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     22 Gün Sonra “22 Temmuz 2007 Seçimleri”nin  
     Gerçek Anatomisi! 

 
         Prof. Dr. Ahmet SALTIK, www.ahmetsaltik.net    
         Ankara Üniv. Tıp Fak. / ADD Genel Başkan Eski Yrd.  

 
“Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere,  

memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar  
gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.  

Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini,  
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.  

Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.”  
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Söylev 

 

Giriş yerine ... 
      
     22 gün 22 gece.. Anadolu halkının yazgısını belirleyen en büyük meydan savaşlarından biri.. 
Sakarya Savaşı.. Emperyalizmin maşası Yunan, “Megalo İdea” emperyalist hayalleri kışkırtılmış.. 
Silahlandırılmış ve Anadolu topraklarında işgalci, ırz düşmanı, doğa düşmanı, biyolojik savaşçı.. 
Polatlı’ya dek gelmiş dayanmış.. 

Bir Mustafa Kemal Paşa çıkıyor Ulusun bağrından ve vatanın harem-i ismetinden kovuyor 
emperyalizmin maşalarını! Kırık kaburgalarıyla iç kanamadan ölüm tehlikesini gözardı ederek,  
sonra da bilgece; “İyi ki kaburgalarımız kırıldı da uyumadan Savaşı yönettik.. “ diyerek.. 

Bize de öyle geldi son 22 gün.. 22 gün boyunca büyük acı duyarak ülkede, dışarıda olup-biteni 
izlemeye çabaladık. Bir şeyler yazmamak ve söylememek için sabır taşı olduk neredeyse..  

Sanırız artık tablo; tüm çıplaklığıyla, acımasızlığıyla hatta kalleşliğiyle serinkanlılıkla sergilenmeli : 

"GERÇEK TÜRKİYE" özenle ve sarsılarak ortaya konmalı..  Türkiye'nin yarım yüz yıllık “sefalet” 
süreci ya da “Fetret Devri” derin bir tarihsel-sosyolojik irdeleme ile çırılçıplak gözler önüne konmalı.. 
      

     “22 Temmuz 2007 Sivil Darbesi” ne Türkiye Nasıl Sürüklendi       ? 

 
"Efendiler, sırası gelmişken, aziz Milletime şunu tavsiye ederim ki;  
başının üzerine çıkaracağı adamların kanındaki öz cevheri çok iyi  

tahlil etmek dikkatinden bir an bile geri kalmasın." 
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

Vahşi Kapitalizm, Türkiye'yi, Yüce Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün aramızdan  
bedensel olarak ayrılmasından sonra yeniden pençesine geçirdi.  
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Osmanlı'nın çöküşü aslında tam da Fransa'ya ilk kapitülasyonların verilmesi ile taa 1535'lerde 
başlamadı mı? Değerli aydın, araştırmacı-yazar Dr. Ali Nejat Ölçen, "Kendini Bitiren Osmanlı" adlı 
kitabında bu hazin olguya dikkat çekmekte.. Osmanlı'nın çöküşü, resmi tarihin yazdığının tersine,  
en güçlü olduğu Kanuni döneminde başladı.. En yüksek doruğa varmak, aynı zamanda dönüşün  
ya da düşüşün de başı değil mi?  
 

 “Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin özgür, bağımsız, daima daha kuvvetli,  
daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.” 

 

     Uyarısını Gazi Mustafa Kemal Paşa boşuna mı yaptı? 
 
     Lozan görüşmeleri Batı'lı emperyalistlerin kapitülasyon1 dayatmaları yüzünden kesilince,  
Mustafa Kemal Paşa İnönü'yü geri çağırmıştı. Ekonomik olarak bir "hiç" tik.. Askerin geceleyeceği  
bir "dam altı" bile yoktu.. Yine de, yüzyılların dahisi Mustafa Kemal Paşa, emperyalist Batı'ya teslim 
olmayacaktı. Verilmesi gereken tek ve en etkili ileti, "Ey Batı, İktisaden de varolacağız!" olmalıydı.. 
 
     “Despot" (!) Mustafa Kemal Paşa, 17 Şubat 1923 günü İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi için  
ulusuna çağrı yaptı. Bu Kongre'ye, 1923'ün işgal altındaki hasta, yoksul, "kılıç artığı" halkından 
tam 1150 kişi (binyüzelli!) yurtsever 15 gün boyunca katıldı.. Alınan kararlar Batı'ya açık mesajdı.. 
 
     1,5 saat süren görkemli açış konuşmasında şu tarihsel gerçeğin altını çiziyordu M. Kemal Paşa : 

 “Bir milletin doğrudan doğruya hayatıyla alakadar olan, o milletin iktisadiyatıdır.” 

     Bir yandan da askeri manevralar yapılmakta idi.. "Çılgın Kemal" emperyalizme pes etmeyecekti.  
      
     Çünkü O, kendi sözleriyle : "Ben, bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yaratılmış bir adamım." diyordu. 
 
     Yeniden çağırdı Lord Kürzon hazretleri ve Batı'lı şürekası muzaffer Türkiye'yi.. Lozan da öyle kolay 
kazanılmadı.. Sıcak meydan savaşlarından geri kalır yanı hiç yoktu..  Çok çetin geçti. Şımarık Batı 
emperyalizmi, savaş meydanlarında Anadolu halkının vatan aşkına yenildiğini kabul etmek 
istemiyordu. Acı sonucu realize edemiyor, onunla yüzleşemiyor, Lozan'da bu  onulmaz yarasına 
diplomatik pansuman arıyor, tarihi saptırmaya çabalıyordu.  
 

     Ekonominin ele geçirilmesi   : 
 

“ Bir ulusun yaşamıyla, yükselişi ile çöküşüyle  
doğrudan doğruya ilgili olan şey, o ulusun Ekonomisidir. 

Tarihin yaşanan deneylerinden çıkan bu gerçek,  
bizim ulusal yaşamımızdan gelir.  

Türk tarihi incelenirse bütün yükseliş ve çöküşlerin  

                                                           
1
 Kapitülasyon, klasik sözlüklerde “imtiyaz, ayrıcalık” vs. yazıldığının ötesinde derin bir etimolojk kök ve anlama sahip  

özel bir sözcüktür. Klasik sözlüklerde verilen “imtiyaz, ayrıcalık” vs. karşılıklar, Batı emperyalizminin retorik tuzağını 
sürdürmede önemli katkı vermiştir. Gerçekte diplomatik misyonu, köpek balığı analojisi ile “kafadan yakalamak” 
demektir. Yüce Atatürk bu tarihsel tuzağın farkındadır. O yüzden “.. bizi yutmak isteyen kapitalizm...” demektedir. Keza bir 
başka uyarısında, “ Birtakım sözcükler vardır ki, sık sık dile getirildikleri halde, hatta aydınlar arasında bile onu tamamı 
ile anlayan oldukça azdır.” diyerek bizi ve insanlığı uyarmaktadır. “Küreselleşme” de bu kapsamda bir tuzak sözcüktür. 
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nedenlerinin ekonomik sebeplere dayandığı görülür.  
Biz ekonomimize en yüksek sırada yer vermeliyiz.  

Çünkü çağımız, artık bütünüyle bir ekonomik çağdır.” 
 

(İzmir İktisat Kongresi açış konuşmasından, 17 Şubat 1923) 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  

 
     Atlantik ötesi, çöküşe geçmiş hegemonyasını sürdürebilmek için önce Türkiye’nin süngüsünü 
düşürme peşindedir. Epey de yol almıştır.. Toplam borçlar 410 milyar $’a dayanmıştır. Ulusal gelirin 
400 milyar $ dolayında hesaplanmasının fazla bir anlamı yoktur. Çünkü hesaplama yöntemi 
hastalıklıdır. Dışalım ve dışsatım 2 ana kalem olarak hesaba girmektedir. 137 milyar $ dışalım,  
ancak 52 milyar $ dış ticaret açığı verme pahasına dışa bağımlı olarak gerçekleştirilebilmektedir.  
85 milyar $’a erişen dışsatımın yaklaşık % 70’i ithal girdidir. Reel dışsatım, gerçek katma değer üretimi 
son derece sınırlı olup, toplam dışsatımın % 30’u kadardır ve yüksek teknoloji ürünleri değillerdir. 
 
     Dış ticaret, maalesef bir tür re-eksport gibi yürütülmekte, kamuoyu yanıltılmaktadır. 
 
     Buna ek, dünyada örneği görülmemiş rant cenneti Türkiye’de ödenen olağanüstü yüksek reel faiz 
yüzünden sağlanan düşük kur (bir de küresel likidite bolluğu), ulusal gelir rakamlarını şişirmektedir. 
Dolarda % 50’lik bir “düzeltme” (aslında şok Devalüasyon!) ile parite 1 $ = 2 YTL eşitliği -er ya da geç 
birden ya da hızla- kurulduğunda, 400 milyar $ gelirin en az 1/3’ü bir çırpıda buharlaşacak, 265 milyar 
$ dolayına inilecektir. Buna karşılık borçlar 408 milyar $ yerine en az 1/3 oranında büyüyerek 610 
milyar $’ı aşacaktır. Günümüzde oyalandığımız “toplam borçlara yakın GSMH varlığı” avuntusu  
elden uçacaktır. Gerçek tablo, Ulusal gelirinin 2 katından fazla borca bat(ırıl)mış bir ülke ve halktır.  
Kişi başına düşen gelir 265 milyar $ / 75 milyon nüfus hesabıyla 3500 dolara gerilerken, borç 610 
milyar $ / 75 milyon nüfus için 8100 doları aşabilecektir! 
 
     200 milyar $’a dayanan toplam dış borcun 126 milyar $’ı aşkın bölümü özel sektöründür.  
Saadet zinciri kapsamında dışarıdan borçlanılan ve halka da ucuz, uzun vadeli “sendikasyon, 
seküritizasyon..” vs. kredisi adıyla süslü adlarla çarşaf çarşaf gazete reklamlarıyla sunulan dış borçlar, 
içeride Devlet tahvili ve Hazine bonosu olarak % 17 dolayında net YTL faizle Devlete borç 
verilmektedir. Türkiye’nin gayrı millileşmiş sermaye sınıfı, Turgut Özal’ın ünlü 1989 tarihli 32 Sayılı 
Karar’ından bu yana Devlet’e vergi değil, borç vermektedirler.. Repo ve mevduat geliri dışında da 
vergi vermemektedirler. Bu durum yabancı oyuncular için de geçerlidir. Vergisiz, fahiş kazanç..  
     Burası, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
 

 “AYRICALIKSIZ, SINIFSIZ, KAYNAŞMIŞ BİR KİTLE OLACAĞIZ!” hedefini gösterdiği ülkedir. 
 
     İşin acı yanı, özel sektörün dış borçları Hazine garantilidir. Ellerindeki Devlet tahvili ve Hazine 
bonolarını güvence göstermişlerdir. Dövizde % 10’luk bir artış, Türkiye’nin gayrı millileşmiş sermaye 
sınıfının dış borçlarını 126 milyar $ X %10 = 12,6 milyar $ büyütecektir. Ayrıca yapay olarak yüksek 
değerli YTL ile $ ve € arasındaki kur farkına (arbitraj) oynayarak kazandıkları fahiş paralar da 
küçülecektir. Dolayısıyla, Türkiye’nin gayrı millileşmiş sermaye sınıfının “ulusalcı” düşünme ve 
davranma şansı kalmamıştır. Bütünleşme ve çıkar birliği dış alemle, -“Küreselleşme” bağlamında- 
yapılmıştır. Tarihsel seçim ve gelişme bu yönde kurgulanmıştır. 
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     Oysa Cumhuriyet’in başlangıç yıllarında yerli burjuvazi ve sermaye sınıfının gelişmesi için  
öncü kadrolar, ulus adına büyük özverilerde bulunmuşlardır. KOÇ Holding, yoksul halkın refahından 
aktarılarak yaratılmıştı. Daha sonra da Demokrat Parti’nin 1950-60 döneminde önemli ekonomik  
motiflerden biri olarak, “Her mahallede bir milyoner yaratacağız..” oltası etkili biçimde kullanılmıştır. 
 
     AKP döneminde ise, yukarıda da değinildiği üzere, sıra dolar milyarderleri yaratmadadır ve  
bu “misyon” sadakatle yerine getirilerek Türkiye, 4,5 yıllık AKP iktidarında, sayıları 8’den 26’ya fırlayan 
dolar milyarderi ile dünyada, Japonya’yı bile geçerek 8. sıraya tırmandırılmıştır. 
 
     Türkiye’nin gayrı millileşmiş sermaye sınıfının artık Türkiye ulusal kalkınmasına verebileceği  
birşey kalmamıştır. Tersine, devletin sırtında asalak yapıları ve yüksek dış borçları ile, emperyalist  
Batı sermayesi karşısında adeta ümüklerine metal halka takılmış bağımlılık ilişkisi içindedirler.. 
 

     “22 Temmuz Seçimleri” nin (!) sonuçlarına gelince   : 
 

“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize,  
her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına,  

kendi benliğine ve ulusal geleneklerine düşman olan  
bütün unsurlarla savaşmak gereği öğretilmelidir.  

Uluslararası duruma göre, böyle bir savaşımın gerektirdiği  
ruh unsurları ile kuşanmış olmayan bireylere ve  

bu bireylerden oluşmuş toplumlara yaşam ve bağımsızlık yoktur.” 
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

 
     - Halk aç-işsiz-yoksul bırakıldı.. Bu acımasız araçlarla adeta “terbiye edildi, korkutuldu, ürkütüldü” ! 
     - Açıkça ekonomik şantaj yapıldı yığınlara.. Yurtsever Ekonomist Selim Somçağ, web sitesinde, 
birkaç ay önce yazdı ve sordu : Türkiye Ekonomik Sabotaja Hazır mı? (www.selimsomcag.com) 
 
     Bir yandan da terörize edildi.. Neredeyse her gün birkaç şehit ve gazinin yürek dağlayan tablosu.. 
     - Geleneksel yığınlar, "var olma", "bütünlüğünü koruma" dürtüsü ile güdümlenen bir  
     sürü psikolojisi davranışını bir tür sosyo-biyolojik içgüdüsel refleksle -olağanlıkla- sergilediler..   
 
     Salt Ankara’da 400 bini aşkın aileye gıda ve kömür “yardımı” yapıldı (resmi rakamlar böyle, belki de 
daha fazla? Ya kaynağı?) : Ülke nüfusunun en az ¼’ü (18+ milyon insan!) bile bile, yoksullaştırmanın 
pençesine düşürüldüler ya da o durumdan sosyal / halkçı ekonomi politikalarıyla kurtarılmadılar..  
Tersine, piyasa ekonomisi denen kutsanmış vurgun ve talan düzeniyle, Yüce Atatürk’ün SÖYLEV’inin  
son bölümünde “Ey Türk Gençliği” diye başlayan görkemli uyarısında vurguladığı üzere;  
 
     “Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap..” düşürüldü..  
 
     Salt kamusal varlıklar satılarak ekonomi yabancılaştırılmak ve Türk insanı kendi yurdunda sürgün 
kılınarak köleleştirilmekle kalmadı; temel sosyal hizmetlerden de kamu çekilerek insanımız  
toplum içinde yaşarken “yapayalnız” bırakıldı. Sağlık, Eğitim, Sosyal Güvenlik bunların başında geldi.. 
 
     Özel eğitim kurumlarında çocuk okutan velilere parasal yardım yapıldı..  
     Bir vakıf üniversitesine, Anayasa ayaklar altına alınarak, yasa ile vergi toplama olanağı verildi! 
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     Bir banka, akıl almaz ayrıcalıklarla = kapitülasyonlarla kuruldu.. 
 
     Türkiye, kendi hukukunu ve egemen devlet kimliğini bu akıl almaz ödünlerle kendisi ayaklar altına 
aldı.. Az kalsın 1 Mart 2003 Tezkeresi ile de 60-65 bini aşkın ABD askerinin güneydoğu topraklarımıza,  
Irak’a geçme bahanesi ile yerleşmesine izin verilerek fiili işgale kapı açılmış olacaktı!2 Dubai Anlaşması 
ile 1 milyar $ hibe ya da 8 milyar $ borç “(kredi” diyorlar!) karşılığında Irak’a ayak basmama sözü de 
veriliyordu. 
 
     Sağlık hizmetleri, tam bir kepazelik içinde, halkla alay edilircesine hızla özelleştiriliyor..   
     Sözde Genel Sağlık Sigortası, sağlık hizmetlerinin finansmanını halka yıkmanın aracı.  
 
     Daha açık söyleyelim :  
 

 Genel Sağlık Sigortası; halkımızın sağlığının DEĞİL;  
özel sağlık sigortalarının, özel sağlık kuruluşlarının kazancının sigortasıdır! 

 
     Propagandası yapıldığı gibi halkımızın sağlık güvencesi elde etmesi değil.. Bu sosyal hak,  
27 Mayıs Devrimcileri tarafından 5 Ocak 1962’de, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 
Hakkında Yasa (R.G. tarihi:12.01.1961, R.G. Sayısı:10705) ile tüm halkımıza 46 yıl önce zaten 
sağlanmıştı! Ayrıca 1961 Anayasası’nın 49. maddesine de açıkça konmuş ve sağlık hizmetleri Devlete 
ödev, yurttaşa hak olarak tanımlanmıştı. Kökü dışarıda 12 Eylül darbecileri ise, 1961 Anayasası’nı 
tarumar ederken bu düzenlemeyi de kaldırdılar ve yerine 1982 Anayasası’nın 56. maddesini getirerek 
günümüzün sağlıkta özelleştirme girişimlerinin temelini attılar..  
 
     Sosyal Güvenlik Kurumları, -başta SSK- hatalı yönetsel politikalarla kasten batırıldı ve halk  
çaresiz bırakılarak, ölüm gösterilerek adeta sıtmaya razı edilmek isteniyor.. 
 
     Aile Hekimliği ise, yatırılmadan hasta bakılan 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinin özelleştirilmesi.. 
 
     Sosyal güvenlik; özel sigorta şirketleri, bankalara bırakılıyor.. Yani sermayeye yeni kazanç alanları 
açılarak.. Şimdiden sigortacılık sektöründe yabancı sermaye payı yarıya dayandı.. 
 
     İşsizlik kağıt üstünde % 10’un altına inmiyor.. Merkez Bankası ise tam 2 katı ile % 20 demekte..  
Bu oran, 25 milyon dolayındaki işgücüne katılımın 1/5’i ya da 5 milyon İŞSİZ demek! Acı olanı,  
çoğu diplomalı işsiz.. Yani Türkiye, insan gücü planlaması da yap(a)mıyor.. Üniversite eğitimi için  
büyük kaynaklar ayırıyor ama mezunlarına da iş veremiyor.. Sorun katmerli.. Üniversite bitirenler 
arasında işsizlik % 30’ları aşıyor.. 2007-2008-2009 yılları için Orta Vadeli Plan’da öngörülen oranlar 
sırasıyla % 10,5; % 10,6 ve %10,4’tür! Açıkça izlenmektedir ki, önümüzdeki 3 yılda işsizlik sorunu 
yerinde sayacaktır. Fakat kamuoyuna verilen mesajlar, özellikle seçim bildirgelerinde tam tersinedir. 
 
     Asgari ücret Temmuz 2007’de 419 YTL /ay.. % 42 kesinti ile OECD birincisi Türkiye..  
     Oysa şirketler (kurumlar) vergisi % 30’dan, AKP hükümetince önceki yıl % 20’ye indirildi.. 
     Okul önlüğü, okul çantası ve beslenme çantası %18 KDV’ye tabi iken; pırlanta, elmas, yakut ve  

                                                           
2
 Kamuoyuna sunulduğunun tersine, 1 Mart 2003 Tezkeresi, ABD ile birlikte Irak’a “operasyon”u değil, yukarıda da    

  vurgulandığı üzere 65 bine yakın ABD askerinin süre sınırı konmaksızın ülkemizde konumlanmasını öngörmekteydi. 
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incinin KDV’si % sıfır! Sofra tuzu da %18, havyar da %18 KDV’li! Kefen bezi de %18, lüks mağazadan 
alınan kıyafet de %18 KDV’ye tabi tutuluyor. Öğrenci yurtları %8 KDV’ye tabi. Buna karşılık 
Huzurevleri, %18 KDV’li (Prof. Dr. Şükrü Kızılot, www.hurriyet.com.tr, 16.02.06) 
     Çalışma Bakanlığı verilerine göre (2007, Ocak) toplam işçi sayısı 5.210.046 olup, 3.043.732 işçi 
sendika üyesidir. Sendikalaşma oranı %58,42’dir. Toplam kamu görevlisi sayısı 1.568.324 olup,  
779.399’u sendika üyesidir. Sendikalaşma oranı % 49,70’dir (Temmuz 2006).      
     Çalışanların yarısı sendikalı değil! Memur sendikalarının toplu sözleşme-grev hakkı yok.. 
     Sendikal örgütlenme, özelleştirme ile birlikte adeta eritiliyor.. Oysa işveren çok güçlü örgütlü! 
 
     AB seyrediyor? Nerede insan hakları ve demokrasi? Nerede evrensel örgütlenme hakkı?? 
 
     İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) 1948’de yayınlandı, Türkiye de onadı.  
 
     Küreselleşen emperyalizm, Sovyetler Birliği’nin 1991’de yıkılmasının ardından iyice gemi azıya aldı  
ve 60 yıl önce kazanılmış hakları hızla geri alıyor.. Ulus devletler darmadağın edilerek iç savaşlarla 
parçalanırken, şaşılacak biçimde, Avrupa’da 27 ülke, dili-kültürü-bayrağı-dini-mezhebi ayrı da olsa  
tek devlet Avrupa Birleşik Devletleri’ne doğru ilerliyor.. Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Marş ve  
Tek Anayasa.. Ulus Devletlerin ise modası geçti (!) Etnik mikro milliyetçi ayrışma, federasyon vb. şart! 
50 Eyaletli ABD’de Federal Devlet, devasa ve tartışmasız gücü ile 300 milyonluk sentetik ABD 
toplumunu 10 milyon km2 kıtasal büyüklükte topraklarda bir arada “tek milletleştirirken”; 800 bin km2 
alanda 75 milyon nüfus, bir demet çiçek ve ülkenin başbakanı “Ne mutlu Türküm diyene!” diyemiyor. 
 
     Tersine; Mart 2003’te komşumuz Irak’ı petrolü, coğrafyası yüzünden BOP planı kapsamında  
işgal eden ABD askerleri için şu demeci verebiliyor !        
 

 “ Kahraman genç kadın ve erkek Amerikan askerlerinin, olabilecek en az kayıpla evlerine 
dönmeleri için dua ediyorum." RT Erdoğan, T.C. Başbakanı, Wall Street Journal, 31 Mart 2003. 

 

     Dikkat    : Özelleştirme, bir de kamusal alanı bitiriyor.. 
 
     Örn. dün Sağlık Ocağı’nda Devletin memuru olarak birlikte takım arkadaşı olarak çalışan bir Hekim 
ve bir Hemşire, özelleştirilmiş Aile Hekimliği modelinde patron-işçi statüsüne giriyor; iş güvencesi 
ortadan kaldırılarak sözleşmeli personel olunuyor.. Ve de, ortada kamusal alan bırakılmadığından, 
dilerse türbanını takacak, hastalarında cinsiyet ayrımı yapabilecek.. Daha şimdiden, bırakın  
sağlık hizmetini, kimi “kamu” (!) sağlık kurumlarında veznelerin ayrıldığına bile tanık olduk! 
 

     Sadaka kültürü ve Ankara örneği        :  
      
     Demek oluyor ki, Ankara’da yaşayan yaklaşık 1 milyon ailenin 400 bini, % 40’ı ya da her 5 aileden 
2’si, belediye yardımına gereksinimlidir!? Bu oran, TÜİK’in Türkiye için verdiği yoksulluk oranı olan 
¼’ten (18 milyon yoksul!) daha yüksektir.. Hangisi doğru? Yeryüzünde örneği bulunamaz bu yozlaşma 
için; “Seçim rüşveti?” irdelemesi yeter mi?  
      
     Yoksa, ülkeyi ele geçirmek için halkını postmodern yöntemlerle pek çok bakımdan felç etme  
     vb. değerlendirmeler zorunlu mu?  
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     Ülkenin bilim namusu taşıyan sosyologları, sosyal psikologları, hekimleri, hukukçuları neredesiniz? 
 
     4,5 yılda, kendisinden önce 80 yılda alınan borcun % 85’i kadar borçlanan ve yabancı paralara  
1 yılda döviz cinsinden en az % 50 kazanç sağlayan, yeryüzünün en yüksek gerçek faizini bu yerli-
yabancı haramzade bezirganlara ödemeyi sürdüren bir siyasi kadro; içeriye dönük yüzünde de  
sözüm ona İslamcı ve türban sömürüsünü sürdürebiliyor..  
 
     Bu ne biçim Müslümanlıktır Allahaşkına? Böyle bir çifte standart İslamiyete, Kuran’a sığar mı?  
 
     Olsa olsa, İşçi Partisi Genel Başkanı Sn. Dr.Doğu Perinçek’in çok yerinde nitelemesiyle “Haçlı irtica”!  
 
     Galiba literatürde “Psikolojik savaş” diye bir olgu da vardı belleğimizden çağrıştırdığımıza göre.. 
 
     Halkımızı bu saldırı ve şantajlardan korumak gerekirdi.. Bunu yapamadık.. Gücümüz yetmedi..  
 
     Emperyalizm tüm mekanizmaları ile yüklendi ve ciddi bir ‘muharebe’ kazandı.  
 
     Zafer demokrasinin falan değil. Kimse kendini aldatmasın. Demokratik seçim falan yok ortada.. 
 
     Kazanan, “şimdilik” uluslararası sermaye ve Türkiye'deki ortaklarıdır.  
 
     AB’si-ABD’si, Barzani’si-Talabani’si, PKK’sı-DTP’si, TÜSİAD’ı-gayrı milli sermayesi,  
     komprador oligarşisi ve Türkiye’deki işbirlikçileri, iktidar beslemesi medyası..  

     İğrenç bir koalisyon! Bayram edişlerinden belli değil mi, “Türkiye’nin sözde 22 Temmuz 2007 
Seçimi” ni kimlerin kazandığı.. Ama “Savaş” daha bitmedi. Yitirilen salt bir “muharebe”.. 
 
     “Dezenformasyon iğfali”nden başını doğrultamayan, örgütsüz, dağınık, tarihsel bilinçten yoksun, 
örgün eğitimde ortalama kalma süresi 4-4,5 yıl, kadınlarının 1/6’sı, erkeklerinin 1/9’u okuma yazma 
bilmeyen, dünyanın en borçlu ilk birkaç ülkesi içine sürüklenen, gelir dağılımı adaletsizliğinde keza 
dünyada başa güreşen, borç ödeme adına stratejik ulusal varlıklarını ne idüğü belirsiz / belli odaklara 
peş keş çeken, halkını sadaka kültürü ile yoksulluk ve işsizliğe tutsak ederek tarikat-sadakat-AKP 
kıskacında güdümlü milyonlarca oy deposuna dönüştüren kokuşmuş bir yapının neresi demokrasi 
olabilir? Platon Antik Yunan’dan kalkıp gelse, görkemli yapıtı Devlet’i kahırla yırtar atardı korkarım. 
 
     Bundan böyle küresel emperyalizm, yeryüzünde, Platon'dan bu yana insanlığın özlemi olan; 
 

 Demokrasi yerine, PLÜTOKRASİ'yi = SERMAYENİN YÖNETİMİ’ni.. koymaktadır. 
 
     Attila İlhan buna “Globaliterlik” demekte.. (Global totaliterlik ya da Küresel diktatörlük...)  
 
     İlkel Atina demokrasisi de (en azından kadınlar Agora’da hiç yoktu!), monarşik parlamentarizmi de,  
meşrutiyeti de, parlamenter demokrasisi de artık tarihsel ömürlerini tamamladı.. 
 

     “İnsan Derisi ile Kaplı Anayasalar”ın hiçbir hükmü kalmadı. (Prof. Tarık Zafer Tunaya..) 
 

     Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Renato Ruggerio meydan okudu : 

http://www.ahmetsaltik.net/


www.ahmetsaltik.net  Sayfa 8 

 

     “ Biz Küreselleşmenin Anayasası’nı hazırlıyoruz. Ne hükümetler neyin altına imza attıklarının, 
    ne de şirketler neler kazandıklarının farkındalar. “ (R. Ruggerio, DTÖ Eski Genel Başkanı, 1997) 
 
     Tam da "e-demokrasi" ile temsili olandan doğrudan demokrasiye geçme düşleri kurarken,  
bu aşamanın Küresel Emperyalizmin Yeni Dünya Düzeni = Tek Dünya Devleti = Amerikan 
Hegemonyası (ABD eski Dışişleri Bakanı, Dr. Henry Kissinger'in itiraflarıyla) tarafından tarihin  
çöp sepetine atılmasıyla PLÜTOKRASİ dönemine girmiş bulunuyoruz. İnsanlığa hayırlı olsun.. 
 
     Güya Demokrasi, insan hakları vs. getirecek olan KüreselleşTİRme, teknolojinin olanaklarıyla  
e-demokrasi avcumuzun içinde iken küreselleşen emperyalizm insanlığı yüzyıllarca geriye savurdu.  
 
     Uygarlık tarihi, bilim namusunu satmamış ya da kiralamamış uzmanlarının kaleminden,  
kocaman bir utanç olarak Batı Emperyalizminin bu ikiyüzlülüğünü umarız kayda geçirecektir. 
 
     Amerikan iktisatçı Susan George, “Dünya Bankası İmparatorluğu” ndan, Fransız düşünür Alain 
Minc ise,“Orta Çağ’a Dönüş” biçiminde söz etmekte Küreselleşme’den.. ve hiç de yersiz olmaksızın.. 
 

     Ne yapmalı   ?? 
 

Kendilerine bir milletin tarihi bırakılan adamlar,  
milletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak yine milletin hakiki  

ve elde edilmesi mümkün menfaatleri yolunda kullanmakla  
görevli olduklarını bir an bile hatırlarından çıkarmamalıdırlar.  

Bu adamlar düşünmelilerdir ki, bir memleketi zapt ve  
işgal etmek o memleketin sahiplerine hâkim olmak için kâfi değildir.  

Bir milletin ruhu zapt olmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça,  
o millete hâkim olmanın imkânı yoktur.  

Halbuki asırların getirdiği bir milli ruha, hiçbir kuvvet mukavemet edemez.  
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK (1924) 

 
     Gelinen tablonun, biz Kemalist ulusalcılar için ciddi bir muharebe yenilgisi olduğu su götürmez..  
Ancak henüz son perde oynanmamıştır. Türkiye'de yaşananlar da bu büyük tarihsel küresel projenin 
uzantısıdır.  
      
     Küresel hegemonya = Tek Dünya Devleti’nin kapısı ya da kilidi Türkiye’dir..  
 
     Bu “kilit”, 2. AKP hükümeti döneminde, başlıca BOP üzerinden artık açılmaya çalışılacaktır. 
 
     Çünkü T.C. Başbakanı, akıl tutulması içindeki bu ülkede, kendi ülkesini de parçalamayı öngören,  
22 ülkenin sınırlarını değiştirme planı kapsamındadır. Bu Plan, ABD Dışişleri Bakanı Bn. C. Rice 
tarafından dünya kamuoyuna açıklanmıştır. 
 

 DERHAL, ACİLEN, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın BOP Eşbaşkanlığı’ndan çekilmesi 
sağlanmalıdır. Bu konu yaşamsal önem taşımaktadır. 

     Serinkanlılıkla oturup "BİLİMSEL AKILCILIKLA" çözümlemeler ve ÇOK ACİL eylem planları 
geliştirmeliyiz kanımca. Mustafa Kemal'in inançlı aydınlarına yılgınlık yok.. Çünkü O engel tanımıyor : 
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 “ Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa etmek mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, 
çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.”    

 
     Sözleriyle şaşmaz öngörüsünü, zerrece kuşkuya yer vermeyecek biçimde taa 1927’de tarihe  
not düşmüş.  
 
     Bizi en nazik yerden bizi vurmaya bakıyorlar : UMUTSUZLAŞTIRMAK.. 
     Yitirilen her şey, gün olur geri kazanılabilir..  Tarih ütülü ipek kumaş değildir.. 
     Bunun için en temel koşul ise umudu korumak öyle değil mi ? 
 
     O -Yüce ATATÜRK- bize reçeteyi bırakarak gitti : 
 

     "Bizi mahvetmek isteyen EMPERYALİZM ile bizi YUTMAK isteyen KAPİTALİZM ile  
     mücadeleyi MESLEK EDİNMİŞ insanlarız.. 
 
     Anlamadık, anlamak istemedik.. Çocuklarımıza da gereken tarih ve ulus bilincini ver(e)medik.  
An geldi, önce AB, sonra da TBMM'den "Prof." ünvanlı kimi zavallılar, Anayasa'dan Atatürk'ü 
kaldırmayı büyük bir utanmazlıkla savunur oldular.. “Misyon” ve “diyet”.. çok net değil mi? 
 
     Emperyalizm topyekun abanıyor. Sorun yalnız Türkiye'nin sorunu değil.  
     G23'ler bu amaçla kuruldu : ABD'li Prof. Noam Chomsky'nin önerdiği üzere : 
 
     DİRENİŞİ KÜRESELLEŞTİRMEK .. için.. 
 
     Bizim de ancak TOPYEKUN ulusal dayanışma ile direnmemiz olanaklı. Üstelik bunu tek başına 
yapmamız da çok ama pek çok güç.. 28 ülke (ABD ve çoğu AB ülkesi) PKK'yı silahlandırarak  
üstümüze salıyor ya da düşük yoğunluklu savaş yürütüyor en az çeyrek yüzyıldır. Vakti zamanı geline 
de, -yeterince “yumuşatma” sonrası- sıranın BOP kapsamında sıcak işgale geleceği o denli net ki! 
 
     Dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir uluslararası rota çizerek, 60 yıllık Batı'lı (!) sözde müttefiklerle 
geldiği parçalanma ve iç savaş eşiğini artık görmesi gerek.. Batı rotasını ustaca değiştirmesi koşul! 
 
     Tarihin kulvarlarında bu koşullarda, tam bağımsız ve özgür, ülke-ulus bütünlüğünü koruyabilen  
bir Türkiye'nin devamına olanak yok.. AB-ABD resti çekmiş durumda.. 
      
     Tarihsel yürüyüş yeni kulvarlarda ve yeni "arkadaş devletlerle" sürdürülmek zorunda.. 
 
     Mustafa Kemal Paşa'nın 12 yıl kesintisiz Dışişleri Bakanlığını yapan meslektaşım tıp doktoru  
Tevfik Rüştü Aras ne diyordu : 
 
     "Bizim dış politikamız basit ve doğrudur.. Herkesle dostluk kurmak isteriz.  
      Ama hiç kimse ile ittifak ve bloklaşma yapmayız.." 
 
     O halde NATO’nun anlamı nedir? Hele işlevini, Soğuk Savaş bittiğinden, tümüyle tamamlamışken.. 
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     BM, küresel sitemin bir oyuncağına indirgenmiştir maalesef.. Irak’ın kuzeyinde beslenen PKK’ya 
karşı, yazılı hukuk normu olmasına karşın bir türlü işletilmemektedir. Oysa Irak’ın işgali için pekâlâ  
Güvenlik Konseyi kararı çıkartılmış ve sözde “koalisyon güçleri” ile kanlı işgal geçekleştirilmiştir.  
   
     Yine Yüce Atatürk'ün taa 1922'lerden seslenen bir uyarısı ile yazımızı sürdürelim :  
 

 "Bir yandan Batının işçi sınıfı, öte yandan Asya ve Afrika'nın köleleştirilmiş halkları milletler arası 
sermayenin kendilerini yıkmak ve efendilerine büyük çıkarlar sağlamak için köle durumuna 
getirilmek istediğini anladığı ve sömürge politikasının işlediği suç Dünya işçilerince kavrandığı gün 
burjuvazinin gücü sona erecektir." (22.10.1922) 

 
Kuşatma çok yönlü.. Önlemler ve ulusal savunma da bu ahtapot kollarını kırmaya dönük olmalı : 
 
Ekonomik düzlemde    : 
 
- Borçlar ötelenerek 5-10 yıllık yeni bir ödeme planına bağlanmalıdır. Arjantin, Rusya 2 örnektir. 
- AB Gümrük Birliği Anlaşması askıya alınarak ticaret normalleştirilmeli, 10 yılda 200 milyar $’ı 

aşan dış ticaret açığı durdurulmalıdır. Bu kanamanın sürdürülmesi olanağı kalmamıştır. 
- Yüksek reel faiz – yapay düşük kur politikasına aşamalı olarak ve fakat hızla son verilmelidir. 
- Tarım ve hayvancılık stratejik anlamda desteklenerek ve ürünleri işlenerek yüksek katma değer 

eklenmiş olarak dışsatımı yapılmalı ve dış ticaret açığı düşme yoluna sokulmalıdır. 
- Yukarıdaki önlemlerle azaltılacak cari açık, serseri sıcak paraya gereksinimi azaltacaktır.  
- İMKB mutlaka disipline edilerek, yabancı sermayeye tanınan aşırı serbestlik sınırlandırılmalıdır. 

Küresel piyasalardaki likidite (nakit) bolluğu, uygun bir zamanlama fırsatı sunmaktadır. 
- Türkiye, dış ticaretinde Batı dışında seçenekleri geliştirmelidir. Türk devletleri, Rusya, Çin, 

Hindistan gibi yeni serpilen küresel aktörler bunların başındadır. 
- Karadeniz Ekonomik İşbirliği örgütü geliştirilmelidir. 
- Sınır komşuları ile ticari ilişkiler özellikle geliştirilmeli ve çeşitlendirilmelidir. 
- Dünya Ticaret Örgütü ile imzalanan MAI Anlaşması (Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) mutlaka 

gözden geçirilmelidir. Son derece ağır, adaletsiz, karşılıksız, sömürge kuralları vardır..  
- 8 milyar $ IMF borcu ödenerek bu başarısız ve Batı misyoneri kurumla ilişki kesilmelidir. 
- Türkiye doğalgaz, petrol aramalarını sürdürmeli; MTA ve TPAO’yu destekleyerek  

yeraltı varlıklarını “işleyerek” ekonomisine kazandırmalıdır. Bor, Toryum ve altın rezervleri gibi.. 
- Deniz taşımacılığını ve ürünlerini özendirmeli, demiryolu taşımacılığı teşvik edilmelidir. 
- ÖZELLEŞTİRME talanına kesinkes son verilmeli, mutlaka yapılacaksa o kurumun çalışanlarına 

devlet kredisi desteği ile kooperatif mülkiyetle devredilmelidir. Başka gerçek kişilere de olanak 
verilecekse, ada yazılı ve gerçek kişilerin payları sınırlandırılarak hisse devri yapılmalıdır. 

- Vergi adaleti mutlaka sağlanmalı, gelir dağılımı mutlaka adilleştirilmelidir. 
- Bölgelerarası kalkınma-gelişme uçurumları en aza indirilmelidir; konu stratejik önemdedir. 
- Kamu ihalelerinde yolsuzluk kesinkes engellenmelidir. Mali suçlar özenle izlenmeli;  

Türkiye “nereden buldun?” yasasını yeniden yürürlüğe koyarak temiz bir sayfa açmalıdır. 
- DPT yeniden etkin biçimde işlevine kavuşmalı, AB vb. kurumsal baskılar reddedilmelidir. 

 
Diplomatik düzlemde    : 
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şu sözleri rehber alınmalıdır : 
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- “Türkiye, bir maymun değildir ve hiçbir milleti de taklit etmeyecektir.  

Türkiye ne Amerikanlaşacak ne de Batılılaşacaktır; o sadece ÖZ-LE-ŞE-CEK-TİR!”  
(29 Ekim 1930, Ankara, Türkocağı, Cumhuriyet Balosu, Associated Press Muhabiri ABD’li Dorothy Ring’e yanıtı..) 

- "... Doğu'yla Batı'nın birleştiği yerde bulunduğumuz, Batı'ya yaklaştığımızı zannettiğimiz 
takdirde, asıl mayamız olan Doğu 'maneviyatı’ndan tümüyle soyutlanıyoruz. Hiç kuşkusuz ki, 
bu büyük memleketi, bu milleti, çöküntü ve yok olma çıkmazına itmekten başka,  
bir sonuç beklenemez (bundan)." (ATATÜRK, 6 Mart 1933, TBMM Gizli Oturum Konuşması) 

- Türkiye uluslararası ilişkilerini çeşitlendirmeli, Batı güdümünden artık mutlaka çıkmalıdır.  
- 60 yılı bulan lanetli Batı ittifakı, ikiyüzlü Batı’nın planlı uygulamalarıyla Lozan’ın rövanşına, 

Sevr’in yeniden uygulanmasına kilitlenmiştir ne yazık ki..  
- Bölgesel ilişkiler geliştirilmeli ve büyük güçlerin çıkar çelişkileri dengelerine oynamalıdır. 
- AB ile ilişkiler, “özel statü"ye çekilmelidir. Üyelikte ısrar edilmemelidir, Genelkurmay Başkanı  

Sn. Büyükanıt’ın da vurguladığı üzere : “AB’nin tüm isteklerini yapsaydık ülke parçalanırdı..!” 
- Türkiye, G23 KüreselleşTİRme karşıtı grupla hızla ilişkiye geçmelidir. 
- Avrupa Konseyi ve BM’de yandaş ülkelerle grup halinde çalışmalıdır. 
- Ermeni, Rum, Kürt, Kıbrıs sorunlarında gerçekleri dünya kamuoyuna aktarma atağı yapmalıdır. 
- Toprak, taşınmaz ve nehir satışları engellenerek zorunu istisna durumlarla sınırlandırılmalıdır. 

 
     Eğitim, Kültür, Medya alanında   : 
 

- Basında tekelleşmenin katı yasal kurallarla engellenmesi sağlanmalıdır. 
- Basın-yayın kuruluşlarının holdinglerle organik ilişkisi kesilmelidir. 
- Basın-ahlak yasası yeniden etkin yaptırımlarla düzenlenmelidir. 
- Basın-siyaset kurumu ilişkileri saydamlaştırılmalıdır. 
- Basın-yayında reklam ve finansman işleyişi saydamlaştırılmalıdır. 
- TRT başta olmak üzere tüm medya, ulusal değerlere özenli yayın yapmak zorunda olmalıdır. 
- Basında yabancı sermaye girişi engellenmelidir. 
- Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimde, Atatürk Devrim ve İlkeleri ile ülkenin 

bağımsızlığı, özgürlüğü, bütünlüğü gibi kritik konularda etkin ve sürekli eğitim yapmalıdır. 
- Temel eğitim 12 yıl ve zorunlu olmalıdır. İmam Hatip Liseleri kapatılmalı, İlahiyat eğitimi   

çağın gereği olarak üniversiteye dayalı, insan gücü gereksinimi ile sayısal olarak ilişkili olmalıdır. 
- Gereksinimli öğrencilere burs, yurt kolaylıkları iyileştirilmelidir.  

Üniversiteye gelmeden mesleğe yönlendirme ile ara insan gücü yetiştirilmelidir. 
- 5 yıl içinde ülkede Türkçe okur-yazar olmayan bırakılmamalıdır. 
- Türkiye, BİLİŞİM DEVRİMİ’ni asla kaçırmayacak politikalar izlemelidir. 
- Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na benzer tutumla ülke-ulus kültürünün  

sağlam temellerde ve köklerine bağlı olarak gelişimine hizmet etmelidir. 
- Yükseköğrenimde insan gücü planlaması ve kritik-stratejik alanlarda teknoloji geliştirilmesi ile 

insan gücü yetiştirilmesi öne çıkarılmalıdır. AR-GE fonları artırılmalıdır. 
- Her düzeyde eğitimin laik, bilimsel, aklıcı, kız-erkek karma, uygulamalı özelliği korunmalıdır. 
- Kaçak kuran kursları, tarikat okulları, din sömürgeni tekke-türbelere.. asla göz yumulmamalıdır. 

 
Politik düzlemde    :  
 

- Milletvekillerinin dokunulmazlıkları yasama alanı ile daraltılmalıdır. 
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- Siyasal partiler yasası demokratikleştirilerek, parti başkanlarının imparatorluğu bitirilmelidir. 
- Siyasetin finansmanı tümüyle saydam ve belirli sınırlar içinde düzenlenmelidir. 
- Milletvekillerine parti değiştirme yasaklanmalı, geri çağırma (re-call) sistemi konmalıdır. 
- Partilerin siyasal sistemi zorlayan Anayasa dışına çıkışlarında ödünsüz olarak kapatma davaları 

açılmalı ve kapatılmaları sağlanmalıdır. 
- Seçimlerin elektronik tabanlı yapılması, 2009 yerel seçimleri hedeflenerek sağlanmalıdır. 
- Temsilde adalet bakımından baraj % 5’lere çekilmeli dar bölgede 2 turlu seçim irdelenmelidir. 
- 2 kanatlı Parlamento (Senato+Meclis) ve sorumsuz Cumhurbaşkanı’nın yetkileri tartışılmalıdır. 
- TBMM içtüzüğünde antidemokratik kurallar ayıklanmalı,  

“temel yasa” türünden saçma sapan düzenlemeler kaldırılmalıdır. 
- Gizli anlaşmalar istisnalar dışında açıklanmalı, ulusal çıkarla bağdaşmayanlar feshedilmelidir. 
- MGK eski işlevine kavuşturulmalıdır. Ulus, psikolojik savaştan korunmalıdır. 
- Devlet, hukuk dışı her türlü mafya, gizli-örtük-derin vb. yapılanmalardan arındırılmalıdır. 
- Siyaset kurumu, bu kritik tabloyu gördüğünü ve olağanüstü durumun olağandışı gereklerini 

yerine getirme istencini (iradesini) hızla sergilemeli ve bu yolda hızlı, somut adımlar atmalıdır.  
Bu yapılmadığı takdirde siyasal sistem ülkeyi çok yönlü bunalıma sokacak, varlığı bir bütün 
olarak, “çok özel 22 Temmuz 2007 seçimi” kapsamında meşruiyet zemininde sorgulanacaktır. 
 

     Yüce Türk Halkı! 
 
     Yurtsever ve doğru bilgiyle dolu, örgütlü, akıl ve bilimle örülmüş çok zor bir tarihsel kalkışma,  
ne yazık ki yeniden boynunun borcu oldu.. Liste uzatılabilir.. Ama yapılması gerekenler  
hem de İVEDİLİKLE ortadadır. Yılmadan bu çabayı sürdürmenizi dilerim. 
      
     Sağda ve solda ulusal birlik sağlanarak, düzen içinde mutlaka yapılması gerekenler özetlenmiştir. 
      
     Olağan yapı içinde bu plan gerçekleştirilemezse, ülkenin bekası açısından, B Planı devreye  
otomatik olarak sokulmalı ve Türkiye’nin bağımsız varoluşu, ülke-ulus bütünlüğünü sürdürme 
bakımından ulusun meşru direnme hakkı gündeme gelmelidir. 
     Bu da Ulusumuzun, yeni bir Devrim yapması ve ulusalcı bir hükmet kurması ile sağlanabilecektir. 
 
     Yüce Atatürk yine yol gösteriyor :  
 

- “ Ülkenin ve Devrimin, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmesi için  
bütün Ulusçu ve Cumhuriyetçi güçlerin bir yerde toplanması gerekir.” 

 
     Yine O’nun dediği gibi olacaktır : Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır, yaşatılacaktır. Zira: 

- “ Vatan kesinlikle esenliğe kavuşacak, ulus kesinlikle mutlu olacaktır. Çünkü kendi esenliğini,  
kendi mutluluğunu ülkenin ve ulusun esenliği için feda edebilecek vatan evlatları çoktur.” 

     Ülke ve ulusun içine sokulduğu bu lanetli gidiş ya verili koşullarda kendini düzeltecek  
ya da büyük olasılıkla tarihsel zaman sıfırlanacak (re-set), her şey yeniden başlayacaktır. 

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, her koşulda sonsuza dek özgür ve bağımsız yaşamaya kurguludur.  

Ve de söz konusu Vatan olunca her şey, ama her şey teferruattır.. 
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