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K Ü R E S E L L E Ş M E   
K A R Ş I T L A R I  H A K L I  !  

 

Uluslararası ticaret varsıllar  
yararına gelişiyor. 

Küreselleşme karşıtları  
haklıdır. 

Aleyhte gösteriler  
sağlıklıdır. 

 

   Bill Gates,  

  Microsoft Patronu, Milliyet 05.02.2002 
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Tüm dünyada, Küreselleşme = olağanüstü soygun  

= köleleştirme karşıtı başkaldırılar çığ gibi yayılıyor. 

Tekelci sermaye tutsağı medya bunları duyurmuyor.. 
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 Kanada’lı ekonomi profesörü M. Chossudovsky,  

Yoksulluğun  

Küreselleşmesi 
adlı çalışmasında, dünya genelinde  

bu verilere kapsamlı olarak yer vermekte;  

 “ K ü r e s e l l e ş m e ” sürecinin,  

bu olağanüstü  

küresel soygunun maskesi..  

olduğunu kanıtlamaktadır.  

Küreselleşmenin Getirdikleri! 



TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ 

YO
K

SU
LL

U
K

 
Dünya ticaretinin serbestleşmesiyle  

gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluğun  

nedeni arasındaki kanıtlar giderek artmaktadır.. 

DTÖ, sözde ticaretin 
serbestleştirilmesi 

kuralarını gelişmekte 
olan ülkelere dayatıyor.. 

GATS ve MAI  
tipik tuzaklar..  

YoksullaşTIRma  
derinleş-tirili-yor.. 
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“Dinler bile bu hengâmede  

stratejik araçların, yayılmacılığın, 

uluslararası hesapların en genel 

geçer aracı haline geldi. (…)  

Biz, dünyaya, mal ve servete 

hükmedecekken; dünya, mal ve 
servet bize hükmetmeye başladı. 

(…) Bu hengâmede biz, 

paylaşmayı  
tekrar hatır layal ım arzu 

ettik. Paylaştıkça zengin oluruz.”  
 

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU 

Diyanet İşleri Başkanı 
 

(Vatan, 20 Ağustos 2009) 
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Sorgulanan servet 
Küresel sisteme yerinde eleştiri.  

Bardakoğlu Diyanet İşleri 
Başkanlığı’ndan alındı, ama 
eleştiriler artık gemlenemez 

düzeyde. Sermaye güdümüne 
kapılan toplumlar, çaresiz 

dinlerin buna alet edilişini 
sorgulamaya başladı. 

Bardakoğlu’nun vurguladığı gibi, 
dinlerin uluslararası yayılmacılığın 

(=emperyalizmin) aracı 
yapılmasına gittikçe yükselen 
güçlü bir itiraz gündemde... 
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KüreselleşTİRme ve TSH 

 

Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

yoksulluk büyümektedir. 1990-2001 arasında  

kimi az gelişmiş ülkelerde günde 1 dolardan az gelirle 

yaşayanların oranı (mutlak yoksulluk) büyümektedir. 

Son 10 yılda beklenenin aksine yoksullukta  

artma görülmüştür. Bangladeş’te bu oranlar sırasıyla  

% 28.5’ten, % 36.0’ya, Pakistan’da % 11.6’dan  

% 13.4’e, Uganda’da % 50.0’den, % 82.2’ye, 

Etiyopya’da % 33.8’den % 81.9’a, Nijerya’da  

% 28.9’dan % 70.2’ye yükselerek kötüleşmiştir. 
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Sıcakta yaşam kavgası! 
  

ADANA (AA, 23.8.10) : Her yıl 150 bini aşkın  

göçer tarım işçisinin geldiği Çukurova’da,  

aileler kavurucu sıcaklara karşın tarlalarda çalışarak 

geçimlerini sağlamaya çabalarken,  

günde 21 liraya ter döküyorlar.  

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Çukurova’ya 

gelen göçer tarım işçileri, gündüz bunaltıcı 

sıcaklarda 11-12 saat çalışıyor.  

İşçiler, Karataş ilçesine bağlı Tuzla beldesinde 

yoğunlukla oluşan “çadır köyler”de yaşıyor.  
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Türkiye’de son 17 yılda ilâç giderleri (milyon, TL)  
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Üretici Fiyatlarıyla Tüketici Fiyatlarıyla

Sağlıkta 
Dönüşüm!  
(2003 başı) 

SSK’lılara  
serbest 

eczane !  
(2005 başı) 

İlçta patent 
uygulaması  

(1999) 

AB Gümrük  
Birliği (1996) 



Türkiye’de ilaç ham maddesi üretimi (ton /yıl).  
www.hazine.gov.tr/yayin/hazineistatistikleri, 15.12.2003  
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1995’te dışalım ilacın piyasa payı  
%16 iken, 2007’de % 50’ye varıyor! 

SSK ilaç fabrikası  
kapatıldı! 

AB-GB başladı! 
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Yerli ve dışalım ilaç gideri dengesi (!?) 
www.ieis.org.tr/asp_sayfalar/index.asp?sayfa=220&menuk=12,11.01.09  

“AKP döneminde (Kasım 2002-Nisan 2010) 80 B $ yabancı sermaye 

Türkiye’ye geldi.” (Cumhurbaşkanı A. Gül, 12.04.10, Basın) 
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“ Biz Batı emperyalistlerine 

karşı yalnız kurtuluş ve 

bağımsızlığımızı korumakla 

yetinmiyoruz. Aynı zamanda  

Batılı emperyalistlerin  

güçleri ve bilinen her aracı ile  

Türk ulusunu emperyalizme  

araç yapmak istemelerine  

engel oluyoruz.  
Böylece bütün insanlığa  

hizmet ettiğimiz kanısındayız.”   

Gazi Mustafa Kemal  

ATATÜRK 
22 Ekim 1922 
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Gümrük Birliği gözden geçirilmeli 

• Geçen yılki 51.8 milyar $’lık dış ticaret 

açığının 47.8 milyar $’lık bölümü,  

ortak gümrük tarifelerinin geçerli olduğu 

ülkelere (AB ve 3. ülkeler) karşı verildi.. 

•YORUM   : 

•2007’de Türkiye 51,8 Bn$ dış ticaret  
açığı verdi (2011’de 105 Bn $!).  
Bunun %92,3’ü AB GB (Gümrük Birliği) 
kaynaklı.. Niçin, sürdürülebilir mi bu? 

•Türkiye 1.1.96’da tam üye olmadan GB’ 
ye katıldı, 15 yılda yüzlerce Bn $ dış 

ticaret açığı verdi; KA-NI-YO-RUZ!.. 
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Devlet Bakanı  
Başbakan Yardımcısı  

Doç. Dr. 

Abdüllatif Şener 
 

Cumhuriyet, 23.3.07 



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.. 

• Dikkat; 1996-2006 dönemi 10 yılda  

AB-GB kaynaklı dış ticaret açığı toplam  

200 milyar $’dır (Ankara Ticaret Odası). 

• 11. yılda, bu açık çığ gibi büyüyerek, 

son 10 yılın ¼’üne erişmiştir. 

• Türkiye kanatılıyor. Bu durum 

sürdürülebilir mi? Kanama = ÖLÜM ! 
 18.03.2014 www.ahmetsaltik.net 16 

Devlet Bakanı  

Başbakan Yardımcısı  

Abdüllatif Şener 
 

(Cumuriyet, 23.03.07) 



  

“ Hükümetlerce halka verilecek 

sağlık hizmetleri  

onlara bir lütuf değil;  

ekonomik ve sosyal kalkınmada  

en temel itici güçtür. ” 
 

Dr. Halfdan MAHLER,  
DSÖ Eski Genel Başkanı 

 

S a ğ l ı k  h i z m e t i ,  
Devlete ya da kamuya yük mü? 
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Liberalizm’in peygamberi 

Adam Smith bile, 
 

“Sağlık hizmeti, 

piyasaya  
bırakılamayacak  

denli önemli,  

‘krit ik ’ bir alandır.” demektedir... 

The Wealth of Nations, 1776 

 Neo-liberallere kötü haber ! 
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Ruanda’da Sağlık ve eğitim, IMF'nin dayattığı 

tasarruf önlemlerinin yükü altında parçalandı! 

KüreselleşTİRme süreçleri  

dayatsa da;  

sağlık, kamusal bir alan  

olarak korunmalıdır,  

korunmak zorundadır. 

 

Kamu, sağlık hizmetinden kaçamaz! 
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Zor değil hastalığımızın nedenini anlamak 
Şöyle bir bak üstümüze başımıza 

O saat öğrenirsin her şeyi 
Çünkü elbiselerimizi yıpratan neyse 

Odur vücutlarımızı da yıpratan 
Bertolt BRECHT 
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“ Sağlık hizmetlerinde en ucuz fiyata,  
en yüksek nitelik sağlama savlarını,  

ABD’nin durumu yalanlamaktadır. ” 

ABD, Dünyada sağlık hizmetleri için  

kişi başına düşen (7500+ $ / yıl!) 

en yüksek harcamayı yapmakta, 

buna karşın en iyi sağlık hizmetini vermek 

şöyle dursun, sağlık giderinde Dünyada 

1. olurken, verimlilik sıralamasında 37. dir!  
50 milyon insanın (6 kişiden 1’i!) hiçbir sağlık ve 

sosyal güvencesi yoktu!.. (B. Obama 2010 başında  
30 milyon yoksul ABD’liye sağlı güvencesi verdi.) 

DİKKAT : ABD çok zor durumda! 
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Hormon kullanımı,  
kazanç hırsının doğurduğu  

akıl almaz bir yıkıma dönüşmektedir. 
   Gıda ve beslenme alanının  

kamusal denetimden soyutlanması,  
deli dana hastalığı gibi  

yeni hastalık türlerini ortaya çıkarmıştır.  
   Yeni hastalık türlerinin ardı arkası  

   kesilmemektedir. (Ebola, SBE, SARS..) 

KüreselleşTİRme ve çevre yıkımı 
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Ülkemizde hükümetler, küresel baskı ile,  

sağlık hizmetlerini üzerinden atmak için  

büyük çaba (!) göstermektedir.  

Hükümetler, kamu sağlık hizmetlerine  

gereken desteği vermemekte; buna karşılık,  

özel sağlık kuruluşlarını, çok dar kaynaklarına  

karşın desteklemektedir. 

Yeni Dünya Düzeni = Küreselleşme (!?)  

Devleti hemen her alandan çekerek,  

yerine kazanç amaçlı uluslararası-ulusal  

sermayeyi sürmektedir. 

Yeni Dünya Düzeni = Küreselleşme (!?) 
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      DB eski baş ekonomistlerinden  
        Nobel Ekonomi ödüllü Prof. Dr. Joseph    
        Stiglitz’in, IMF ve DB’nı değerlendirmesi : 

“Ülkenin maliye bakanının eline bir 
‘yapısal uyum programı’ tutuşturulur. 

Bu aslında;  

KAN EMİCİLERİN  
İŞBAŞINA GEÇTİĞİ, 
BİR ÖLÜM 
FERMANIDIR !”  
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    Prof. J. Stiglitz’in aktardığı  
“ülkelere yardım  stratejisi”nin  
ilk aşaması ÖZELLEŞTİRME… 

Stiglitz, bu noktada devreye siyasilerin girdiğini söylüyor. 

Devletin kurumlarının satışına itiraz yerine,  

siyasiler Dünya Bankası’nın isteğini “gönüllü olarak”  

yerine getirerek yerel eleştirileri dindirmeye çalışıyorlar  

ve elektrik ve su gibi şirketleri özelleştiriyorlar.  

 Bu kurumların satış bedelleri üzerinden yüklü bir  

komisyonun (Rüşvet!) varlığı ceplerini dolduruyor. 

“ABD Hükümeti bunu çok iyi biliyor” diyen  

Prof. Stiglitz, 1995’te Rusya’da kamu kurumlarının  

elden çıkarılmasını örnek gösteriyor. Stiglitz’e göre 

ABD Hazinesi’nin «g i z l i  r a p o r u » şöyle :  
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           Prof. J. Stiglitz’in aktardığı “ülkelere yardım     
           stratejisi”nin ilk aşaması ÖZELLEŞTİRME… 

“ Satışlar (Rusya’da) çok güzeldi ve  
B. Yeltsin’in yeniden seçilmesi istendi. 
Bunun hileli bir seçim olup olmadığı ise  
o noktada hiç önemli değildi. İşin acı yanı, 
tüm bunların sonunda, Rusya’nın 
endüstriyel varlıklarının, ABD destekli Rus 
oligarşisinin eline geçmesi oldu. Böylece 
Rusya’nın ulusal geliri yarı yarıya azaldı.”  
(RUSYA YOKSULLAŞTIRILDI!) 
(www.zmag.org/Turkey/imdda.ht, 18.08.07) 



Sağlık, eğitim, sanayi, tarım, ulaşım, çevre 
vb. reformları onun denetimi altındadır. 
Dahası, Dünya Bankası, 1980'lerin 
sonlarından bu yana Kamu Harcamaları 
Değerlendirmesi (Public Expenditure  
Review - PER) aracılığıyla  
devlet  işletmelerinin özelleştiril- 
mesini, kamu yatırımlarının  
yapısını ve kamu harcamalarının  
bileşimini denetliyor. (J. Stiglitz) 
 

Dünya Bankası  
pek çok bakanlıkta temsil edilir.. 
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“Biz Küreselleşmenin  
Anayasasını  
hazırlıyoruz. 

Ne hükümetler neyin  
altına imza attıklarının, 

ne de şirketler  
neler kazandıklarının  
farkındalar. “ 

Renato Ruggerio,  
DTÖ Eski Genel Başkanı (1997) 

Ticaret kutsanıyor.. Teknolojimiz 
rekabete elverişli değil.  

AB dışsatımımıza kota koyuyor ayrıca.  
Sonuç; dev dış ticaret açıkları, borçlanma! 
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Açıkça izlenmektedir ki;  

K ü r e s e l l e ş TİR m e  süreçleri Türk halkının  

sağlığına “iyi gelmediği” gibi,  

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlığına da  

“iyi gelMEmekte,”  

giderek O’nun yaşamını tehdit etmektedir.. 
Dolayısıyla, ekonomimizin felç edilmesi üzerinden  

adım adım çökertmeyi öngören sinsi bir  

post-modern plan (=SAVAŞ!)  
kararlılıkla yürütülmektedir; çok da yol alınmıştır... 

  Küreselleşme Türkiye’ye açık tehdit! 
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               Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı  

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, bizlere  
 

“ Ayrıcalıksız, sınıfsız, kaynaşmış  
bir kitle olacağız.” hedefini göstermiştir.  
 

Sağlık hizmetlerini ise Devletin kesinkes  
vazgeçilmez ilk görevi saymıştır :  
 

“ Devlet olma savındaki  
siyasal kuruluşların  
EN BİRİNCİ görevi, halkın sağlığı  
ve sağlamlığıdır.” demiştir. 



AKP 

 Sağlık  

Bakanı 

Recep  

Akdağ’ın 

Siyasal 

tercihi! 

Tam  

tüccar.. 

18.03.2014 31 www.ahmetsaltik.net 



18.03.2014 www.ahmetsaltik.net 32 

  IMF’nin acı reçetelerini     

   uygulamayan ülkelerde... 
 

Çin ve Hindistan gibi, gerçek ve 

sürdürülebilir”  büyüme elde edilmiştir. 
(28.04.02, The Guardian) 

Washington Konsensusu (Uzlaşması),  

Neoliberalizm çerçevesinde devletin ekonomideki rolü 

azaltılarak, ekonominin serbest piyasa mekanizmasına  

terk edilmesi hedefini içerir. Türkiye gibi ülkelere 10 maddelik 

bir politika reçetesi dayatmıştır. Çin bu politikayı reddederek, 

seçenek bir kalkınma modeli geliştirmiştir.  

Model "Beijing Uzlaşması" adıyla da anılmaktadır. 

 



 

5-17 yaş diliminde  
çalışan çocuk 
sayısı 893 bin! 

 

(TÜİK, 2013/1) 
 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 
Md. 16 : 

1. Hiçbir çocuğun özel 
yaşantısına, aile, konut ve 

iletişimine keyfi ya da haksız 
müdahale yapılamayacağı 
gibi, onur ve itibarına da 

haksız olarak saldırılamaz. 
2. Çocuğun bu tür müdahale 

ve saldırılara karşı yasal 
korunma hakkı vardır.” 
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   1. Devlet, insanımızın sağlık hizmeti  

alma hakkını sırtından atmamalıdır.  
Bu uzun, hatta orta erimde  
s t r a t e j i k  b i r  y a n ı l g ı  olacaktır;  
Türkiye için.. Hatta şimdiden  
bu olgunun açık ipuçları, acı biçimde 
-görmemekte direnenler bir yana,-  
orta yerdedir.. Ülkemiz, toplumsal 
patlamaların kritik eşiğindedir.  
Bir sosyal şizofreni tablosu egemendir! 

 

Kimi Temel Saptamalar  : 
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        2. GSS hoş bir söylem, 50 yıllık bir düşlem, 

  dünyanın geri döndüğü köhnemiş bir yapı 

  ve giderek serap olmanın ötesinde, 

 ülke iç in bir  batakl ıkt ır ,  kandırmacadır .  

  Bu amaçla siyasal iktidarlara baskı yapan 

  iç ve dış sermaye odakları, 

  tarihsel olarak etik-moral konumlarını 

  gözden geçirmek ve gecikmeksizin, 

  Ulusumuza tarih önünde özeleştiri yapmalıdır. 

  GSS = Özel sağlık sektörünün kârının sigortasıdır!   

Kimi Temel Saptamalar 
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Kimi Temel Saptamalar 
 

 

3. “Sağlıkta özelleştirme“de 

dayatmak, kuşatılmış  
laik-demokratik Cumhuriyet’in  
bir kanadını daha kırmaktan 
başka kimseye  
yarar sağlamayacaktır. 
Patronların da bilgisine… 
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Bugün ulaştığımız sağlık düzeyinin,  

Cumhuriyet kurucularınca 

ne denli büyük özverilerle 

sağlandığını kavradık mı ??  

Cumhuriyet bize miras kalmadı; 

Mirasyedilik hakkımız yok ! 

Tersine; kutsal bir emanet Cumhuriyet! 

 

 
A k l a   T a k ı l a n   

K i m i   S o r u l a r ?? 
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Günümüz sağlık çalışanlarında,  
özellikle 1. Basamak Sağlık Kurumu 

olan Sağlık Ocakları’mızda  
çalışan hekimlerde ciddi güdü yitiği 
neden oluşturuldu?? 1. Basamağın 

Aile hekimliği adı altında 
özelleştirilmesi için yandaş kılmak? 

On binlerce pratisyen hekime  
yeterli destek olanaklıydı gerçekte..  

 
A k l a   T a k ı l a n   

K i m i   S o r u l a r ?? 
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Sağlık düzeyimiz Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gibi 
kötü değil. Ama aradan geçen 89 yıla karşın 
hâlâ yer yer -ne acıdır ki- kimi Afrika ülkeleri 
düzeyinde. Türkiye hem bunu hak etmiyor,  

hem de aşacak olanaklara gerçekten sahip. Bu neden 

böyle ? Büyülü çözüm piyasa ekonomisi mi ?? 
 

1958’de IMF’ye ilk Niyet Mektubu’ndan (Emirname) 
bu yana geçen 54 yılda 20 Mektup’un muhasebesi ? 

Neden hâlâ ders almıyoruz? 

T ü r k i y e  a d ı m  a d ı m ,   
s e s s i z c e  t a s f i y e  m i  e d i l i y o r ? ?  

 
A k l a   T a k ı l a n   

K i m i   S o r u l a r ?? 
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                              İnsan gereksinimleri ve piyasa.. 
 

İnsan gereksinimlerinin karşılanmasının,  
piyasanın acımasız güçlerine terk edilmesi 

sonucunda öncelikle çöken sektörlerin başında 

sağlık  gelmekte.. Bu yüzdendir ki; her yıl  
18 milyon insan, ishal, sıtma ya da TB gibi  

sağaltımı olanaklı, ateşli ve parazitik  
hastalıklara yakalandığı için ölmekte..  
Bu, her 3 ölümden 1’i demek oluyor.  

3. binyılın uygar (!) insanı hâlâ,  
önlenebilir ve daha dün denetim altına alınan 

hastalıklardan ölmeye devam ediyor?! NİÇİN ?? 
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                              Makroekonomik Reformun Etkisi 
 

S a ğ l ı k , eğitim, kadınların sosyal haklan ve çevre 
üzerindeki etkileri .. reformlarının (!) toplumsal 

sonuçları yeterince belgelidir. Kaynak yetersizliği (?) 
nedeniyle eğitim kurumları kapatıldı ve öğretmenler 

işten atıldı; sağlık sektöründe tıbbi donanım ve malzeme 
eksikliği, kötü çalışma koşullan ve sağlık çalışanlarına 

düşük ücret ödenmesi nedeniyle  
iyileştirici ve koruyucu sağl ık  h izmetler i  çöktü .  
Kamu ödeneğinin yetersizliği, velilerden zorla alınan 

kayıt ve kullanım ücretleri ile karşılanıyor. İlaç, 
muayene, lab., yatak vb. giderlere «katılım» için  

halktan zorla toplanan paralar.. (J. Stiglitz) NİÇİN ?? 
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                              Makroekonomik Reformun Etkisi 
 

Ancak bu süreç, devletçe sağlanması zorunlu toplumsal 

hizmetlerin kısmen özelleştirilmesi ve özellikle kırsal 

nüfusun sağlık ve eğitim hizmetleri için zorla alınan  

çeşitli ücretleri ödeme gücü olmayan büyük kesimlerinin 

fiilen dışlanması anlamına gelir.  

Yapısal uyum programının (Structural Adjustment 

Programme - SAP) kent ve kır yoksulluğunu artırmakla 

kalmadığını vurgulamak gerekiyor. Bu program aynı 

zamanda, orta-sınıf da dahil, halkın sağlık ve eğitim 

hizmetleri için gerekli ödemeleri yapma gücünü de 

azaltıyor. (J. Stiglitz) NİÇİN ?? 
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                              Makroekonomik Reformun Etkisi 

Giderleri karşılama planı ile, az sayıdaki sağlık merkezi  

sınırlı işlevlere daraltılmış varlıklarını korurken, eğilim;  

a) S a ğ l ı k  h i z m e t l e r i  s i s t e m i n d e   

a r t a n  b i r  t o p l u m s a l  k u t u p l a ş m a ,  

b) Sağlık hizmetlerinde bir daralma ve nüfusun sağlık 

hizmetlerine ulaşamayan kesiminin zaten yüksek olan 

oranının daha da yükselmesi doğrultusundadır.  

Başka bir deyişle, makro-ekonomik politikalar,  

sosyal sektörlerdeki insan kaynaklan ve maddi kaynakların 

devre dışı kalmasına yol açmaktadır. (J. Stiglitz) NİÇİN ?? 



18.03.2014 www.ahmetsaltik.net 44 

       Bulaşıcı Hastalıkların Yeniden Canlanması 
 

Aşağı Sahra’da denetim altına alınmış olduğuna inanılan  
bir dizi bulaşıcı hastalık yeniden canlandı : Kolera, sarı 

humma ve sıtma dahil. Latin Amerika'da sıtma ve Dang ateşi 
yaygınlığı, 1980'lerin ortalarından bu yana ciddi biçimde 

arttı. Kamu giderlerinin «yapısal uyum programları» (!) ile 
kısılmasıyla doğrudan bağlantılı olarak denetim ve koruyucu 
sağlık hizmetleri ciddi düzeyde azaldı. Hindistan'da 1994’te 
patlayan bubon vebası ve akciğer vebası salgını, 1991 tarihli 

IMF-DB destekli “yapısal uyum programı” (!) ile  
kentlerdeki sağlık koşullarının ve kamusal sağlık altyapısının 

kötüleşmesinin doğrudan sonucu olarak kabul edildi. 

(J. Stiglitz) NİÇİN ?? 
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          VİETNAM'DA SAVAŞ SONRASI  

EKONOMİK YIKIM 
Vietnam'da 1980 ortalarından bu yana uygulanan «yapısal 

uyumun» (!) toplumsal sonuçları korkunçtur. Sağlık 

klinikleri ve hastaneler kapanmış, kıtlık ülke nüfusunun 

¼’ünü etkilemiş ve her 1 milyon çocuğun ¾’ü okuldan 

dışlanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar hortlamış, reformların (?)  

ilk 4 yılında kayıtlı sıtma olguları 3’e katlanmıştır. 5 bin 

devlet işletmesi (toplam 12.000 işletme) iflasa sürüklenmiş, 

bir milyondan çok işçiyle, onbinlerce öğretmen ve  

sağlık emekçisi de dahil olmak üzere 200.000 kamu çalışanı 

işten atılmıştır. (J. Stiglitz) NİÇİN ?? 
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          YUGOSLAVYA PARÇALANDI! 
 

Yugoslavya'da feda edilen, milyonlarca insanın yaşamıdır. 
Makro-ekonomik reform (?) yaşam koşullarını mahvetti ve 

çalışma, yeme, barınma haklarını, kültürlerini ve ulusal 
kimliklerini küçülttü, dejenere etti. Sınırlar yeniden çizildi, 

hukuk sistemi bütünüyle elden geçirildi, toplumsal 
mülkiyetli işletmeler iflasa sürüklendi, fınans ve bankacılık 

sistemi parçalandı, sosyal programlar ve kurumlar imha 
edildi. Yugoslavya'nın savaş sonrası (1945-80) ekonomik ve 

toplumsal basarılarını anımsamakta yarar var:  
GSYH'nın büyüme hızı 20 yılda (1960-80) yıllık ortalama 
%6.1'di, 550 kişiye 1 doktorun düştüğü ücretsiz sağlık 

hizmeti vardı, okur-yazar oranı yaklaşık % 91 ve ortalama 
yaşam beklentisi 72 yıldı. (J. Stiglitz) NİÇİN ?? 

 



YOKSULLUĞUN KARANLIK TABLOSU 

  

 

ILO : Dünyanın yarısı günde 2 dolar kazanıyor..  

Dünyadaki çalışanların yarısının  
-yaklaşık 1.4 milyar kişi- günde 2 dolardan az,  

550 milyonunun ise 1 dolarlık MUTLAK yoksulluk 
sınırının altında kazandığını bildirdi.  

ILO raporunda, 2008‘de dünyada 200+ milyon işsiz 
bulunduğu, ancak bunun ''buzdağının yalnızca  

su üstünde kalan bölümünü oluşturduğu''  
ifade edilerek;  

''Çünkü, bu sayının 7 kat fazlası,  
bir iş sahibi olmasına karşın,  

gene yoksulluk içinde yaşamaktadır.'‘  

www.ilo.org, 11.12.2009  
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AÇLIK SINIRI 1050+ TL! 
Net enaz ücret (18+ yaş) : 773 TL ! 

 

Türk-İş : 2013 başında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 
1050+ TL. Dar ve sabit gelirli kesimlerin,  
"geçim koşul ları  açl ık  s ınır ı  düzeyinde ".  
1 aylık çalışmanın karşılığı net 773 TL'lik (brüt 978) 
asgari ücret, 4 kişilik ailenin salt mutfak giderini 
ancak 21 gün karşılıyor. Asgari ücret, 2012’in 2. 
yarısında 740 TL idi, 33 TL arttı (%4,5!), 773 TL 
oldu! Ortalama emekli aylığı ~950 TL. Oysa kişi 
başına yıllık ortalama gelir 10 bin $, aylık 1500+ TL!  
Kamu Sen : 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 3280 TL.  
Emek ücretleri  neden bu denli  düşük?  
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. .  Yalnızca mali  ve ekonomik alanla  
sınırl ı  kalmayan küresel kriz..  

 

“ Küresel kriz bize bir gerçeği fark ettirdi.“ .. 

Bugüne dek Küreselleşmenin ortaya çıkardığı 

nimetlerden gelişmiş ülkeler yararlandı,  

ancak krizle ortaya çıkan sorunlar yalnızca  

gelişmiş ülkeleri değil tüm ülkeleri etkiledi..  

Bu nedenle gelişmiş ülkeler,  

Dünya’nın geri kalanı için ortaya çıkan sorunların 

çözümünde de kimi sorumluluklar üstlenmeli..”   

Türkiye’de her yıl 900 bin genç işgücü arzı oluyor.  

İşgücü piyasasında 51,7 milyon kişi var ama  

salt 21,3 milyonu iş bulabimiş durumda. 

 

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
Ömer Dinçer 

 (AA, 21.04.10) 
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Rantiye 150 milyar doları cebe attı! 
• Hazine bonosuna yatırım yapan yabancı rantiyenin  
   son birkaç yılda cebine 150 milyar $ girdi ! 

• Dövizle gelip bunu Hazine bonosuna yatıran yabancı  
   rantiye Türkiye’den son birkaç yılda nerdeyse  
  150 milyar Dolarlık çok büyük bir kaynağı cebine koydu.  

• Bu bir facia! Kamu hizmetler ine kaynak yok!  
   Eğer ekonomi böyle giderse, bu d e l i - s e r s e r i  p a r a ,  
   gelecek yıllarda da en az 150 milyar $ daha götürecek   
   demektir Türkiye’nin ulusal zenginliğinden. 

• Ekonomideki yabancılaşma : Yabancıların Türkiye’nin  
   en iyi şirketlerine % 50 ortak oldular, önemli kuruluşları  
   tümüyle ele geçirdiler.. Yerli üretimi durdurdular! 
   www.cumhuriyet.com.tr/?xl=empopup&em=cumhuriyet/w/c1206.html, 26.05.08 
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BÖYLE GİDER Mİ?! 

 

Bir devlet ki, halkına sağlık hizmeti vermez; 

Bir devlet ki, halkına eğitim hizmeti vermez; 

Bir devlet ki, bölgelerarası uçurumu                         
                   çözmez; 

Bir devlet ki, utanç verici gelir dağılımını   
                   düzeltmez; 

Bir devlet ki, yüz kızartıcı sağlık düzeyi  
                   içindedir; 
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STRATEJİK YANILGININ ACI SONU... 

      O devlette;  
terör de olur; etnik kalkışma da olur; irtica da 
olur; şeriat da olur; iç ayaklanma, bölünme ve 
hatta parçalanma bile -ne acıdır ki- olabilir..  

Ç ö z ü m                  ;  
toplumsal adaleti sağlayacak sosyal-halkçı 
devlettir. Dileğimiz, sözde neo-liberal akımların  
“küreselleşme masalları” ardına saklanarak  
halkımızın eşit-nitelikli sağlık hizmeti alma hakkına 
saldırısına son verilmesi; “özelleştirme histerisi”nin 
/ talanının bir an önce dur(DUR)ulmasıdır. .. 
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KÜRESELLEŞ-TİR-ME 
 KARAYA OTURDU ! 

$ 

• DTÖ Meksika-Cancun doruğu (09/03)  
146 ülkenin Bakanlarının katılımı ile  
büyük bir başarısızlıkla bitti. 

• Bu batıştan G-23’ler sorumlu. Çin, Brezilya, 
G. Afrika, Hindistan öncü. Bölgesel güç 
adayları. { CUMHURİYET, E. Yıldızoğlu, 22.10.03 } 

• 2010: Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin BRIC 
grubunu kurdu. $ ve € kullanmıyorlar (2010).  
Güney Afrika eklendi, BRICS oldu (2011).  
Türkiye de katılsa, T-BRICS olsa !? 
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 Sorun; halk sağlığına kaynak yaratamama 
 ve maliye tekniğinden çok, 

 bir “s i y a s a l  n i y e t  y o k s u n l u ğ u ” 
 nedenlidir ve ulustan yana 

 bir sağlık politikası; siyasal tercihini, 
 reel kaynak yaratma 

(adil ve etkin bir vergi rejimi!)  
 yönünde kullanmalıdır.  

  

Halkımız bu gaflet, dalalet ve ihaneti 
   kesinlikle hak etmemektedir. 

 
 

  Politik niyet temel belirleyicidir! 
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William Easterly 
Dünya Bankası Eski Başekonomisti 

“IMF’ye kredi bağımlısı  

durumuna gelmiş bütün ülkeler 

sonunda iflas edecek,  

eskisinden daha yoksul düşecek,  

aynı Arjantin’in durumu ile 

karşılaşacaktır.” 
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William Easterly 
Dünya Bankası Eski Başekonomisti 

 

 “ IMF ve DB’ndan 1960’tan bu yana  

kredi (=borç !) alan ve dayatılan 

programları uygulayan  

hiçbir ülke ilerleyememiştir. 

 Aksine daha çok yoksullaşmış,  

tüm varsıllıklarını, kurumlarını 

yabancılara kaptırmış, köleleşmiştir! 
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Bir dünya hükümeti 
kurulacak.. 

 

“ Bir dünya hükümeti  
ister istemez kurulacak;  

tek sorun, bu sonuca güzellikle mi  
yoksa zorla mı ulaşılacak? ” 

 

CFR Üyesi Senatör James Warburg 

17 Şubat 1959, Senato Dış İlişkiler Komitesi 
{Derin Dünya Devleti, Atilla Akar, syf. 95} 



18.03.2014 www.ahmetsaltik.net 60 

 

Senatör J. Warburg, Federal Rezerv’in kurucularından  
Paul Warburg’un oğludur. James Warburg, 1959’da yazdığı  

“Batı Krizde” adlı kitabında şöyle diyecektir :  
 

“ Ulus devletler üzerinde kanunun (kimin kanunu?) 
hükmünü (?!) kurmakta başarısız kalacak olan  

bir dünya, uzun süre daha ayakta kalamaz. (?!?) 
Şimdi biz, tam bağımsız ulus devletlerden,  

tek dünya devletine geçiş  

süreci olan tehlikeli bir dönem yaşamaktayız. ” 
 

(The West in Crisis. pp. 192. Garden City, NY:  
Double-day & Company, 1959) 

 

Tek dünya devleti dayatması ! 



 5 yıl içinde 7 ülkeyi ele geçireceğiz!  

 Irak,  

 Suriye,  

 Lübnan,  

 Libya,  

 Somali,  

 Sudan,  

 İran... 
 (Atatürk’ü  
 20. yüzyılın  
 en başarılı lideri  
 görüyor..) 

 

ABD’li General Wesley Clark : 
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Tunus'ta ilk «Yasemin Devrimi» başladığında bizi 

iliklerimize dek hisseden bir sınavla karşılaştığımızı 

hissettik. Tunus’la başlayan Arap Baharı gerçekte  

kan baharı, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu hızla sardı. 

Tunus’ta Bin ali, Mısır’da Hüsnü Mübarek,  

Libya’da Kaddafi devrildi. Yemen’de Abdullah Salih, 

çekildi. Suriye’de Beşer Esad Rusya, Çin ve İran 

desteğiyle ayakta. 2012 yılında Ortadoğu ve  

Kuzey Afrika halklarının geleceği parlak görülmüyor.  

P e k i  y a  T ü r k i y e  ve B O P ? ! (Prof. Nurullah Aydın)   

ARAP BAHARI MI KAN BAHARI MI ? 

18.03.2014 
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Kimilerinin iyimser tablo çizmelerine karşın,  

toplumda kamplaşma artmakta. Derinden derine  

nefret ve kinle donanan kesimler hesaplaşmaya gidiyor. 

Küresel  emperyalizm, bölge ülkelerinde yaşanan  

kardeşi kardeşe düşüren, kentleri yakıp yıkan kaosu,  

Arap Baharı diye süsleyerek teşvik etti.  

Planladılar, örgütleri yönettiler; günahlarını gizlediler.  

Üs olarak da Türkiye’yi kullandılar. Oysa;  

Arap Çöl ler inde  açan  bahar  ç i çek ler i  değ i l ,   

kan ç içek ler iyd i .   
Birileri, masum insanların kanı ve canı pahasına,  

yeni çağdaş (!) sömürü sistemini Yeni Dünya Düzenine (!) 

uygun duruma getirmeye çalışıyor.  (Prof. Nurullah Aydın) 

ARAP BAHARI MI KAN BAHARI MI ? 

18.03.2014 



(ÇİZMEDEN YUKARI, MUSA KART) 

Brezilya Başkanı Lula da Silva, "Silahlanmaya ve  
savaşa bu denli para harcarken, insanlarımızın  

karnını doyurmak için para bulamamamız,  
bizim yüz karamızdır." dedi. (Cumhuriyet, 30.01.03) 
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Yüce Atatürk; 

“ Bizi yutmak isteyen kapitalizme ve  

bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ” 

karşıt bir doğrultuda hareket etmiş, 

“emeğiyle geçinen zavallı  bir halk”  

olmanın gerektirdiği bir yapılanmayı  

hedeflediğini belirtmiştir.. 
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YÜCE ATATÜRK DİYOR Kİ... 

 

“ Türkiye’nin bugünkü savaşımı 

yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı 

belki daha kısa, daha az kanlı olur 

ve daha çabuk bitebilirdi. 

Türkiye;  

azim ve mühim bir gayret sarfediyor. 

Çünkü savunduğu, tüm mazlum 

ulusların, bütün Doğu’nun davasıdır.” 
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Abla mı çocuk anne mi? 2.si ise  

hangi «Quacy modo» becerdi?? 

A f r i k a ’ d a   

a ç l ı ğ ı n  f o t o ğ r a f ı . .  
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        İNSANLIK SÖMÜRGECİLİĞE  MAHKUM MU? 
 

“ Sömürgecilik ve yayılmacılık 

(emperyalizm) yeryüzünden  

yok olacak ve yerlerine  

uluslar arasında hiçbir renk, din  

ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen  

yeni bir işbirliği ve uyum çağı  

egemen olacaktır.”   
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 



   Dünya’da 1.2 milyar kişi, günde 1 $’ dan 
az parayla yaşama tutunmaya çalışıyor !? 

Her 5 insandan 1’ i  mutlak yoksul !   
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Bangladeş’te 
çok sayıda  
çocuk ve 
yetişkin A 
Vitamini 
eksikliği 

nedeniyle 
kör oldu! 



"Bellek" üzerine araştırmalar yapan 
Dr. Jonathan Benson'un bir konuşması.. 

• "Bugün dünyada Viagra'ya ve meme 
silikonlarına, Alzheimer hastalığı 
araştırmalarından 5 kat çok yatırım var.  

• Bu yüzden, birkaç yıl sonra çevre,  
dik memeli yaşlı kadınlar ve  
sert penisli yaşlı erkeklerle dolacak,  
ama onlar, bunun ne işe yaradığını 
anımsamayacaklar..!? 
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Bu insanlar a ç l ı k , 
hastalık , cehalet   

ve işsizlik  gibi 
sorunların yanı sıra; 

yeterli gıda,  
temiz içme suyu ile 

eğitim, sağlık ve 
çağdaş enerji 
hizmetlerinden  

yoksun yaşıyor..  
Sayı 3 milyarı aşkın. 

Her 2 kişiden 1’i! 
(BM resmi verileri..) 
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Ümraniye çöplüğünde zemin 
kayması, CH4  patlaması ve 

y a n g ı n .. 39 yoksul 
insanımız çöp dağları altında 

yanarak (11 gecekonduyu 

yuttu!)  telef oldu! (28.4.1993) 
AİHM yerel yönetimi suçlu buldu. 

Tazminata hükmetti.. 
 RT Erdoğan Belediye Bşk. idi. 
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CUMHURİYET ve KÜRESELLEŞME 
 

“ Uygulandığı biçimiyle Küreselleşme siyasaları, 
tüm insanların eşitliği, kardeşliği üzerinde 

kurulan bir evrensel birliği sağlamamaktadır.  
 

Uygulandığı biçimiyle  K ü r e s e l l e ş m e,  
insanlığı uluslar arası sermayenin egemenliğine  

terk etmektedir. Böyle bir yaklaşım,  
böyle bir uygulama, insanı yücelten,  

özellikle ‘mazlumun’ yanında yer alan  
Atatürkçü Düşünce Sistemi ile çelişki halinde 

olduğu gibi; kamu yararını, sosyal adaleti,  
ön planda tutan  

‘Cumhuriyetçi’ anlayışa ters düşmektedir. ” 
 

Prof. Dr. Suna KİLİ 
{Cumhuriyet ve Küreselleşme, Kültür Bak. Yay., 2002} 
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  KÜRESELLEŞME NEREYE VARACAK ?? 
 

“ Özellikle son 20 yılda uluslararası 
sermaye ülkeden ülkeye denetimsiz 

biçimde dolaşmaktadır. Bu durum, ülkelerin 
yapısını etkileyen sonuçlar doğurmaktadır. 
Eğer bu durum durdurulmazsa, birçok ülke 

Demokrasi ile değil, ‘Plütokrasi’ ile = 
zenginlerin gücüyle yönetilme durumuyla 

karşılaşacaktır. Bu durum yalnızca 
gelişmekte olan ülkeler için değil,  

gelişmiş ülkeler için de doğrudur. ” 

Prof. Dr. Suna  KİLİ  
(Cumhuriyet ve Küreselleşme, syf. 195, 2002) 
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"Birkaç varlıklı ailenin ceplerine para 
aktaranların kullandıkları araçlar arasında 
sahte finansal raporlar, hileli 
seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve 
cinayet  bulunmaktadır. Oynadıkları oyun, 
imparatorluklar kadar eski olmasına karşın; 
günümüzdeki küreselleşme sürecinde  
yeni ve korkutucu bir boyuta ulaşmıştır.“ 
(Johns Perkins , Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, April yay.) 

“AKP döneminde (Kasım 2002-Nisan 2010) 80 B $ yabancı 

sermaye Türkiye’ye geldi.” (Cumhurbaşkanı A. Gül, 12.04.10, Basın) 

        Şirketokrasi ... 
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“REFORMLAR”ın Ürküten İçyüzü-1 
 

1.“Reformlar” sömürgeciliği  
    yeni biçimlerde sürdürüyor. 

2.Ulusal planlamayı engelliyor. 

3.Gerçek bir demokratikleşmeyi engelliyor. 

4.Halk yararına programların  
    ayağını kaydırıyor. 

5.Güç ve imtiyazın çıkarları için,  
    dünyanın büyük çoğunluğunu  
    acı ve umutsuzluğa teslim ediyor.. 

 

Prof. Dr. Noam CHOMSKY, ABD  
(Yoksulluğun Küreselleşmesi, kitabına sonsöz, 1999) 
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“REFORMLAR”ın Ürküten İçyüzü-2 
 

Bunların hiçbiri kaçınılmaz, çaresiz şeyler değil..  
 

Kanada’lı Prof. Chossudovsky’nin kitabının 
 

-YOKSULLUĞUN  
KÜRESELLEŞMESİ-  

 

sağladığı anlayış, olayları tersine çevirecek  
mücadeleye doğru önemli bir adımdır :  

 
 

DİRENİŞİN  
KÜRESELLEŞTİRİLMESİ ! . .  

 

Prof. Dr. Noam CHOMSKY, ABD  
(Yoksulluğun Küreselleşmesi, kitabına sonsöz, 1999) 



Prof. Server Tanilli’nin 
değerlendirmeleri çok öğretici :  

“ .. Çarpık Küreselleşmenin  
Dünya uluslarına eşit ölçüde  

mutluluk getirmediği artık kesin.  
Dünyamızda gitgide daha güçle esen 

rüzgârların bir anımsattığı da şu :  
‘BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR.’ 

Bugünkü -cılkı çıkmış- modele seçenek 
olabilecek modeli yaratacak olanlar 
ise, ‘NASIL BİR TÜRKİYE MODELİ?‘ 

sorusuna yanıt arayan  
bilim adamları olacak. (Cumhuriyet, 09.09.03) 

KüreselleşTİRmecilere =  
Yeni emperyalistlere mahkum değiliz; 

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN! 

Prof. Tanilli, 1978’de  
vuruldu, 33 yıl tekerlekli  
sandalye tutsağı oldu..  

(Ölümü: 30 Kasım 2011) 
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K Ü R E S E L   İ S Y A N-1 

 

 BM Genel Kurulu’na sunulan, Fransa ve Brezilya’nın 
hazırladığı “AÇLIĞA KARŞI SAVAŞIM” 
tasarısına 110 ülke destek verdi. Karşı çıkan  
tek ülke ABD oldu! Bu kapsamlı girişime verilen  
büyük destek, Washington için yeni bir sorun ! ? 

 Fransa Cumhurbaşkanı Jacque Chirac : 
“Küreselleşmenin geleceği yok! ..   
Sosyal dengeleri ve çevreyi yok eden,  
yoksulları ezen, insan haklarını reddeden  
bir küreselleşmenin geleceği yoktur! ”  
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K Ü R E S E L   İ S Y A N-2 

 

 BM önceki Genel Sekreteri Kofi Annan :  
Açlık, kitle imha silahlarından  
daha tehlikeli!  

 Annan, hukuk çağrısı yaptı : “En temel hukuk 
kuralları, tekrar tekrar, arsızca göz ardı ediliyor. 
Birileri, sivillerin, savunmasız kişilerin ve  
masum insanların yaşamı üzerinde söz sahibi 
oluyor. Hiç kimse hukukun üzerinde değil.  
Bu olayların Sudan, Irak, Uganda, Rusya  
ya da Ortadoğu’da yaşanmasının önemi yok.  
Zaman zaman, terörizme karşı savaşın gerekleri 
insan hakları çiğnemine (ihlal) yol açıyor.” 
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Adım adım  
global totaliterliğe.. 

 

 “ Türkiye bu kez ‘Küreselleşme’  
ve ‘Özelleştirme’ masalına inanmış, 
paldır küldür ‘globaliterliğe’  
doğru sürüklenmektedir;  
üstelik daha ‘sivil’, daha ‘demokrat’,  
daha ‘insan haklarına dayalı’ bir düzene 
‘dönüştüğünü’ zannederek..”     
 “ . .  b i r  k a r ı ş ı k  b i l m e c e . . ”   

Att i lâ  İLHAN , “Hangi Küreselleşme”  
2003, İş Bankası Kültür Yayınları,  



 

“Mücadelenin ‘Küreselleşmesi’  
temel bir önem taşımakta  

ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş derecede  

bir dayanışma ve enternasyonalizmi gerektirmektedir.  
 

KÜRESEL EKONOMİK SİSTEM, ÜLKELERİN  

İÇ BÖLÜNMÜŞLÜĞÜNDEN BESLENİYOR.  
 

Farklı kümeler ve toplumsal hareketler  
arasındaki amaç birliği ve dünya ölçeğindeki  

eşgüdüm yaşamsal önem taşıyor.  
 

Prof. Dr. Michel Chossudovsky / Kanada,  

“Yoksulluğun Küreselleşmesi” adlı kitabından 
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Dünyanın tüm önemli bölgelerindeki  

toplumsal hareketleri,  

yoksulluğun ortadan kaldırılması  

ve kalıcı bir dünya barışının 

sağlanması  
ortak hedef ve kararlılığı ekseninde  

bir araya getiren  

büyük bir atılıma gereksinim var.. ”   
 

Prof. Dr. Michel Chossudovsky / Kanada,  

“Yoksulluğun Küreselleşmesi” adlı kitabından 
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“ Liberal ve Küresel bir süper güç,  

kendi ahlaksal önermelerini, 

uluslararası hukuk süreçlerinin 

yerine koyduğunda,  

uluslararası hukuktan söz etmenin 

anlamı kalır mı?”  

Jurgen Habermas 

Uluslararası Felsefe Kongresi, İstanbul, 14.08.03 

Küresel emperyalizm  
hukuk tanımıyor!.. 
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“ Bir DÜNYA DİKTATÖRLÜĞÜ altında yaşıyoruz.  

ABD gücünü insan haklarını, demokrasiyi  

güçlendirmek için kullanacağını söylüyor.  

İçte ve dışta pek çok insan bunu sorguluyor.  

Ben de bu sorgulamaya katılıyorum.  

Küresel diktatörlük altında hegemonya,  

şu anda dünyada var olan tek oyun gibi algılanıyor.  

Her diktatörlüğü besleyen vardır.  

Öyleyse demokrasiye geçmek için ülkeler,  

kendi aralarında örgütlenerek ABD’yi ve  

O’nu destekleyen finansal güçleri önlemelidir. 

Iris Young, ABD (14.08.03, İstanbul) 

Uluslararası Felsefe Kongresi 

K ü r e s e l  e m p e r y a l i z m   
h u k u k  t a n ı m ı y o r . .  
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Uluslararası Felsefe Kongresi Sonuç Bildirisi  

Küreselleşme, insanlığın 

binlerce yıldır sağladığı  

uygarlık birikiminin  

en büyük tehdididir... 
14.08.03, İstanbul 

K ü r e s e l  e m p e r y a l i z m   
h u k u k  t a n ı m ı y o r . .  



 

"Bir yandan Batı’nın işçi sınıfı, 

öte yandan Asya ve Afrika'nın 

köleleşt ir i lmiş halklar ı   

milletler arası sermayenin 

kendilerini yıkmak ve 

efendilerine büyük çıkarlar 

sağlamak için köle durumuna 

getirmek istediğini anladığı  

ve sömürge politikasının  

işlediği suç Dünya işçilerince 

kavrandığı gün burjuvazinin 

gücü sona erecektir.”   

Gazi Mustafa Kemal  

A T A T Ü R K  
22 Ekim 1922 
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TÜRKİYE’nin Acı Çelişkileri; 
UNICEF 2011 ve UNDP 2012 

 
 

• Bebek sağlığında 99. (189 ülke arasında..) 

• BÖH %o 17 ile bizden iyi 90 ülke var! 
(Afganistan %o 165; İzlanda %o 1,7;  

Yunanistan %o3,5; Singapur %o 2,4; 

• 0-5 yaş çocukları en çok ölen 103. ülkeyiz.. 

• 5 Yaş Altı Çocuk Ölümü %o 20 olup,  

  189 ülke içinde bizden iyi 103 ülke var! 

• BM KP (UNDP) İnsansal Gelişim  İndeksi’nde   

 Dünya 90. lIğI.. Ge-ri-li-yo-ruz (2002’de 84.!) 
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Küreselleşmenin Yeni Tanrısı : $ 

18.03.2014 89 www.ahmetsaltik.net 

http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=61481


 

“ Eğer sürekli  
barış isteniyorsa,  
insan yığınlarının 

durumlarını iyileştirecek 
uluslararası önlemler 

alınmalıdır.  
 

İnsanlığın tümünün 
gönenci, açlık ve baskının  

önüne geçmelidir.  
Dünya yurttaşları 

çekememezlik, açgözlülük  
ve kinden uzaklaşacak 
biçimde eğitilmelidir.”   

 

Gazi M.K.ATATÜRK 
90 18.03.2014 www.ahmetsaltik.net 90 



18.03.2014 www.ahmetsaltik.net 91 

“Çanlar kimin için çalıyor?” 

A y ı r d ı n d a  mıyız? 



K Ü R E S E L L E Ş M E  :   

İ K İ  Y Ü Z E  B İ R  M A S K E  

“Küreselleşme adı verilen şeyin  
tarihsel gelişmenin kaçınılmaz olgusu değil,  
bir avuç dev tekeller topluluğunun politikası 
olduğu açığa çıktı. Sıradan politika,  
kendini evrensel ve kaçınılmaz olgu diye sunmuştu.  
Bu basit yolla insanl ık,  ateş denizinde  
mumdan gemilere dolduruldu .   

Şimdi yeni, gerçek ve öncekilerden daha sağlam 
gemiler inşa etmek için çalışıyoruz.” 

  Prof. KALDONE G. NWEIHED, Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, 

  Çev. B.T.Gürel, Memleket Yayınları, ISBN: 978-9944-5435-1-4, 2006 
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K Ü R E S E L L E Ş M E  :   

İ K İ  Y Ü Z E  B İ R  M A S K E  
 

Başlangıçta buğulu cam ardına yerleşmiş  
bu şoförü seçmek belki güçtü; şimdilerdeyse  
buğu bir yana cam da ortadan kalkmıştır.  
Burun buruna geldiklerimiz ‘yatır ımcılar ’ ( ! ) ,  
‘reformcular’ ,  ‘yapısal  uyarlamacı lar’ ,  ( ! )   
‘piyasalar’ ,  ‘ulusötesi  tekel ler’dir.  

Bunlar, azgelişmiş ülkelerin yöneticilerine 
“reformları” (!) gerçekleştirdikleri sürece 
‘demokrat‘, bundan cayacak olurlarsa ‘diktatör - 
zorba‘ etiketleri dağıtanlardır. (Retorik tuzağa dikkat!)  

   Prof. KALDONE G. NWEIHED, Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, 

  Çev. B.T.Gürel, Memleket Yayınları, ISBN: 978-9944-5435-1-4, 2006 
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K Ü R E S E L L E Ş M E  :   

İ K İ  Y Ü Z E  B İ R  M A S K E  
 

 İktisadi temelde PİYASACILIK ve siyasal düzlemde 
KÜRESELCİLİK, azgelişmiş ülkelerin iktisadi-siyasi istilası  
ve işgalidir. Buna karşılık memleketlerin yapabilecekleri 
şey açıktır: İktisadi temelde P L A N L A M A C I L I K  ve  
siyasal düzlemde B A Ğ I M S I Z L I K .  

 Bu, tekellerin ileri sürdükleri üzere ‘dünyadan kopma‘ ve 
‘içe kapanma‘ değildir. Bu, emperyalizme karşı çıkma, 
sömürgeleşme sürecinden kopma ve dünyanın  
¾’ünden daha büyük bir bölümünde yaşayan  
Güneyin İnsanları’na açılma demektir. 
  

 

         Prof. KALDONE G. NWEIHED, Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi, 

  Çev. B.T.Gürel, Memleket Yayınları, ISBN: 978-9944-5435-1-4, 2006 
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Bir tuğla da siz koyun :  
Çözümün bir parçası olun..  



Kurtuluş için : BİRLEŞİN !  
 

• “ Kendi kişisel çıkarları için 
yabancılarla işbirliğine giren 
ve gücünü halktan almayan  
küçük bir azınlığın dışındaki 
tüm güçler;  
aralarındaki etnik, dinsel  
ve siyasal ayrımları  

E R - T E - L E - Y E - R E K   
Ulusal Kuruluş Mücadelesi 
yolunda bir- leş -me-l i -dir .“  
(1921, İrade-i Milliye )  
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Mustafa Kemal’in genç subaylık 
döneminden ölümüne dek arkadaşlık 
yaptığı, birlikte çalıştığı, görev verdiği 

veya çeşitli nedenlerle karşılaştığı  
 Tıbbiyelilerle, vatanın kurtuluşu için 

çeşitli cephelerde kahramanca  
görev yapan hekimlerimiz vardır. 

Bu Tıbbiyeliler hem Atatürk’ün 
 sağlık sorunlarını gidermeye 

çalışmış hem de ülkenin bağımsızlığı  
için mücadele etmişlerdir.  
Cumhuriyet döneminde ise  

Türk Devrimi’nin gerçekleştirilmesinde ve 
özellikle tarih ve dil çalışmaları alanında 

Atatürk’ün yanında görev yapmış 
yurtsever tıbbiyelileri tanımalıyız. 

18.03.2014 

Dr. Refik Saydam 
Dr. İ. Tali Öngören 
Dr. Hikmet Boran  
Dr. Adnan Adıvar 
Dr. Reşit Galip 
Dr. T. Rüştü Aras 18.03.2014 



18.03.2014 www.ahmetsaltik.net 99 

Sivas Kongresi’nde Manda kabulü tartışılırken; askeri tıp öğrenci delegesi Hikmet Bey, 
İstanbul efendi ve paşalarına vatanseverlik ve ulusalcılıkta örnek olacak biçimde  

inançla ve cesaretle öne çıkarak Mustafa Kemal Paşa'ya düşüncelerini şöyle açıklar : 
  

“ Paşam! Delegesi bulunduğum Tıbbiyeliler beni buraya bağımsızlık 
davamızı başarmak yolundaki çalışmalara katılmak üzere gönderdiler. 

Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edenler varsa, bunlar her kim 
olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Olmayacak şey ama,  

manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal'i 
'vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı' olarak adlandırırız. ” 
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   Öncelikli 10 alan... (1) 
 

1. Sağlıkta hakkaniyeti (equity) geliştirmek 
ve herkesin sağlık hakkına  
erişimini güvencelemek. 

2. Bireysel ve küresel sağlık güvencesini 

oluşturmak. 

3. Cinsiyet (gender) eşitliğini ve  
sağlıkla ilgili insan haklarını geliştirmek. 

4. Yoksulluğu ve sağlık üzerindeki  

yıkıcı etkisini azaltmak. 

5. Sağlıkta sosyal belirleyicileri  
belirlemek ve çözmek. 

www.ahmetsaltik.net 18.03.2014 



 

 

Dosyanın kalan 
yansıları 3. 

bölümdedir... 


