşme için söylenenler... 

 

“ Küreselleşme,  

görüşlerimizi ve uygulamalarımızı 

başkalarına kabul ettirmek için 

kullandığımız süslü bir sözden 

başka bir şey değildir! ” 

Nial Fergusson 
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Küreselleşme : ULUS devleti yok etme!  
 

Bu çabaların içinde, yerli renklerin yok 
edilmesini amaçlayan kültürsüzleştirme 
saldırısı da vardır ve bu saldırı günümüzün 
sanat ortamını, sanatçıları, yazarları, 
uygar toplumun görünmez öncülerini, 
giderek önderlerini yaşamdan 
uzaklaştırmakta, “yaratıcı giz” in  
önünü tıkamaktadır.. 
(Burhan Günel, www.cumhuriyet.com.tr, 10.03.2002) 
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“ Birtakım sözcükler vardır ki, sık sık  
dile getirildikleri halde, hatta aydınlar arasında bile  

onu tamamı ile anlayan oldukça azdır.”  
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Küreselleştirme = Dolarizasyon =  

Yeni tanrı para! 
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  200 Elit = 2 Milyar Dünyalı! 

 

Yine BM Kalkınma Programı (UNDP) 

verilerine göre; 

Dünyanın en varlıklı  

200 elitinin (seçkinin) serveti,  

iki milyar yoksul insanın gelirleri 

toplamından daha fazla. 
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Küreselleşen, Yoksulluk! 
 

 

 

BM Kalkınma Programı verilerine göre; 

3 kişi = 48 ülke! 

Yüz milyonlarca işsiz, 

köleleştirilmiş yığınlar.. 
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Tarımı unuttuk gitti! 
 

“.. Hükümetimiz IMF ve AB çevrelerinden gelen  
baskı sonucu uzun süredir, ‘tarıma desteği’ kesti.  

Hedef, bütçeden tarıma hiçbir şekilde pay ayrılmaması.  
2005’in 11 ayında bütçeden 126 milyar YTL harcama yapıldı, 

faizciye 41 milyar YTL para ödendi.  
Buna karşılık tüm tarım desteği (doğrudan tarım desteği, 

mazot desteği, hayvancılık desteği ve diğerleri)  
topu topu 3,3 milyar YTL. Sonra da bizim hayvancımızın,  

bizim çiftçimizin AB hayvancısıyla, çiftçisiyle  
aynı pazarda rekabet etmesi bekleniyor. 

Bizden tarımın desteklenmemesini isteyen AB'nin  
devlet ve hükümet başkanları dün Brüksel'de toplandı.  

Tarım sübvansiyonlarının dağılımını konuştu.  
2005 yılında 100 milyar € olan AB bütçesinden  

tarım sübvansiyonlarına ayrılan pay 44 milyar € idi.” 
 

Prof. Dr. Güngör Uras, www.milliyet.com.tr, 16.12.2005 
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Türkiye  

FINDIK 

Üretiminde  

Dünya  

1.si! Ama Pazar  

başka 

Ülkelerin elinde. 
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Örgütlenmenin bedeli işsizlik! 
 

• 2003-2005 yılları arasında, Türk-İş'e bağlı 
sendikalara üye oldukları gerekçesiyle 
toplam 15 bin 531 işçi işten atıldı,  
3 bin 977 işçi de istifa etmek zorunda 

kaldı : SENDİKASIZLAŞTIRMA.. 

• İşveren istifaya zorluyor!  
• İş Güvencesi Yasası'nın yürürlüğe 

girmesinden sonra, sendikal 
örgütlenmenin artacağının düşünüldüğü, 

ancak... AB nerede??  
 www.cumhuriyet.com.tr, 10.01.2006 
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Küreselleşme yoksullaştırıyor! 
 

• Milanovic’in makalesi, sözde neoliberal 
küreselleşTİRme dayatmasının gelişmekte olan 
ülkelerde yoksulları daha yoksul kılarken,  
gelişmiş ülkelerde ise varsılı daha da 
varsıllaştıran bir süreç izlediğini kanıtlamaktadır.  

• Kapitalizmin temel eşitsizlik yasasının  
küresel ölçekte nasıl acımasızca işletilmekte 
olduğunu somut verilerle gözönüne 
koymaktadır. 
  

 Milanovic , Branko. Can We Discern the Effect of Globalization on 
Income Distribution? World Bank Economic Review, vol 19, no 1,  
pp. 21-44, 2005  
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Dolar Milyarderi 21 Türk! 
 

• Türkiye uçtu,  
dünya çapında 21 dolar milyarderimiz oldu! 
 

• İş, ticaret, finans dünyasının bir numaralı 
dergisi The Forbes, 2006 yılının  
dünya dolar milyarderleri listesini açıkladı. 
 

• Listeye göre 793 zenginin toplam serveti  

2.6 trilyon dolara ulaşırken,  

geçen yıl 8 milyardere sahip Türkiye,  

21 milyardere ulaşarak rekor kırdı! 
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52, 13.03.06 
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İşte 21 Dolar milyarderi Türk! 
 

Rahmi Koç 1.7 milyar $  Ömer Sabancı 1.7 milyar $  

Şevket Sabancı 1.7 milyar $  Aydın Doğan 1.6 milyar $  

Turgay Ciner 1.5 milyar $   Hasan Çolakoğlu 1.5 milyar $  

Hüsnü Özyeğin 1.5 milyar $  Ferit Şahenk 1.5 milyar $  

Filiz Şahenk 1.3 milyar $   Semahat Arsel 1.3 milyar $  

Erol Sabancı 1.3 milyar $   Suna Kıraç 1.2 milyar dolar 

Tuncay Özilhan 1.2 milyar $  Bülent Eczacıbaşı 1.1 milyar $  

Kamil Yazıcı 1.1 milyar $   Ahmet Zorlu 1.1 milyar $  

Ömer Dinçkök 1 milyar $   Asım Kibar 1 milyar $  

Murat Vargı 1 milyar $   Faruk Yalçın 1 milyar $ 

 Mehmet Karamehmet ve ailesi 1 milyar $...  
 

   (http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52, 13.03.06) 

06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 21 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52


Türkiye’de Dolar milyarderleri artıyor! 
 

• The FORBES’ın geleneksel varsıllar 

(zenginler) listesine Türkiye damgasını vurdu.  

Derginin "Dünyanın En Varsıl İnsanları : 

Milyaderler" başlığıyla yayımladığı özel 

sayısında, 2005’e kıyasla dünya milyarderleri 

sayısının bu yıl 102 artarak 793’e ulaştığını 

bildirilirken, 49 ülkede yapılan araştırma 

sonunda Türkiye’de milyarder sayısının  

geçen yıl 8’den 2006’da 21’e yükselmesi 

dikkati çekti.  
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52, 13.03.06 06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 22 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52


ABD’li Milyarder Steve Forbes :  

Türkiye’ye yönelik en büyük tehdit IMF! 
 

 

The Forbes Genel Yayın Yönetmeni Steve Forbes,  
Türk ekonomisinin son bir yıl içinde gerçek 
gelişme gösterdiğini belirtti. “Bir yıl içinde 8’den 
21’e yükselen Türk milyarderlerinin sayısı önemli 
göstergelerden biri.”diyen Forbes, şunları söyledi:  

"Türkiye’nin sağlıklı gelişmesi için Uluslarararası 
Para Fonu’ndan (IMF) çıkması temel anahtar. 
Böylece Türkiye  
vergi reformlarını yapmış olacak. IMF, vergilerin 
düşürülmesine karşı çıkıyor, oysa Türkiye’nin 
istikrarı için reformlar gerekli. Bence Türk 
ekonomisi için bu çok yararlı olur. Kişisel kanım, 
Türk ekonomisine yönelik en büyük tehdit IMF’dir. 
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52, 13.03.06 
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ABD’li Milyarder Steve Forbes :  

Türkiye, şahane bir coğrafi konumda.. 
 

 

The Forbes Genel Yayın Yönetmeni Steve Forbes :  
 

“Dış yatırımcılar mutlaka Türkiye’ye yönelmeli.  

Türkiye hızla büyüyüp gelişen bir iç pazara sahip. 

Ülke olarak büyük fırsatlar taşıyor. Dünyanın  

kilit bölgelerini kucaklayan şahane bir 

coğrafi konumda. Akıllı yatırımcıların 

Türkiye’yi dikkate almaları ve  

asla ihmal etmemeleri gerek.” 
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 Kadın erkekle tokalaşmaz.  

 Kadın 9 yaşında evlenebilir.  

 Erkek 4 kadın alabilir.  

 Kadından ve    
  ’gávurdan’ tanık olmaz.  

 Akraba evliliği caiz.  

 Doğum kontrolü yasak.  

 Kadını iz bırakmadan döv.  

 Evlilik dışı ilişkiye 100 sopa! 
 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’nden  

Prof. Dr. Hamdi Döndüren, 

2006 Türkiye’si.. 
2 

Tuzla Belediyesi’nce  

evlenenlere dağıtılıyor.. 

Tuzla Belediye Başkanı 

Mehmet Demirci'nin  

10 yıllık geriye dönük  

SSK primlerini belediyeye 

ödettiği ortaya çıktı !  06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 25 



BORSADA YILLIK  

% 29 KAZANÇ ! 
 

2005 Temmuz 

sonunda YTL’ye 

dönüştürülüp  

bir yıl hisse senedinde 

tutulan 1000 $, 2006 

Temmuz sonunda 

1291 $’a yükseldi.  
06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 26 



AKP’nin 3 yıllık performansı (!) 
 

Göstergeler  2002   2005 

İç borç   87 B $   182 B $ 

     149.8 KTL  245 KTL 

Dış borç   130.2 B $  156 B $ 

Toplam borç   217 B $  347 B $ 

Cari açık   1.5 B $   23 B $ 

 GSMH’ya oranı  % - 0.8    % - 6.5 

Dış ticaret açığı  7.2 B $   43.6 B $ 

  GSMH’ya oranı  % - 4.0    % - 12.0 

Sıcak para  

(Hazine bonosuna giden) 2.7 B $   19.7 B $ 

(Ufuk Söylemez, GÖZCÜ, 30.01.06) 
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AKP IMF’ye borç ödüyor !?.. 
www.hurriyet.com.tr/<gundem/, 01.08.06 
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“Dış yardım” (!) neyin nesi? 
 

1956’da ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi raporu : 
  

“Amerikan yardımı, bir hükümet girişimi  

olarak başkalarının çıkarı için yapılan  

bir şey değildir. ABD ne sadaka veren  

bir kuruluş ve ne de ekonomik yardım  

Amerikan halkının cömert ruhunun  

dışarıya yansımasıdır...  

Teknik yardım, ABD’nin dış politikasını  

yürütmek ve ulusal çıkarlarını  

dışarıda geliştirmek için  

mevcut araçlardan bir tanesidir.”  

(Karşı Devrim, Çetin Yetkin, syf. 360)  06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 29 



..alçakça, ekonomik bir tımarhane yarattık..  

 

• "Beş yıl önce Başkan Reagan bize, üçüncü 

dünyayı kapitalizm çarkının serbestçe döneceği 

yeni bir alan yapma konusunda sıkı bir talimat 

vermişti. Biz o zaman ne büyük bir sevinçle,  

ne büyük bir görev duygusuyla işe atılmıştık. 

1983 yılından sonra yaptığımız her şey;  

"ya güney küreyi özelleştireceğiz,  

ya da  öleceğiz" kararlılığına dayanıyordu.  

Bu amaca ulaşmak için, 1983-1988 arasında 

Latin Amerika ve Afrika'da alçakça,  
ekonomik bir tımarhane yarattık." 
 

{ Davidson L Budhoo, Open Letter of Resignation from the staff of the IMF, syf. 102 } 06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 30 
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AKP’ye AKP’li Eleştirisi! 
 

AKP Balıkesir Milletvekili, Dr. Turhan ÇÖMEZ : 
 

• Son 3 yılda iç borç % 589, dış borç % 129 arttı. ” 

• Büyüme rakamlarındaki iyimser göstergeler,    
  enflasyonda ve faizde yaşanan düşmeler,  
  halkta olumlu bir etki yapmadı. 

• Araziye çıkın, esnafı köylüyü dinleyin.    
  Ezberinizin bozulduğunu göreceksiniz.   

• Esnaf ve köylü dert küpü.. 

• Pahalı akaryakıt, süt, elektrik, istihdam vergisi,  
  işsizlik.. Gerçek gündem bunlar.. 

                                                          (GÖZCÜ, 01.03.06) 
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Irkçı Almanya’da çifte standart! 
 

• Gerhard Schröder kabinesinin  
İçişleri Bakanı Otto Schily’nin iki yıl önce  

“Çok kültürlülük öldü.” dediği biliniyordu 
(14.2.2006 Inter. Herald Tribune). 

• İktidardaki Hıristiyan Sosyal Birliği 
milletvekili Andreas Scheuer de 
“Bütünleşmişlik dille başlar. Okullarda 

anadil yasağına katılıyorum. Yönetim 
buna uymayan öğrencilere ceza vermeli.” 
diyor. (31.1.2006, www.cumhuriyet.com) 
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“ Kahraman  

genç kadın ve erkek 

Amerikan askerlerinin, 

olabilecek en az kayıpla 

evlerine dönmeleri  

için dua ediyorum." 
 

Recep Tayyip Erdoğan   

T.C. Başbakanı 

Wall Street Journal 

31 Mart 2003 06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 37 



Stratejik Vizyon Belgesi?! 
 

 Amerika, Türkiye ile  

"Stratejik Vizyon Belgesi" adı altInda  

imzaladığı antlaşmanın ilk maddesinde  

"Lozan Antlaşmasını" kabul ettiğini  

bildirmiş midir?  

Doğal ki, böyle bir onay / kabul söz konusu değil!  

 İşin özü : "Stratejik Vizyon Belgesi",  

Türkiye'nin Washington tarafından  

kullanılma talimatnamesidir.  

Bu durumun  

Türk Ulusunca kabulü olanak dışıdır..  
www.ahmetsaltik.net 
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Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün  
ABD ziyaretinde (Temmuz 2006) imzaladığı  

"Ortak Vizyon Belgesi"  
Türkiye'nin yararına mı? 

 

 ABD, imzalanan belgeye karşın,  
Kıbrıs'ta Türkiye'nin Rumlara limanlarını açmaya 

zorunlu olduğu savını sürdürüyor.  
Kuzey Irak'taki PKK varlığına karşı mücadele için 

de yeni bir söz vermiyor. 
 

Türkiye'nin yalnızca laik ve demokratik 
Cumhuriyet düzeni değil,  

aynı zamanda ulusal birliği de  
tehdit altında bulunuyor! 

      

ABD ile HANGİ ORTAK VİZYON? 
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Buna karşın Türkiye, ABD'nin Büyük Ortadoğu 
Projesi politikalarına gönüllü ortak oluyor.  

Bu proje bağlamında, Ortadoğu'dan Kafkaslara,  
Orta Asya'ya sözde demokrasi götürmek adına 

ABD ne yaparsa yapsın,  
Türkiye “peşin” destek veriyor. 

Oysa ABD'nin Büyük Ortadoğu projesi 
Türkiye'nin ne yararına, ne de çıkarına!  

ABD Dışişleri Bakanı  
Condoleezza Rice'ın anlatımıyla,  

"bölgede pek çok ülke sınırını değiştirecek olan"  
bu girişim kapsamında  

Türkiye'nin de toprak yitireceği 
planlanmaktadır. 

      

ABD ile HANGİ ORTAK VİZYON? 
  

06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 40 



ABD "Armed Forces Journal" dergisinde  
E. Allb. R. Peters’ın makalesi özellikle  

dikkat çekicidir. (Haziran 2006) 

Makalede, Ortadoğu'da istikrarsızlığın aşılması 
için sınırların, "azınlıkların durumu gözetilerek"  

yeniden çizilmesi öngörülmektedir.  
Kürtlere özellikle vurgu yapılmaktadır. 

Türkiye, Suriye , İran ve Irak'ta yaşayan 
Kürtlerin bağımsız bir devlet sahibi olması 

gerektiğinin savlandığı yazı, Türkiye'nin beşte 
birini oluşturan doğusu ile güneydoğusunun 
"işgal edilmiş" bölge olarak kabulü gerektiği 

yargısına (!) yer verilmektedir... 

      

ABD ile HANGİ ORTAK VİZYON? 
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Etnik ve dinsel cemaat temelli  
yeni Ortadoğu haritasında,  

Türkiye topraklarının 1/5’inin,  
temeli Kuzey Irak'ta çatılan  

Kürt Devleti’ne terki planlanmaktadır! 
"Stratejik ortak" (?!?) ABD'nin,  

bu planı kaçınılmaz saydığı ve düşünü kurduğu 
Büyük Kürdistan'ı stratejik ortaklıkta  

Türkiye‘ye bölgede “seçenek" olarak dayatmayı 
kurguladığı anlaşılıyor.  

Kuzey Irak'ta PKK'ya kol kanat germesi,  
hiç kuşku yok, bu yüzen.. 

      

ABD ile HANGİ ORTAK VİZYON? 
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Bn. Condoleezza Rice 

pişiriyor, Bush yediriyor..  
Cumhuriyet, 19.07.06 
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PKK’ya lojistik destek!.. 

 PKK’lı teröristlerin elindeki 
mayınların % 60’ının İtalyan,  
el bombalarının Rus yapımı olduğu, 
uzaktan kumandalı mayınların 
düzeneklerine bağlanan telsiz 
aygıtlarının da Ermenistan’dan 
sağlandığı ortaya çıktı.  

   www.hurriyet.com.tr/gundem/, 01.08.06 
06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 45 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/


PKK’ya lojistik destek!.. 

Kalaşnikof'ların % 71.6’sının Rus, 14.7’sinin Çin,  
% 3.6’sının Macaristan, 3.6’sının da Bulgaristan 
kaynaklı olduğu belirtildi. Kannas suikast silahı,  
Biksi ağır makinalı tüfek, G-3, G-1 ve M-16 gibi silahların  
% 45.2’si yine Rus, % 13.2’sinin İngiltere, 9.4’ünün ise 
ABD yapımı olduğu ortaya çıktı. Roketatarların % 85.3’ 
ünün Rus, 5.4’ünün Irak, 2.5’inin ise Çin kaynaklı,  
anti-tank ve anti personel mayınların ise % 60.6’ının 
İtalyan, % 28.3’ünün Rus, % 6.2’sinin Almanya kökenli 
olduğu bildirildi. El bombalarının % 72’sinin Rus,  
% 19.8’inin ABD, 8.0’ının ise Alman kaynaklı olduğu 

belirtildi. www.hurriyet.com.tr/<gundem/, 01.08.06 
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Dünya İsrail’e lanet ediyor! 
 

BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE SALDIRMAK AYRI BİR OLAY, 
SİVİLLERE SALDIRMAK İSE DAHA FARKLI 

BİR EYLEMDİR. 
YAK - YIK -PARÇALA - ÖLDÜR ve HEDEF GÖZETME... 
MASUM 800 ÖLÜ...  
KENDI TOPRAKLARINDA EVSİZ 750 BİN SIĞINMACI..  
ÇOK YAŞA KÜÇÜK AMERİKA "ISRAEL !!!" 
ÇOK YAŞA ABD !!! 
Ve ABD'NİN KARA KIZI CONDI DEDİ Kİ; 

BM yalnızca ‘üzgün’ olduğunu söylüyor ve  
suç ortağı işgalci ABD hiçbir şey yapmıyor! 

"ARTIK ORTADOĞU’NUN ŞEKİLLENME  
   ZAMANI GELDİ.“(Basın, 2006) 
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Dünya İsrail’e lanet ediyor! 
 

Filistin'deki katliamlar devam ederken,  
başta BM olmak üzere bütün dünyadaki  
sessiz bekleyişten ve ABD desteğinden yüz 
bulan İsrail, vahşetini bölge ülkelerine yaydı. 

Kurulduğundan (1948) bugüne dek 58 yıldır 
bölgede kan ve gözyaşı akıtan İsrail'in 
barbarca katliamları sürüyor. 

Savaşın bile Uluslararası toplumca  
kabul görmüş kuralları ve hukuku vardır.  
İsrail bu savaşta hiçbir kural tanımamakta, 
edepsizce saldırılarda bulunmaktadır... 
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Dünya İsrail’e lanet ediyor! 
 

İsrail'in katlettiği sivillerin 1/3’ü, 12 yaşın 
altındaki çocuklar! İsrail'in operasyonlarına 
“sessiz kalan” başta BM olmak üzere  
Arap Birliği, İslam Konferansı Örgütü ülkeleri 
ile öbür sözde demokrasi ve barış örgütlerini 
kınamak gerek. 

BM Güvenlik Konseyi, temel görevini yerine 
getiremiyor. Küreselleştirmecilerin = 
Empeyalistlerin oyuncağı durumuna 
düşürülen BM'nin, adil biçimde yeniden 
yapılandırılması gerekli. 
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ABD, Türkiye’yi bölme niyetinde! 
E. Alb. Ralph Peters, Haziran 2006 

http://www.armedforcesjournal.com/2006/06/1833899  
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VATAN TEHLİKEDE Mİ? 
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“Bugün doğan güneşi 

nasıl görüyorsam, 

yarın Asya ve 

Afrika’daki bütün  

esir ve mazlum 

milletlerin hürriyet  

ve istiklallerine 

kavuşacaklarını da 

öylece görüyorum.”  

 

3 Temmuz 1919,  
Erzurum Kongresi  
açış konuşması.. 

2 
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                HERKES DÜŞÜNMELİ! 

“BEN NE YAPABİLİRİM..”  

ÖRGÜTLÜ DAVRANARAK  

ÇÖZÜMLER ARAYABİLİR MİYİM.. 

“BANA DÜŞENLER NELER ..” 

BU YAŞANANLAR TÜRKİYE İÇİN  

YAZGI MI YOKSA BİR KURGU MU .. 

FENA HALDE 

ALDATILIYOR MUYUM .. 

ÜLKE ve DÜNYA GERÇEKLERİNİ 

NASIL ÖĞRENEBİLİRİM .. 

BEYİN İĞFALİNDEN ve MEDYA 

DEZENFORMASYONUNDAN  

NASIL KORUNABİLİRİM .. 
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Türkiye, ABD'nin peşine sürüklenerek 
bölünüp-parçalanmaya doğru savrulamaz.  

Geleceği hakkında oynanan oyunları  
boşa çıkaracak siyasal iradenin  

mutlaka netlikle sergilenmesi gerekir. 
AKP bu kararlı tutumu takınamaz.  

Çünkü AKP, iktidar meşruiyetini içerde değil, 
yurt dışında aramaktadır.  

Bu yüzden, ABD ve AB'ye kesinkes bağımlıdır. 
Ulusal çıkarlardan ödün verilmesini kaçınılmaz 

kılan bu körü körüne bağımlılığın kırılması,  
her koşulda AKP iktidarının değiştirilmesini 

gerektirir. Bu ivedi olgu, Türkiye'nin  
hem ulusal bütünlüğünün, hem de laik ve 

demokratik Cumhuriyet düzeninin sonsuza dek 
korunmasının ertelenemez asal koşuludur. 

      

N E    Y A P I L M A L I ? ? 
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 “Venezüella Devlet   

  Başkanı Hugo Chavez,  

  ABD'nin, ülkesini işgale  

  ya da kendisine suikast    

  düzenlemeye girişmesi    

  durumunda petrol akışını  

  durduracaklarını açıkladı!  

 ABD'nin ithal ettiği    

  petrolün yaklaşık % 12'si    

  Venezüela'dan geliyor.”  

 

30 Temmuz 2006,  
www.trt.net.tr, 15.51 
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                   Gençler ! 
 

 

Geleceğe güvenimizi 

güçlendiren ve 

sürdüren sizsiniz.  

Siz, almakta olduğunuz 

eğitimle, bilgi ile, 

insanlıkta üstünlüğün,  

yurt sevgisinin, 

düşünce özgürlüğünün  

en değerli  

örneği olacaksınız. 

Ey yükselen yeni kuşak! 

Cumhuriyeti  

biz kurduk,  

O’nu yükseltecek ve  

yaşatacak sizlersiniz.  

Gazi M. Kemal 

ATATÜRK  
[ 30 Ağustos 1924 ] 06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 58 



“ Benim ölümlü bedenim elbet bir gün  
toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti  

sonsuza dek yaşayacaktır ve Türk Ulusu, 
güvenlik ve mutluluğunu temel alacak  

ilkelerle uygarlık yolunda  
tereddütsüz yürümeye devam edecektir. “  06.08.2006 www.ahmetsaltik.net 59 



“ Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacak,  

fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek  

-özgür ve tam bağımsız- yaşayacaktır.. ”  
 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
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İzlediğiniz için 
teşekkür ederim. 

Saygı ve dostluk ile… 

06 Ağustos 2006, Vakfıkebir 
 

ADD GYK Üyesi / AÜTF Halk Sağlığı AbD 

www.ahmetsaltik.net   profsaltik@gmail.com 
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