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Hasan TAHSİN 
16 Mayıs 1919 

İzmir’in işgalinde  
ilk kurşun.. 



Mustafa Fehmi 
KUBİLAY 

23 Aralık 1930 



Prof. Dr. 
Muammer  

AKSOY 
31 Ocak 1990 

 

ADD’nin  

Kurucu Genel Başkanı.. 

19 Mayıs 1989 ve  

31 Ocak 1990.. 
 



Prof. Dr. 
Muammer  

AKSOY 
31 Ocak 1990 

 

ADD  

kurucu genel başkanı.. 

19 Mayıs 1989 ve  

31 Ocak 1990.. 
 

Geçmiş cinayetleri kolaylıkla unutan bir toplum,  
bundan sonra dökülecek kanların da  

sorumluluğuna ortak olur.. 

Aydınlar ölüm korkuyla sindirilerek, bir  
AYDIN YABANCILAŞtırılMASI yaratıldı.. 



Turan Dursun 

4 Eylül 1990 



 
Doç. Dr. 

Bahriye ÜÇOK 
6 Kasım 1990 

 



 
Onat KUTLAR 

11 Ocak 1995 

 



Ailesi Ankara’lı olmasına karşın, babasının görevi nedeniyle 

bulundukları Kırşehir'de, 22 Ağustos 1942'de doğdu.  

Tapu kadastro memuru Şinasi Hakkı Bey ile Nadire Hanımın  

4 çocuğunun üçüncüsüdür.  

Babası Ankara'ya atanınca, Ulus'taki Balıkpazarı'ında bulunan  

Devrim İlkokulu’nda başladığı ilköğrenimini,  

Bahçelievler'deki Ulubatlı Hasan İlkokulu’nda tamamladı (1954).  

Cumhuriyet Ortaokulu’ndan (1957) sonra Bahçelievler Deneme Lisesini 

bitirdi, Ankara Hukuk Fakültesine girdi (1961). Bu Fakülteyi bitirdikten 

sonra (1965), kısa bir süre avukatlık yaptı. Dil öğrenmek için gittiği 

İngiltere dönüşünde, Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Profesörü  

Tahsin Bekir Balta'nın asistanı oldu.  

Uğur 

Mumcu 



 

“ Biz, ... istiklalimizi emin bulundurabilmek  
için heyet-i umumiyemizce (hepimiz),  
heyet-i milliyemizce (tüm ulus olarak)  

bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı 
ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı  

heyet-i milliyece (bütün ulusça) mücahedeyi 
(savaşmayı) caiz (gerekli) gören bir mesleği 

takip eden insanlarız...”  
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  
* * * * * * * 

“ Biz, Ulusal Kurtuluş Savaşına  
ve bu savaşın yüce komutanı  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e  
inançla bağlıyız.  

İlerici düşüncemizin odağına  
‘Kemalist’ düşüncenin  

kutsal bağımsızlık harcını koyarız.  
Ulusal Kurtuluş Savaşını benimsememiş düşünce 

ve akımlarla hiç ama hiç bağdaşmayız.”  
 

Uğur MUMCU 
  



 

Hatırası, bir gonca gül 

gibi yüreğimizde, 

beynimizde, 

gönlümüzde ve 

bilincimizde 

24 Ocak 1993 tazeliğini, 

“özgürlüğe adanmış” 

bir tomar gonca gül 

hâlâ koruyor, koruyacak.. 
 



Ve ey okuyucular!  

Abdi Ipekçi'yi her gün okuyan 

sevgili okuyucular!  

O’nu, Türk basınının bu uygar 

yazarını, Türk basınının  

bu en yetkin yöneticisini son 

yolculuğunda yalnız bırakmayın. 

Gözyaşlarınızı, gözyaşlarımızla 

birleştirin...  

Tanınmış, dostluk kurulmuş, 

arkadaşlık edilmiş insanların 

ölümleri insanı bir başka türlü 

sarsıyor. Savcı Doğan Öz, tıpkı  

Dr. Bulut gibi yakın dostumdu. ... 

Bu iki ölüm, yüreğime iki kor ateşi 

gibi düştü; yandım, kahroldum!"  

 

Uğur Mumcu  



 

 

 

 

Uğur Mumcu’nun Sokağı,  

24 Ocak 1993 / Pazar, Ankara 

 



UĞUR MUMCU’ya saygı ile...  
   

24 Ocak 1993'te bombalı bir saldırıyla yitirdiğimiz 

yazarımız Uğur Mumcu'yu sevgi ve özlemle anıyoruz  



Mumcu... ve ödenmeyen masum borç (1) 
 

Ve 24 Ocak 1993. Ankara, Karlı Sokak. Cumhuriyet yazarı 

Uğur Mumcu'nun, evinin önünde park ettiği otomobiline 

binerken patlayan bomba, Mumcu'nun bedenini,  

bizim de yüreklerimizi parçaladı. Türk basın tarihinin 

kalpaksız Kuvayı Milliyecisi, keskin kalemini  

son yolculuğuna on binler uğurladı. Cenaze töreninde  

on binler hep bir ağızdan 'Yiğidim Aslanım' türküsünü 

söylediler ve 'Türkiye laiktir, laik kalacak' sloganını attılar.  

Dönemin siyasileri, suçluların bulunması yönünde namus 

sözü verdiler, ancak olayın aydınlatılması sürecinde bir  

arpa boyu yol alınamadı. Soruşturma ile ilgili olarak 5 savcı 

görevlendirildi, 3 komisyon kuruldu,  Bu arada Abdullah 

Argun Çetin adlı bir kişi cinayete katıldığını öne sürdü. 

Çetin hakkında Ankara DGM Başsavcılığı  

idam istemiyle dava açtı. (Cumhuriyet, 11 Mayıs 2000) 



Mumcu... ve ödenmeyen masum borç (2) 
 

Cinayet, 7 sene boyunca faili meçhul olarak kaldı.  

2000 yılının Mayıs ayında, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan  

ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü çok büyük bir başarıya  

imza attılar. Mumcu'nun kaatilleri yakalandı.  

Evet, tahmin edildiği gibi katiller, İran destekli bir  

İslamî örgüt mensubu. Selamcılar olarak tanınan bu İslami 

örgütün üyeleri olan katiller ve suç ortaklarından başlıcaları 

Yusuf Karakuş, Hasan Kılıç ve Arif Tarı adındaki kişiler.  

Eski Refah Partisi milletvekili olan Hasan Mezarcı'nın  

bu örgütle ilgisi olduğu ve cinayete azmettiren kişi olduğu 

sanılıyor. Eski Refah Partisi genel başkanı Necmettin 

Erbakan'ın da katiller arasında bulunan Arif Tarı'ya  

"Başarı belgesi" verdiği belirlendi. Bu satırlar yazılırken, 

Uğur Mumcu cinayetinin soruşturması sürüyordu... 

(www.cumhuriyet.com.tr, 11 Mayıs 2000) 



       Uğur Mumcu'yu ölümünün 6'ıncı yıldönümünde her zamanki gibi hatta daha da çok takdir  

ve saygıyla anıyoruz. Türkiye'yi bugünlere getiren uğursuzlukları durup dinlenmeden yazdığı,  

ülkesini ve halkını uyarmak için canını dişine taktığı... Ve gerçekleri anlatmayı kendi yaşamından  

daha önemli saydığı için... 

       Uğur Mumcu bugün yazıları, sözleri, düşünceleriyle yaşıyor... Türkiye bugün de aynı bayağılığın, 

caniliğin, çetelerin, yalanın, talanın, hırsızlığın pençesinde yaşadığı için...  

       Uğur Mumcu'nun dün söyledikleri bugün geçerliğini koruyor. Örneğin 28 Mayıs 1978'de yazdığı 

yazıdan bir pasaj: 

       “ Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü sömürdükleri yetmedi. Şimdi de ‘bayrak’ edebiyatına başladılar. 

Sanki Türk Bayrağı bu efendilerin tapulu mallarıdır! Hangi onurlu kavgada Türk bayrağını yüce doruklara 

çektiler?.. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in dalgalandırdığı Türk bayrağına, siyaset sahnesine  

çok yıldızlı Amerikan bayrağı önünde Johnson ile kolkola çektirdiği fotoğrafları dağıtarak fırlayan 

Demirel mi sahip çıkacak?.. Sen bayrağını Türkiye'deki Amerikan üslerine çekebiliyor musun;  

ondan haber ver! "    

      “ Bir toplumu ayakta tutan temel dayanaklardan biri adalet duygusudur. Bu duygu bir kez  

yara aldı mı, demokrasinin temelleri de sarsılmış demektir. Adalet bağımsız mahkemeler eliyle dağıtılırsa 

adalet duygusu güçlenir. Devletin görevi adam öldürmek değildir. Devlet, sanıklar kim olursa olsun, 

suçları hangi türden olursa olsun, suç belirtileri bulunan kimseleri, sağ olarak mahkemelerin  

önüne çıkarmakla yükümlüdür..." (30 Ocak 1976) 

      “ İnsanlara can güvenliği sağlayamamış bir düzene hukuk devleti denilemez.  

      Devrimcilerin faili meçhul cinayetlere kurban gittiği bir düzene demokrasi denilemez.  

     Yolsuzlukların devlet yetkililerini sardığı bir düzene Anayasa düzeni denilemez.  

     Bu katiller demokrasisidir. Bu hırsızlar düzenidir...” (Aralık 1970)                   

  

Mumcu  
Yaşıyor! 

 MELİH AŞIK 



 

    YARIN 24 Ocak.  

    Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük, en dürüst, en yürekli gazetecisi  

    Uğur Mumcu 10 yıl önce öldürüldü. Zaman ne çabuk geçiyor.  

    Uğur Mumcu benim arkadaşım, dostumdu. Nice olayları, duyguları paylaştığımız sırdaşımdı.  

İlişkimiz taaa 1957 yılında Ankara Bahçelievler'de heyecanlı, yurtsever lise 1. sınıf öğrencileri iken 

mahalle arkadaşlığı ile başladı ve hiç kesintisiz sürdü gitti. Çok iddialı yazıyorum:  

    Uğur Mumcu Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük gazeteci idi.  

    Onun eksikliğini basında bugün daha çok hissediyorum. Basının böylesine yozlaştığı, iyilerin gidip 

saçma sapan tiplerin egemen olduğu, iyilerin yerini kötülerin aldığı, birilerinin bir gecede köşe yazarı 

yapıldığı, vıcık vıcık yazıların yazıldığı şu ortamda çoğu zaman ‘‘Ah şimdi Uğur olsaydı da şu 

konuların üzerine yine birlikte gitseydik’’ diye içimden geçiriyorum.  

    Ülkemizdeki hırsızların, namussuzların, yolsuzluk yapanların, din tüccarlarının, bölücülerin,  

ihale takipçisi, iş bitirici ve sahtekár gazetecilerin amansız karşıtıydı.  

    Gerçek bir Atatürkçü, Cumhuriyetçi idi.  

    Uğur gibi pırıl pırıl ve aynı doğrultuda düşünen insanlarımız, Abdi İpekçi, Çetin Emeç,  

Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Gaffar Okkan, Necip Hablemitoğlu  

ve daha niceleri, hepsinin sonu ne yazık ki aynı oldu.  

    Karanlık eller onları alıp götürdü.  

 

Emin ÇÖLAŞAN,  Uğur Mumcu'nun ardından 10 yıl  



 

UĞUR MUMCU’dan SÖZ EDERKEN HER ZAMAN 'YİĞİT GENÇ DOSTUM 

ve DEĞERLİ MESLEKTAŞIM', DERİM. BU KEZ DE, LAİK TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ'Nİ KORUMAK UĞRUNA HER TEHLİKEYİ GÖZE ALARAK , 

ÜLKENİN DIŞINDA ve İÇİNDE YUVALANMIŞ TÜRKLÜK DÜŞMANI  

BÜTÜN İSLAMCI ÖRGÜTLERİ -ATATÜRK'ÜN DEVRİMCİ, LAİK 

CUMHURİYETİNİ EMANET ETTİĞİ GENÇLERDEN BİRİ OLARAK-  

USTA BİR GAZETECİNİN ve HER YAZDIĞINI BELGEYE DAYANDIRAN BİR 

BİLİM ADAMININ DİKKAT ve TİTİZLİĞİYLE ARAŞTIRDI ve ÇIKARIP 

ORTAYA KOYDU. GERÇEKTEN KUTLANASI BİR HİZMET OLDU BU.".... 
 

ORD. PROF. DR. HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU 

Atatürkçü Düşünce Derneği Onursal Genel Başkanı 
 



Yeni yeryüzü tanrısı = PARA! 

Özellikle din tacirleri için..  



2 Temmuz 1993 : Uygarlık tarihinin 

kara lekesi; Sivas kıyımı.. 37 can..   



Şükrü Demirkürek  

Bağcılar ADD 
(12 Kasım 1999) 



Ahmet Taner 
KIŞLALI 

(21 Ekim 1999) 
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“ 21. Yüzyıla Doğru Türkiye.. ” 
 

“ Atatürk ilkeleri 

soğuk savaş döneminde görevini yapmıştır ama; 

‘Yeni Dünya Düzeni’ ile birlikte gerekliliği de kalmamıştır.  

Klasik Atatürkçülük ölmüştür... 

Aydınların İmam Hatip Okulları konusunda endişeleri yersizdir. 

İran ve Arap parası ile desteklenen köktendincilik,  

Türkiye için ciddi tehdit değildir.. 

Atatürk’e deccal diyen Said-i Nursi ve Nurcular ilericidir.  

Nakşibendiler geriye dönük değillerdir.  

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile bağlantıyı sağlayabilirler.. ” (?!)  
 

[ Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI, Haziran 1996, Cumhuriyet ] 
 

PAUL HENZE’nin  

TÜRKİYE RAPORU-1993 
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“ Irak’ın üniter yapısını koruması  

ABD çıkarlarına uygun değildir.  

Türkiye Kürtlere özerklik verirse,  

Kuzey Irak’taki Kürtlerle bir bütünleşme gerçekleşebilir.  

En kötü şey, Türkiye’nin Irak’a yakınlaşmasıdır. ” 
 

[ CIA Türkiye ve Ortadoğu Masa Şeflerinden 

Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI, Haziran 1996, Cumhuriyet ] 
 

ABD servisleri Atatürk’e / Kemalizm’e neden düşman? 
 

Çünkü; Kemalizm’in temelinde ulusal birlik ve tam bağımsızlık 

ilkeleri vardır. Bu ise ABD’nin ve genel olarak tüm Batı’nın 
çıkarlarına terstir. Türkiye ne yıkılmalı ne de tam bağımsız 

davranacak denli güçlenmelidir. Türkiye Ortadoğu’da  
büyük bir güç olMAmalıdır, de-stabilize tutulmalıdır. 

 

Graham Fuller’in  

TÜRKİYE RAPORU-1993 



Prof. Dr. 
Ahmet Taner 

KIŞLALI 
ADD Genel 

Başkan 
Yardımcısı  

(21 Ekim 1999) 



H İ Z B U L L A H..  
Bir başka canavar.. Kim yarattı?? 



“.. İşlerini ve işyerlerini kaybedenler, 

üniversite kapılarında bekleyenler,  

sefalet sınırının altında yaşayanlar,  

ülke güvenliğini sağlamaya çalışırken 

baba ocağına tabut içinde dönenler, 

Mumcular, Üçoklar, Aksoylar, Kışlalılar ve 

olup-biteni izleyen  milyonlarca örgütsüz, 

dağınık  Türk yurtseveri!.. Karşı tarafta 

ise, ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa 

dayalı olarak bölmeye, yer altı-yerüstü 

ekonomik kaynaklarını pazarlamaya, 

din devleti kurmaya ve halkın  

dinsel inançlarını sömürmeye, hatta 

Cumhuriyet'in başına numara koymaya 

kararlı, zengin, güçlü, dış destekli, 

örgütlü vatan hainleri  
ve işbirlikçileri ile peşlerinden 

sürükledikleri ulusal bilinçten yoksun 

diğer bir kesim! ”  



 Hablemitoğlu’nun kalıtı ve vasiyeti.. 
“Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin  

en karanlık, en hazin dönemini 

yaşıyor. Bir tarafta, Türkiye 

Cumhuriyeti'ni koşulsuz savunan, 

Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi 

ve takipçisi, aydınlanmacı,  

tam bağımsızlıkçı, sömürünün  

her türüne karşı, evrensel barıştan 

yana,  yurtsever, ilerici, ulusalcı 

kesim var. Ancak, ne bir siyasal 

partiye, ne basın ve yayın kuruluş-

larına, ne de kendilerini destekle-

yecek ulusal sermaye gücüne sahip-

ler. Ülkenin elden gidişini  

sessiz çığlıklarla izliyorlar.. ”  





Aydınlanma’nın şehitleri-gazileri  

uzun bir liste ne acı ki.. (1) 
 

• Prof. Dr. Cavit Orhan TÜTENGİL 

• Prof. Dr. Bedri KARAFAKİOĞLU 

• Savcı Doğan ÖZ 

• E. Oramiral Kemal KAYACAN 

• Dr. Necdet GÜÇLÜ 

• Emn. Md. Cevat YURDAKUL (Adana) 

• Emn. Md. A. Gaffar OKKAN (Diyarbakır) 

• 6 Mayıs 1972 sabahı idam edilen 3 fidan.. 

• Bahçelievler katliamı, 7 TİP’li genç.. 8 Eylül 1978 

• Aydınlanma bilgesi Prof.Dr.Server TANİLLİ..  



Aydınlanma’nın şehitleri-gazileri  

uzun bir liste ne acı ki.. (2) 
 

• Prof. Dr. Ümit DOĞANAY 

• Gazeteci-Yazar Abdi İPEKÇİ 

• Gazeteci-Yazar Çetin EMEÇ 

• Doç.Dr.Bedrettin CÖMERT 

• Dr. Sevinç ÖZGÜNER 

• Ermeni ASALA örgütü kurbanı Büyükelçilerimiz.. 

• İlhan ERDOST 

• Sendikacı Kemal TÜRKLER (Maden-İş Gn. Bşk.) 

• Jnd. Gn. Kom. Org. Eşref BİTLİS.. 

• Bölücü örgütle savaşımda verilen şehitler.. 
 



Aydınlanma’nın şehitleri-gazileri  

uzun bir liste ne acı ki.. (3) 
 

• 1 Mayıs 1977 katliamı 

• Orhan YAVUZ 

• Gazeteci-Yazar Çetin EMEÇ 

• Kahramanmaraş katliamı (24 Aralık 1978) 

• Ümit KAFTANCIOĞLU 

• Gün SAZAK (MHP Milletvekili).. 

• Çorum katliamı (Temmuz 1981) 

• Adnan ERSÖZ, Hiram ABBAS (MİT Müst. Yrd.) 

• Mehmet TOPAÇ (Adalet Bakanı) 

• Askerler, polisler, öğretmenler, adsız yurttaşlar... 





TÜRKİYE 

 
Türkiye’nin krititk Jeopolitik konumu  

Balkan ülkesi 

Akdeniz ülkesi 
Ortadoğu ülkesi 

Kafkas ülkesi 

Avrupa ülkesi 



Üç kıtayı birleştiren ülke, TÜRKİYE !.... 



Yurtsever aydınlar yazmayı ve uyarmayı 

sürdürüyorlar.. İlhan Erdost’un ağabeyi de.. 
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24 Ocak 1980 Kararları 29. Yılında! 

0
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1980 2008

Dış borç

16,2 B $ 

290 B $ Milyar $ 

19kat büyüme! 

 

İç borç 721   

bin YTL iken, 

225 milyar $  

350+ kat 

büyüdü! 
 

 

Dışsatım 30,  
dışalım 20 kat  

büyüdü.  
Dış ticaret açığı  

75+ B $; cari açık 
45 B $; toplam 

borç 558 milyar $ 
oldu! 
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 BORÇ BATAĞINDA  
BOĞULUYORUZ! 

  144 B $

  558

 B $
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1999 2008 Eylül

Toplam borç
558 B$

Ulusal gelir : 656 B$ 

 

SON 6 yılda Türkiye'nin 

toplam borcu 337 milyar $ 

artarak, 221 milyar $’dan, 

558 milyar $’ı buldu!  

1. AKP döneminde  

toplam borç % 152 arttı! 
 

İÇ BORÇ %193 ARTTI! 
 

İç borçlardaki artış    :  
 

2002 sonunda 91.6 milyar $ 

olan iç borç, 2008 Eylül 

sonunda % 193 artışla  

268,6 milyar $’a ulaştı. 
 

Son 6 yılda dış borçlar, 

yaklaşık 160 milyar $ 

artarak, 129,5 milyar $'dan 

katlanarak 289,3 B $’a çıktı! 



BORÇ BATAĞINDA BOĞULUYORUZ.. 
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Kişi başına borç $

•İç borç : 268,6milyar $ 
•Dış borç : 289,3 milyar $ 

•Toplam borç : 558 milyar $  
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Prof.Dr.A.Saltık-AÜTF 

TÜRKİYE’nin BORÇLARI 
(T.C. Hazine Müsteşarlığı – Eylül 2008 sonu) 

AKP ile borçlar 6 yılda 2,52 kat büyüdü! Nereye gitti? 

BORÇLAR (MİLYAR $) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008  

(3. çeyrek) 

İÇ BORÇ (380 BTL) 91,6 139,2 167,2 182,4 178,9 219,2 B$268,6 

DIŞ BORÇLAR 129,5 144,3 160,8 168,7 205,5 247,2 289,3 

 KAMU 64,5 70,8 75,7 70,4 71,6 73,4 78,7 

 TCMB 22,0 24,4 21,4 15,4 15,7 15,8 14,3 

 ÖZEL 43,2 49,1 63,8 82,9 118,3 158,0 196,2 

(KAMU) TOPLAM BORÇ 178,1 234,4 264,3 268,2 266,2 308,9 361,6 

TOPLAM BORÇ  221,3 283,5 328,0 351,1 384,5 466,4 557,8 
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Ata’ya Göre 1838 İngiliz Ticaret 
Anlaşması ve Osmanlı’ya Yükü 

 

“ Tanzimat'ın açtığı serbest ticaret devri,  
Avrupa rekabetine karşı kendisini savunamayan 

ekonomimizi, bir de kapitülasyon zincirine bağladı. 
Yabancılar kazanç vergisi vermiyorlardı.  

Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı.  
İstedikleri zaman istedikleri eşyayı, istedikleri koşullarda 

memleketimize sokuyorlardı...  
Bu sayede mutlak egemen olmuşlardı.  

... Rekabet gerçekten çok gayri meşru,  
hakikaten çok kahredici idi.  

Rakiplerimiz, bu yolla, gelişmeye uygun sanayimizi de 
mahvettiler. Ziraatimizi de rehin aldılar...”  

(1 Mart 1922, TBMM açış konuşmasıdan) 



 
Kara Vasıf Bey’in  

Sivas Kongresi (Eylül 1919) konuşması.. 

  “..Güdüm (manda) altına girmekten  
başka çıkar yol yoktur, ülke iflas etmiştir,  
ülkenin geliri, devletin dış borçlarının  
faizini ödemeye yetmeyecek düzeydedir.  
Devletin 400-500 milyon lira borcu vardır,  
bu parayı kimse kimseye bağışlamayacaktır.  
‘Borcu ödeyin’ dedikleri zaman,  
gelirimiz faizine bile yetmeyecektir.  
Açıkça görüldüğü gibi, malî durumumuz  
bağımsız yaşamamıza elverişli değildir!” (!?) 
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“Bir ulusu 
fethetmenin  

ve köleleştirmenin  
2 yolu vardır:  
Birisi kılıçla,  

öbürü borçla.”  
 

John Adams (1735-1826) 

 

“2004’te 3. Dünya ülkelerinin 
borç toplamı 2.5 trilyon $,  

yıllık faiz ödemeleri  
3.75 milyar $’dır. Bu tutar,  
tüm 3. Dünya ülkelerinin  
sağlık ve eğitim giderleri 

toplamından çok, aldıkları  
dış yardımın da 20 katıdır.” 

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, 
John Perkins, April yay, İst. 2007 

Osmanlı ilk borcu, İngiltere’nin aracılığıyla Galata’daki Yahudi bankerlerden 
alarak 1854’te Kırım’a sefer düzenledi ve ağır yenilgi aldı. Büyü bozuldu, 

artık ganimet-vergiye bağlama bitmişti. Borç bağımlılığı başladı. 1877’de 
borçlar çevrilemez boyuttaydı. 1881’de “Düyun-u Umumiye İdaresi” 

kurularak Osmanlı Maliyesine alacaklı Batılılılarca el kondu. Vergileri, 
yabancılar adına bu Kurum topladı ve Osmanlı’ya “ölmeyecek” kadar 

ödenek aktardı. Borçlanma serüveni, SEVR ile parçalanmayla noktalandı. 



 

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları-2     :  
 

Ülke yerine,  

o ülkede projeler yapan şirketlerimize gider.  

Enerji santralları, sanayi alanları, limanlar…  

Bizim şirketlere ek olarak,   

o ülkedeki birkaç varsıl insanın kâr sağlayacağı şeyler.  

Bunlar toplumun çoğunluğuna yaramaz.  

Yine de o insanlar, yani bütün ülke  

bu borcun altına sokulur.  

Bu borç ödeyemeyecekleri kadar büyüktür  

ve bu da planın bir parçasıdır. geri ödeyemezler. 
 

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, John Perkins, April yay, İst. 2007 



 

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları-2     :  
 

Ülke yerine,  

o ülkede projeler yapan şirketlerimize gider.  

Enerji santralları, sanayi alanları, limanlar…  

Bizim şirketlere ek olarak,   

o ülkedeki birkaç varsıl insanın kâr sağlayacağı şeyler.  

Bunlar toplumun çoğunluğuna yaramaz.  

Yine de o insanlar, yani bütün ülke  

bu borcun altına sokulur.  

Bu borç ödeyemeyecekleri kadar büyüktür  

ve bu da planın bir parçasıdır. geri ödeyemezler. 
 

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, John Perkins, April yay, İst. 2007 



 

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları-3    :  
 

Ardından, biz ekonomik suikastçiler gidip onlara şöyle deriz :  

“Dinleyin, bize çok borcunuz var. Borcu ödeyemiyorsunuz.”  

“O zaman petrolünüzü  

petrol şirketlerimiz için oldukça ucuza satın.”  

“Ülkenizde askeri üs kurmamıza izin verin,  

veya askerlerimizi desteklemek için  

Dünyanın bir yerine asker gönderin –Afganistan.. Irak gibi- 

veya bir dahaki BM seçiminde bizimle oy verin.”  

Elektrik şirketlerini özelleştiririz.  

Sularını ve kanalizasyon sistemlerini özelleştiririz ve  

ABD şirketleri veya diğer çok uluslu şirketlere satarız. 
 

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, John Perkins, April yay, İst. 2007 
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MAI’nin kimi temel maddeleri 
 

    Kabul tarihi       : 13 Ağustos 1999 
 

Emeğin mal oluşunun düşürülmesi için  
her türlü sosyal güvenlik ve yardımın  
yanı sıra örgütlenmesinin önüne geçilmesi; 

Üretimde kullanılacak ham madde ve ara 
malda birincil önceliğin üretimin yapıldığı ülke 
olması ya da belli bir oranın bu ülkeden 
karşılanması ilkesinin yerine, fiyatının düşük 
olduğu yerden dışalımına (ithaline) 
bıraktırmasını.. gibi temel konuları içerir. 
MAI : Multilateral Agreement for Investment,  
           Çok Taraflı Yatırım Anlaşması 





AB karasevdasıyla,  

ve borç baskısıyla 

vatan topraklarını 

bile satmaya başladık!?  





Bu yılki Nobel Ekonomi ödülüne yaraşır bulunan 

ABD’li Profesör Edward Prescott, IMF ve DB’nın  

“ dünya ekonomisine yarardan çok  

zarar getirdiğini..” vurgulayarak, bu 2 

kurumun kaldırılmasını istedi. Prescott, 2 kurumun 

ABD hükümetlerinin dış politikalarını uygulamalarını 

sağlayan araçlar olarak etkinlik gösterdiğini 

belirtti. (www.cumhuriyet.com.tr, 13.11.04) 

IMF ve DB Kaldırılsın! 



Bu yılki Nobel Ekonomi ödülüne yaraşır bulunan  

ABD’li Profesör Edward Prescott, 

“ KRİZDEKİ ÜLKELERE DAHA ÇOK  

BORÇ VERİLMESİNİN,  

BİR KOKAİN BAĞIMLISINA  

UYUŞTURUCU VERİLMESİNDEN FARKSIZ..” 

olduğunu söyledi.. (www.hurriyet.com.tr, 13.11.04) 

IMF ve DB Kapansın! 

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


 

www.cumhuriyet.

com.tr, 30.03.04 
 

http://www.cumhuriyet.com.tr/
http://www.cumhuriyet.com.tr/


ABD, GAKOP ile yayılıyor.. 



ABD’nin 21. Yüzyıl  

Milli Güvenlik Siyaset Belgeseli 

  

1.   21.  Y ü z y ı l d a   h i ç b i r   ü l k e   ya da  ü l k e l e r 
topluluğunun  s t r a t e j i k   g ü ç   o l m a s ı n a  
i z i n   v e r i l m e y e c e k t i r.  

  

2.   Bu hedefin sağlanması için,  ö n l e y i c i   g ü ç   
k u l l a n ı m ı   dahil  h e r   y o l a   başvurulacaktır.  

   

• ABD'nin,  T ü r k i y e   t o p r a k l a r ı n ı n  da  içinde 
bulunduğu bölge için 3'ü temel, 3'ü de olanaklı ise 
ulaşılabilir nitelikte hedefleri vardır :  



ABD’nin 21. Yüzyıl Milli 
Güvenlik Siyaset Belgesi 

 Temel hedefler    : 
 

 a. Büyük İsrail'in oluşturulması  

 b. Büyük Ermenistan'nın oluşturulması  

 c. Büyük Kürdistan'ın kurulmasıdır.  
  

 Daha uzun erimli, olanaklı ise ulaşılabilir hedefler : 
  

 a. İstanbul merkezli Ortodoks devleti kurulması   

 b. Pontus Rum ve Ege Yunan devletleri kurulması  

 c. Konya merkezli Hilafet devleti kurulmasıdır.  





Yeni ABD Yüzyılı Projesi 
ülkemiz ve dünyaya tehdit! 

 

 E. Org. Kemal Yavuz, dünyadaki güç dengesinin 
tek yönlü olarak ABD lehine geliştiğini belirterek, 
'Yeni ABD 100 Yılı Projesi'ne dikkat çekti.  
Türkiye için en önemli tehdidin bu proje olduğunu 
ileri süren Yavuz, 'Türkiye ve dünya için  
en ciddi tehlike, Amerika'nın bu projesidir. 
Proje, yalnızca bugün için değil, en azından  
gelecek 30 yıl için de ciddi tehditler oluşturacak' 
diye konuştu. Kemal Yavuz, ABD'nin bu projesinin 
yanı sıra, irtica ve bölücülüğün de  
kol kola girerek Türkiye'yi tehdit ettiğini 
sözlerine ekledi. (www.aksam.com.tr, 20.06.03)  

http://www.aksam.com/


AB kapılarında sömürgeleşme, ne acı ki, 
1959’dan bu yana 50 yıldır hâlâ, 

Devlet politikası (?) olarak sürdürülüyor!. 



AB’nin gözü  
Fırat ve Dicle’de! 

 
 

“Bölgede önemi bulunan konulardan biri,  

kalkınma ve sulama için gerekli suya erişimdir.  

Ortadoğu'da su konusunun stratejik önemi, 

önümüzdeki yıllarda artacaktır.  

Türkiye'nin katılımıyla birlikte su kaynaklarının  

ve altyapı projelerinin uluslararası yönetimi (?!) 

(Fırat ve Dicle havzaları üzerindeki barajlar ve sulama projeleri, 

İsrail ve komşuları arasında su alanında sınırötesi işbirliği)  

AB açısından önemli bir konu haline gelebilecektir.” 
 

Avrupa Toplulukları Komisyonu'nun Brüksel'de 6 Ekim 2004‘te yayımladığı  
3 rapordan (İlerleme Raporu, Meseleler Raporu ve Etkinlik Raporu)  

sonkinden, bir paragraf.. Raporun 1.3. maddesinin 6. paragrafı.. 
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Kanada’da Prof. Dr. Michel 
Chossudovsky diyor ki : 

 

Ulusal Program,  
bir aldatmacadır! 
 

Türkiye gibi gelişmekte olan pek çok ülke,  
Batı tarafından yeniden koloni  
(yeni sömürge) haline getirilmeye çalışılıyor. 

 

“ Yoksulluğun Küreselleşmesi ” adlı kitabından.. 

Türkiye’nin 1959’dan bu yana  
süregelen AB karasevdası ile nereye ?? 



Gümrük Birliği gözden geçirilmeli 

• 'Dalgalı kur sisteminin kendiliğinden  

denge sağlayamadığı'nı itiraf eden 

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener :  

• Geçen yılki 51.8 milyar dolarlık dış  

ticaret açığının 47.8 milyar dolarlık 

kısmının ortak gümrük tarifelerinin 

geçerli olduğu ülkelere karşı verildiğini.. 

• Şener, dalgalı kur sistemini belirlerken 

ortaya konan "cari dengenin kur düzeyi  

ile kendiliğinden ayarlanacağı"  

görüşünün bugünkü tablo içinde geçerli 

olmadığını, dolayısıyla bilimsel ve  

akademik ortamda değerlendirilmesi 

gerektiğine inandığını söyledi.  
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Devlet Bakanı  
Başbakan Yardımcısı  

Abdüllatif Şener 
 

Cumuriyet, 23.03.07 



Avrupa Parlamentosu’nun  

21 Mayıs 2008 kararları 
 

• Türk Askeri Adadan çekilsin, 

• Türk Ordusunun yönetim  

   üzerindeki etkisi kaldırılsın, 

• Kürt Açılımı konusunda  

   gecikilmesin, 

• Ordunun içindeki Ergenekon  

   kökünden kazınsın  

   (tümce aynen böyle). 



 

‘İntikam bahanesi’  
 Ergenekon’un Başbakan Erdoğan’ın  

hayal ürünü olduğunu ileri süren Rubin,  

Erdoğan’ın Ergenekon soruşturmasını 

kendini eleştiren, yolsuzluklarını ve iktidarı 

kötüye kullanmasını sorgulayan kişilerden 

intikam almak üzere bir ‘bahane’ 
olarak kullandığını söyledi.  

 Rubin, Erdoğan’ın Rusya Başbakanı 

Putin’e dönüştüğünü öne sürerek, 

gözaltıların Türk demokrasisine zarar 

verdiğini belirtti.  

 

Ergenekon hayal ürünü ! 
 

24.01.2014 
68 

Prof.Dr.A.SALTIK-AÜTF 

Michael Rubin  

American  

Enterprise  

Institute  

uzmanı  
 Cumhuriyet, 04.07.08 



 

 ‘Gözaltılar ironik’ 
 Rubin soruşturmanın Vakit, Yeni Şafak, Zaman 

gazetelerinin yanı sıra Turkish Daily News 
gazetesindeki  kimi köşe yazarlarınca 

Erdoğan’ın hukukun üstünlüğü ve 
yargıyı küçümsemesini örtmek ve 
bahaneler bulmak amacıyla kullanıldığını 

da vurguladı. Rubin, AKP’nin hukukun 
üstünlüğünü küçük görmesine karşın 
devletin kurumlarını kötüye kullanma 
eğilimi içinde olduğunu ifade ederek,   

son gözaltıların bu açıdan  
“ironik” olduğunu ifade etti.  

 

Ergenekon komplo ! 
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Michael Rubin  

American  

Enterprise Inst. 

uzmanı  
Cumhuriyet, 04.07.08 



 

 Pek çok Batılı diplomatın ve Türk yetkilinin 
AKP’nin kapatma davası konusunda bir 
“uzlaşı” sağlanmasını umduğunu ve Türk 
uzmanların Erdoğan’ın pişman olduğunu 
düşündüğünü ifade eden Michael Rubin,  

 “1 Temmuz baskını uzlaşının  
mümkün olmadığını gösterdi” dedi.  

 Rubin, “Ya AKP kapanacak ya da 
Kemalizm ve hukukun üstünlüğünün 
yerine dinin siyasi amaçlar için  
fırsatçı bir biçimde kullanıldığı ve  
özgür medya ve özgür sivil toplumun  
hor görüldüğü Putin tarzı bir  
yaklaşım gelecek” şeklinde konuştu.  
 

Ya AKP kapanacak...? 
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Michael Rubin  

American  

Enterprise Inst. 

uzmanı  
Cumhuriyet, 04.07.08 



 

1 Temmuz’daki gözaltıların 

Erdoğan’ın AB üyelik sürecine 
yönelik içtenliksizliğini de  
ortaya koyduğunu belirten Rubin;  

“Erdoğan Türkiye’ye sömürge  
valisi gibi emreden AB yetkililerini 
kucakladı.  

Ancak barışçıl siyasi muhalefeti 
ezmenin Türkiye’nin gönenci ve 
demokrasisinden daha önemli 
olduğunu gösterdi.” dedi.  

Erdoğan içtenliksiz.. 
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Michael Rubin  

American  

Enterprise  

Inst. uzmanı  
Cumhuriyet, 04.07.08 



 

 Rubin, “Bağımsız medyanın,  
Türk işadamlarının, Türkiye’nin çok  
uzun süredir ihmal edilmiş çiftçilerinin, 
aydınlarının ve hukukun üstünlüğünü 

destekleyen herkesin Erdoğan’ın  
Putin’in yolunu izlediği bir dönemde 

demokrasiyi savunma görevi 
bulunduğunu” ifade etti.  

 Rubin, “Batılı diplomatların da  
Türk yargısının ardında durarak  
hiçbir siyasetçinin hukuktan üstün 
olmadığı kavramını desteklemesi 
gerektiğini” dile getirdi.  
 

Demokrasiyi savunma görevi.. 
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Michael Rubin  

American  

Enterprise  

Inst. uzmanı  
Cumhuriyet, 04.07.08 



 

 Türkiye'yi sarsan Ergenekon operasyonu 
kapsamında yapılan tutuklamaları 
değerlendiren İngiliz Reuters haber ajansı, 

söz konusu örgütlenmenin uyduruk 
olduğunu savundu.  

 Reuters ajansının güvenlik uzmanı  
İstanbul muhabiri Gareth Jenkins;   

 "Ergenekon bir suç örgütü olabilir ve 

soruşturulmalıdır da. Ancak böylesine 
uyduruk bir örgütlenme ve başında da 

yaşlı adamlarla çok ciddi bir şey olarak 
görülmesi, hayli kuşkulu  
bir durum yaratıyor“ diye konuştu. 

Reuters : Uyduruk örgütlenme! 
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Hürriyet, 05.07.08 



 

 Türkiye'nin uzun bir süredir ideolojik  
ve dinsel çizgilerle bölündüğünü  
öne süren Reuters, modern Türkiye'yi 
Osmanlı'nın külleri üzerine kuran 

Mustafa Kemal Atatürk'ün, din ile 
devlet işlerini ayırdığını anımsattı. 
Ajans, "Laik elitler" diye adlandırdığı, 
generaller, profesörler ve 
yargıçlardan oluştuğunu iddia ettiği 
kesimin, ülkenin laik yapısını 
korumayı görev edindiğini ve şimdi de 
AKP'yi, laik yapıyı bozmaya 
çalışmakla suçladığını yazdı. 

Reuters : Uyduruk örgütlenme! 
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Hürriyet, 05.07.08 



AKP’li Dışişleri Bakanı Ali 

Babacan’dan tarihsel itiraf : 

 

Washington ziyareti sırasında ABD Dışişleri 
Bakanı C. Rice ile görüşen A. Babacan’ın,  

Fransa’nın tutumuna karşı destek isterken  
 
 

“Türkiye’nin AB’ye 
alınmayacağını biliyoruz.” 

 

“Ama ortaya çıkan olumsuz 
havanın dağılması ve Türkiye’de 

kamuoyunun tepki göstermemesi 
için  Fransa’ya baskı yapmanızı 

istiyoruz.”  dediği öğrenildi. 
 

www.cumhuriyet.com.tr/?em=cumhuriyet/w/c01.html, 11.06.08 

 



Atatürk’e göre Kıbrıs’ın önemi.. 
 

  

“ Efendiler !  

Kıbrıs düşman elinde 

bulunduğu sürece,  

bu bölgenin  

ikmal yolları tıkanmıştır. 

Kıbrıs’a dikkat ediniz.  

Bu Ada bizim için  

çok önemlidir!” 
 

{  Devleti Güçlü Kılmak, Sabri Yirmibeşoğlu, syf. 47 } 



“Ver-kurtul”cu hainler ve  
Mustafa Kemal’in askerleri.. 



 

Atatürk’ün, 29 Ekim 1930’da,  
Türiye Cumhuriyeti’nin 7. yıldönümü 

kutlamasında, Amerikalı gazeteci  
Miss Ring’in sorduğu;  

 

“Türkiye ne zaman Batılılaşacak, 
Amerikanlaşacak?” sorusuna yanıtı şöyle :  

 

“ Türkiye bir maymun değildir.  
Hiçbir milleti taklit etmeyecektir.    

Türkiye ne Amerikanlaşacak,  
ne Batılılaşacaktır.  

O, yalnızca ÖZ LE ŞE CEK TİR...” 



ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 

“Egemenlik, bağsız koşulsuz 

ulusundur, yüksek bilginize..”  

(Gizli oturumda milletvekillerine) 

“ Türkiye halkı bağsız koşulsuz 
egemenliğine sahip olmuştur. 

Egemenlik hiçbir renkte, hiçbir 
biçimde, hiçbir anlam ve yolla  
pay-la-şım ka-bul et-mez! ” 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 









Mustafa Kemal’in Türkiye’si, 2004 







Terörün gerçek kaynağı :  

Emperyalist sömürü, yoksullaşTIRma! 



MAI ve KÜRESELLEŞME 
KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU 

 

Mercedes- Benz Şirketi’nin  
Stuttgart’dan gelen Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Kurt Lauk’un 

konuşmasından.. 

Panel : 

Küreselleşmenin  
Nimetleri 

The Marmara  
Oteli, 

Mayıs 1998, 
İstanbul 

 



  

“Yani borsalarda işlem gören  
hisse senetlerimizin prim yapması  
ve böylece bilanço varlıklarımızın, 

sermayelerimizin bilanço değerlerinin 
giderek daha da büyümesi, büyümesi..  

Fakat bunun için borsalara  
sürekli para girişi yapılması gerekiyor  

ve bu para da  

emeklilik fonlarında yatıyor.” 
 

Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi  
Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (?!?) 

İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998 
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En Büyük Terörist Amerika ! 

“En güçlü devletin en terörist devlet olması  
gerçeği karşısında, 

öteki ülkeler terörizmin tanımını yapamıyorlar.” 
 

“ Türkiye’nin PKK ile savaştığı dönemde,  
Amerikan silah satışları çok arttı. ” 

 

“Irak’a müdahalenin gerçek gerekçesi petroldür.” 
 

Prof. Dr. Noam Chomsky 
(Cumhuriyet 14.02.02) 



 Stratejik müttefik sever de döver de! 



 

“Adliyede, mülkiyede, askeriyede 

arkadaşlarımız devletin  

can damarları içinde dolaşıp  

çok ilerilere gidecekler...  

Kaymakam iseler vali olacaklar... 

Yargıç iseler yükselecekler..  

Her şey Kung Fu oyunu gibidir... 

Erken vuruş yaparlarsa 

müslümanların başı ezilir... 

Türkiye’deki devlet yapısında 

dengeyi kendi cephemize 

çekeceğimiz ‘an’ a kadar  

her adım erken sayılır..”   
 

 

İlkokul mezunu emekli vaiz,  

stratejik dost-müttefik ABD’de  

özel çiftlikte koruma altında 

“misyonunu” yürütüyor.. 
 



KüreselleşTİRme = Emperyalizm’in 

gerçek kurbanları.. Çocuklarımız.. 





AKP’li Dışişleri Bakanı Ali 

Babacan’dan tarihsel itiraf : 

 

Washington ziyareti sırasında ABD Dışişleri 
Bakanı C. Rice ile görüşen A. Babacan’ın,  

Fransa’nın tutumuna karşı destek isterken  
 
 

“Türkiye’nin AB’ye 
alınmayacağını biliyoruz.” 

 

“Ama ortaya çıkan olumsuz 
havanın dağılması ve Türkiye’de 

kamuoyunun tepki göstermemesi 
için  Fransa’ya baskı yapmanızı 

istiyoruz.”  dediği öğrenildi. 
 

www.cumhuriyet.com.tr/?em=cumhuriyet/w/c01.html, 11.06.08 

 



Atatürk’e göre Kıbrıs’ın önemi.. 
 

  

“ Efendiler !  

Kıbrıs düşman elinde 

bulunduğu sürece,  

bu bölgenin  

ikmal yolları tıkanmıştır. 

Kıbrıs’a dikkat ediniz.  

Bu Ada bizim için  

çok önemlidir!” 
 

{  Devleti Güçlü Kılmak, Sabri Yirmibeşoğlu, syf. 47 } 



“Ver-kurtul”cu hainler ve  
Mustafa Kemal’in askerleri.. 



 

Atatürk’ün, 29 Ekim 1930’da,  
Türiye Cumhuriyeti’nin 7. yıldönümü 

kutlamasında, Amerikalı gazeteci  
Miss Ring’in sorduğu;  

 

“Türkiye ne zaman Batılılaşacak, 
Amerikanlaşacak?” sorusuna yanıtı şöyle :  

 

“ Türkiye bir maymun değildir.  
Hiçbir milleti taklit etmeyecektir.    

Türkiye ne Amerikanlaşacak,  
ne Batılılaşacaktır.  

O, yalnızca ÖZ LE ŞE CEK TİR...” 



ULUSAL EGEMENLİK NE DEMEK? 

“Egemenlik, bağsız koşulsuz 

ulusundur, yüksek bilginize..”  

(Gizli oturumda milletvekillerine) 

“ Türkiye halkı bağsız koşulsuz 
egemenliğine sahip olmuştur. 

Egemenlik hiçbir renkte, hiçbir 
biçimde, hiçbir anlam ve yolla  
pay-la-şım ka-bul et-mez! ” 

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 



Özgür olmayan  
bir ülkede  

ölüm ve yok olma  
vardır.  

Her ilerlemenin  
ve kurtuluşun  

anası özgürlüktür. 
 

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK 




