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ADALET VE KALKNMA PARTİSİ SONRASI  
       

1.Giriş 
 

Adaletsiz ve Kalkınmasız  Parti (AKP)’nin ülkemizde bıraktığı 

sorunların en sakıncalı olanı, ulusun devletine ve devletin ulusa 

güvenini ve bundan çok daha sakıncalısı da ulusun ken-dine 

olan güvenini zedelemiş olmasıdır. Kendine güvenini, yarınlara 

olan umutlarını yitiren ulusların yazgılarına ilişkin sayısız 

karamsar örnekler yazılıdır tarih kitaplarında. 
 

Türkiye’miz geri ödenmesi olanaksızlaşan dış borç yükünden 

kurtulabilir, ulusun devletine ve devletin ulusa güvenini ye-

niden sağlayabilir,  coğrafyasına sahip çıkmanın gücünü kaza-

nabilir, toplumun çıkarlarını ve ulus-devlet bütünlüğünü  ko-

rumanın dinamiklerini yeniden canlandırabilir, eğer geleceğe 

umutla bakabiliyor ve bu bakışın ışığında kendisine güvenme 

sürecini yeniden yaratabiliyorsa. Mustafa Kemal’in, emperya-

list devletlerin işgalinden ülkeyi kurtarabilmenin koşullarını 

böylesi toplumsal umut yaratmış olmalıdır. 
 

O nedenle, AKP sonrası Türkiye’nin temel sorununu bir tek 

sözcükle özetleyebilirim:Güven. 
 

Toplumun her bireyinin 
 

devletine, 

geleceğine  ve 

kendine güvelenebilmesi. 
 

Bu üç boyutlu güven yaratılmadıkça sorunlarımızın çözü-

lebileceğini ileri sürebilir miyiz? Çünkü:Bu üç boyutlu ilkenin 

somutlaşması ve de toplumsallaşması gerekir. Kendine ve 

devletine güvendiği zaman, varoluşunun gereklerini yerine 

getirmeye başlayacaktır ulusumuz ve ulusuna güvenen devletini 

yeniden yaratarak, o devleti ahlakıyla ve o ahlakı da sorumluluk 

bilinciyle yeniden donatabilecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
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Devleti’ne,  o  Devletin  Cumhuriyeti’ne, o Cumhuriyetin 

Hükümeti’ne ve o Hükümetin Çankaya’sına yeniden 

kovuşmayı ancak böyle başarabiliriz. 
 

AKP’nin zedelediği güven duygusunun, yok etmeye çalıştığı 

toplumsal sorumluluk bilincinin  ve dayanışma kültürünün  

yeniden yaratılması, AKP sonrası Türkiye’nin  temel sorun-

larının başında gelmektedir. Bu nitelik ve özelliklerin yeniden 

canlanması, devleti ulusuna, ulusun devletine ve bireylerin 

birbirine güvenini yaratacağı içindir ki, sorunların çözümü için 

gerekli olan ulusal birlik kendiliğinden doğacaktır.  Biz Türk-

lerin tarih boyunca devletsiz kalmayışımızın gizi buradadır. 
 

2.Osmanlı Devletinde 1850’li Yıllar 
 

Osmanlı Devletini eğer ekonomi ile tanışsa ve saltanatın 

savurganlığını dış borç alınarak sağlanması türünde çok yanlış 

bir yol izlenmeseydi,  1850’li yıllardaki devrimler yıkılmayı 

önleyebilirdi. Sonradan Mühendishaneyi Berri’i Hümayun 

(Kara Mühendisliği Okulu), Mektebi Mülkiyenin kuruluşu ve 

Padişah’ın iki dudağı arasından sözün yasa (kanun) oluşunu 

önleyen ve de Hanefi, Hanbeli, Malikî, Şafî mezheplerinin 

birbiriyle çelişen hükümlerini geçersiz  kılan Mecelle’nin 

oluşumu ve de Tanzimat Fermanı söz konusu devrimin 

omurgasını oluşturmuştu. Padişah Abdulmecid’in: 
 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’ce çıkarılacak tüzük ve 

yönetmeliklere  uyacağını ve herkesin yasa önünde eşit, hiç 

kimsenin yargılanmadan  cezalandırılmayacağını 
 

Fermanı, 2000’li yılları AKP iktidarından daha çağcıl kamusal 

yönetimi betimliyordu. Mecelle başlıbaşına bir hukuk 

devrimiydi. Örneğin 1717’ci maddesi yargıda  “tanık” olanın 

güvenilir olması koşulunu şöyle  saptamıştı: 
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Şahitler gerek sııren (gizli) ve gerek alenen (açıkça) mensup 

oldukları canibden (yerden)  ya’ni talebe-i ulûmdan ise 

sâkin oldukları medrese müderrisi ile mu’temed 

ahâlisinden, (öğrenci ise öğrenim gördüğü okulum  

öğretmeninden yada güvenilir ahalisinden)  ve askeriyeden 

ise taburu zabitan ve kâtiplerinden, ketebeden ise, kalemi 

zabitan ve hulâsından  (yazar ise yazarlar grubundan) ve 

tüccardan ise tüccarın muteberânından, ve esnaftan ise 

kathûdasiyle konca ustalarından ve sunuf-u saireden ise 

mahalle veya karyelerinden  (herhangi biri ise kasabasında 

güvenilir  ahalisinden) mevsuk ve mü’temen ahalisinden 

teskiye olunur. 
 

Ne yazık ki, Sözcü gazetesinin baş yazarı  Rahmi Turan’ın  29 

Eylül 2014 günlü köşe yazısında Mecelle’yi  “Ahmaklık” 

olarak nitelemesini eleştirmişti. Kendisine ilettiğim yanıtsız 

kalan yazım, bu  konuşma metninin sonunda ek olarak bilginize 

sunulmuştur 
 

150 yıl sonra Cumhuriyet Türkiye’sinde AKP iktidarının 

yozlaştırdığı hukukta  güvenilir olup olmadığını kimsenin 

bilmediği kişi gizli tanık olabilmektedir. Gizli tanığın 

öğrenilmemesi yani tanınmaması için de 5726 sayılı yasa’nın 

5’nci maddesi devlete sahtekârlık yapma yetkisini bakınız nasıl 

tanıyor: 
 

.Kimlik ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli tutulması, 

.Duruşmada hazır bulunanlar  olmadan, ses veya görüntünün 

değiştirilerek özel ortamda dinlenmesi, 

.Kimlik ile ilgili bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve düzen-

lenmesi, 

.Adlî sicil, askerlik, vergi, nüfus, sosyal güvenlik ve benzeri 

bilgi ve kayıtların değiştirilmesi ve düzenlenmesi, 
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.Nüfus cüzdanı,  sürücü belgesi, pasaport,  evlilik cüzdanı, dip-

loma ve her türlü ruhsat gibi resmi belgelerin değiştirilmesi ve 

düzenlenmesi. 
 

3.Cumhuriyet Türkiyesinde Devlet Adamı Sorunu. 
 

Osmanlı Devlet, tüm yanılgılarına karşın devlet adamı 

yetiştirmeyi bilen bir devletti. Emperyalizmin işgaline boyun 

eğen saltanata karşın, direnen, ülkeyi olanaksızlık içinde  

emperyalist devletlerin işgalinden kurtaran koınutanların tümü 

Mustafa Kemal dahil Osmanı Devleti’nin devletti adam-larıydı. 

Namık Kemal’leri, Ziya, Fuat ve Ali paşaları 1850’li yıllardaki 

çağın gelişimine açılan devrimlerin ürünüydü. Örneğin,  Fuat 

Paşa, bilge  bir düşünürdü Sadrazam (baş-bakan) olduğunda  

Sultan Abdulaziz’e şunları yazmıştı: 
 

Hünkârım, acı ve büyük bir gerçeği tam olarak kabul etmeye 

çaba harcamalısınız. Osmanlı İmparatorluğu tehlike 

içindedir. Komşularımızın hızla gelişmesi ve ata-larımızın 

inatçı yanılgıları bizi bugün aşırı ölçüde olumsuz durumda 

bırakmıştır. Korkunç felâketin önüne geçmek için, siz 

Hünkârımız geçmişi değiştirmek ve Halkımızı yen amaçlara 

yöneltmeniz gerekir. Bazı bilgisiz yurt sever, eski 

araçlarımızla eski büyüklüğümüzü yeniden  

yapılandıracağımıza sizi kandırmaya çalışıyorlar. 
 

Fuat Paşa’nın arı Türkçemize dönüştürdüğüm bu sözlerini, 

Kemal Çukurkavaklı’nın  yaynladığı Yenigün Sanat dergi-

sinin  ilk sayısında yayınlamıştım(1984). Bu gün Cumhur-

başkanına bunu söyleyecek bir başbakan var mı ülkemizde. Ve 

de R.T.Erdoğan Abdulaziz ‘in kültür düzeyinde bir devlet 

adamı mı?  
 

Fuat Paşa’nın sonradan elde edilen Vasiyetnamesinde: 
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Moral ve nesnel büyüklüğün  sürekli kaynağı,  sosyal geliş-

menin tek temeli kamu eğitimidir. Kara, deniz yönetimi hepsi 

bunun içindedir. Dinimizin olağanüstü eğiticiliğine rağmen, 

öğrenim türlü nedenlerle bizimle birlikte çok geri 

kalmıştır.Sayısız medreselerimiz, zengin kaynaklarımızı o 

denli yararsızca tüketiyor ki, o kaynaklar ulusal eğitimin 

büyük sistemi içinde elimizde malzeme olarak hazır 

bekliyor… Bizim Müslümanlarımızın beni gâvur veya din 

düşmanı olarak lânetleyeceklerini biliyorum..Onlar benim 

ruhumu ne de dilimi anlayamazlar. 
 

Bugün Cumhuriyet Türkiye’mizde Fuat Paşa’nın ruhunu ve 

dilin anlamayan, anlamak istemeyeler iktidardadır. Cumhuri-

yet Türkiye’miz neden ülkesinin gönenci ve esenliği için çaba 

harcamayı bilen siyaset ve devlet adamı yetiştiremedi ve nasıl 

oldu da bu denli çok hain ve alçakları türetmeyi becerebildi. 

Var olabilmemizin dar boğazı budur. Fuat Paşa’nın  gerekli 

gördüğü “kamu yönetimi” ni nasıl yeniden yaratacak ve 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “sorgulamalı deneysel eğitimi,”ne 

yeniden kavuşabilecek ve üniversitelerimizi medrese olmaktan 

kurtarabileceğiz .Bu soruların yanıtının ve çözüm arayışlarının 

nasıl engellendiğinin ve ülkemizin ABD-AB kıskacından 

kurtulmasının nasıl önlendiğinin kanıtları dile getirilmiştir. 

 

4.AKP’nin Devleti İşgal Eden Bağnaz ve Gerici Kad-
rolarını  Kamusal alan dışına iteklemek 
 

AKP sonrası siyasal iktidarın, ulusalcı sekular (ne dine karşı ne 

dinden yana) devletini, o devletin kimsesizlerin kimsesi olan 

Cumhuriyetini yeniden yapılandırabilmek için yukarıda ana 

çizgilerini betimlemeye çalıştığım ilkeleri özümsemiş kad-

roları  oluşturmak gerekecek. Acaba CHP ve MHP  böylesi 

kadrolaşmayı planlayan çalışmayı yapmakta mıdır? 1978 yı-

lında iktidara gelen CHP’de kadro sorununa ilişkin bir acılı olayı 

açıklamaya gereksinim duymaktayım. 
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CHP’nin Senato ve Milletvekili üyelerinin bütünüyle gerçek-

leşen Grup toplantısında: 
 

 Adalet Bakanı kürsüye çıkmış,  terörü önleyecek yasa tasa-

rılarını savumaya çalışıyor, anarşi ve terörün önlenmesi için 

ne tür yeni hükümler getirildiğini anlatıyordu. Getirilen 

hükümlerin demokrasiyi yadsıyan yanı yoktu, tersine de-

mokrasinin işlerlik kazanmasının gereğiydi. (böyle diyordu 

Bakan) Terör odaklarının yasadaki boşluklardan yararlan-

malarını önlemek için, demokrasinin sağlıklı işlemesi için o 

boşlukları doldurmak gerekiyordu. Adalet Bakanı bunları 

söylerken sesi zorlukla işitiliyordu. Konuşmasını bitirme-

mişti ki,  bir ses bomba gibi patladı ve tüm salonu doldurdu. 
 

-Bu dosyada yasa tasarısı yok. Bakanlık yazışmaları var. 
 

Gerçekten 214 adet foto kopyası çıkarılan dosyaların içinde 

yasa tasarısı olabilecek bir tek düzgün metin yoktu… 

Adalet Bakanı kürsüden indi. Yedi kişiden oluşan bir komis-

yon kuruldu, yasa tasarısını hazırlamak için.. 
 

(Kaynak: A.N.Ölçen, Ecevit Çemberinde Politika, 1.baskı 

1995, 2.baskı 2013.s.224)  
 

Süleyman Demirel’in, MHP ile oluşturduğu “Cephe İktidarı” 

görevlilerinin yerini alacak kadroyu hazırlamak gibi bir projesi 

yoktu CHP’nin. Temiz yürekli Adalet Bakanımız,  Cephe ikti-

darının görevlileri tarafından sabote edilmişti.   
 

Devletin AKP kadroları tarafından işgal edildiğini düşünmek 

gerçeği görmemekle eş anlamlıdır. Tersine AKP’nin aymazlığı 

ve yardımıyla cemaat kadroları devlet işgal etmiştir. O kadroları 

görevden alacak, örgütlenme tasarımı ne AKP’de ve ne de öteki 

partilerde var. AKP iktidarının devlete yerleştirdiği Cumhuriyet 

karşıtı, bağnaz,  gerici , biat kültürünün ürünü üst düzey 
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yöneticilerinin tümünün yerini Cumhuriyetçi kadroların alması 

tasarımı bugün acaba hangi siyasal partinin  gün-demindedir?   
 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusalcı sekular Devletini ve o 

Devletin Cumhuriyetini, o Cumhuriyetin Çankaya’sını işgalden 

kurtaracak kadrolaşmayı acaba hangi siyasal iktidar yaratmayı 

amaç almıştır bilemiyoruz.  Her  bunalımlı süreç sonun-da, 

ulusumuz kendisini kurtaracağını sandığı bir yapay kah-ramanı 

yaratmakta gecikmemiştir. Kendine güvenmeyen ulus-ları 

yapay kahramanlar teslim alır. Bu konuda en zengin tarihsel 

örneklere Türkiye’miz sahip.  
 

5.Faşizmin Hukukunu  Adaletin Hukukuna Dönüştürmek 
 

AKP’nin faşizmin hukukunu oluşturan  yasaların tümünü 

ortadan kaldıracak  ve gerçek demokrasinin işlerliğine yol 

açacak çağdaş hukuk düzeninin yasalarını hazırlamak gibi bir 

çalışma acaba hangi siyasal partide ya da kuruluşta yapılmak-

tadır, bilemiyoruz. AKP sonrasının  çözüm bekleyen en önemli 

sorunu demokratik işleyişin sağlanması ve faşizmin yasaları-

nın  yerini alacak çağdaş hukuk düzeninin yaratılması olarak  

AKP sonrasında doğması olası daha sakıncalı  dramatik 

koşullar, AKP’ nin aranmasına neden olabilir. Neyi nasıl 

yapacağını bilmeyen  1978’ deki gibi bir iktidar iş başına 

gelirse. Çünkü; Ayrıca dış borç batağındaki ekonomi ABD’nin 

güdümünde kıskacındadır. 
 

6.Siyasal ve Ekonomik  Bağımsızlığın Engeli: Dış  
Borçlar 
 

1978’in Ocak ayında kurulan 3’ncü Ecevit hükümeti dış borç-

ları geri ödemeyi kolaylaştıran ekonomi programı hazırlaya-

mamış ve Devlet Planlama Teşkilatı da bu konuda yardımcı 

olmamıştı. Biriken ve geri ödenmesi olanaksızlaşan dış borç 

yükü, ABD’nin kredi kurumu olan  Agency for International 

Development (AID) den umulan katkı sağlanamamış ve Petrol, 
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LPC (Tüp gaz) yokluğu 1979 yılında,  Senato ve Kısmı Millet-

vekili seçimlerini CHP’nin tümüyle kaybetmesine neden ol-

muştu. Senato’da çoğunluğu Adalet Partisi kazanmış   Senato 

Başkanı   AP’li İhsan Sabri Çağlayangil aynı zamanda Cum-

hurbaşkanı Vekili işlevini üstlendiği için Çankaya AP 

iktidarının eline geçmiş oldu. TBMM’nin Cumhurbaşkanı seçe-

memesinin nedeni, CHP’nin o seçimi (1979) tümüyle yitirmiş 

olmasıdır. 12 Eylül 1980 Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren 

darbesinin  köşe taşları döşenmeye  başlamıştı.  Bu satırları 

yazan kişi (Ali Nejat Ölçen)  bir anısını  anlatmaya gereksinim 

duymaktadır.  Eğer  CHP Grup Başkanvekili olmasaydı İstan-

bul’da Vali’nin huzuruna çıkma olanağını bulamazdı 1979 

yılında. İstanbul Vali’sinden  35 litre benzin makbuzunu 

alamasaydı Çatalca’daki örgüt toplantısına gidemeyecekti. AID, 

kredi musluğunu kısmış, ekonomi, petrol ve tüp gaz 

yokluğunun dar boğazı içinde sıkışıp kalmıştı. Bu tarihsel olay, 

geri ödenmesi olanaksızlaşan dış borç yükünün emper-yalizme 

teslimiyet sonucu yarattığının en yakın  kanıtıdır. 
 

Örneğin; Osmanlı Devleti kişi başına dış borcu en az olan ülke 

idi.  Aşağıdaki çizelge bunu açıklıyor: 
 

Çizelge 1. Kişi Başına Dış Borç Yükü  
 

Yıl                   1870               1910 
 

Fransa               365                680  Fransz Frankı 

Belçika               87                459      “ 

ngiltere             571                401      “ 

Almanya            89                 345     “ 

Yunanistan                              336     “ 

Romanya                                 206     “ 

Sırbistan                                  196     “ 

Osmanlı         .                     123     “ 
 

Kaynak:Kendini yok eden Osmanlı, Ali Nejat Ölçen, 2.baskı,  
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İmaj yayınevi, Ankara,2008,s.266.  
 

ABD kredi musluğunu kıstığında, ülkenin ne yönetsel, ne si-

yasal ve ne de ekonomik bağımsızlığından hiç kimse söz ede-

mez. O nedenle dış borcun kendisinden daha zararlı olanı biri-

kerek geri ödenmesinin  olanaksızlaşması yani dış borç biri-

kimidir. 
 

Osmanlı dış borçlarını geri ödeyemez duruma girdiği içindedir 

ki,  Düyunu Umumiye yönetimine kendi maliyesini teslim 

etmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal bu tarihsel gerçeğin ayır-

tındaydı, o nedenle  (Atatürk olmadan önce ve ülkede ekonomi 

öğrenimi veren tek bir okul ve fakültenin bulunmadığı bir 

dönemde) İzmir de toplanan Ekonomi Kongresinin açılış ko-

nuşmasında: 
 

Devletimizin, yeni Hükümetimizin bütün esasları program-

ları iktisat programından çıkacaktır,demişti. 
 

7 Yıl sonra yayımlanan İktisat Programı’nda (1930) da şu 

temel ilkeye yer verildiğini görüyoruz: 
 

İstiklali tam için şu düstur  var: Hakimiyeti Milliye, hakimi-

yeti İktisadiye ile tersim edilmelidir (betimlenmeli çizilmeli) 

Yegâne kuvvet, en kuvvetli temel iktisadiyattır. Siyasî ve as-

kerî muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadî 

zaferle tedviç (donatılmadıkça)  edilmedikçe semere payidar 

olamaz.  
 

Bu  ilke ne yazık ki “borç yiğidin kamçısıdır” safsatasıyla   

1950’ler sonrasının iktidarları tarafından göz ardı edildi , 

ülkemizin ekonomisi geri ödeyemediği dış borç altına sokuldu 

ve Osmanlıdaki Düyunu Umumiye İdaresi’nin yerini bu kez 

ABD emperyalizmi aldı. 
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AKP sonrası, Türkiye’yi gergi ödeyemediği dış borç yükünden 

kurtarmayı öngören ekonomi programı hazırlığına girişen bir 

siyasal partinin varlığından söz edebilir miyiz? “Dış borçları 

taksitler halinde geri ödemeye kararlıyız” türü  savların karşı-

sına dikilecek temel soru şu olacaktır: Hangi kaynak ile ne 

kadar sürede ve hangi siyasal güç ile? 
 

Dış satım, dış alımı aşmadıkça, yani cari açık kapanmadıkça, 

gereksiz tüketim malları dışalımı sürdükçe,  geri ödeme tak-

sitleri dış borç stokunu acaba kaç yıl içinde sıfırlayacaktır? Tüm 

ayrıntıların dışında asıl sorun budur. Bu sorunun matematiksel 

yanıtını 21 yıldır yayımını sürdürdüğüm Türkiye sorunları  

Kitap dizisinin 98’nci sayısında ( Mart 2014) daha önce de 

Türkiye Ekonomi Kurumunun Yayımladığı “Cem Alpar’ın 

Anısına Armağan”adlı kitabında (2002) yer alan “Dış Borçları 

Giderecek ekonomik Büyüme” konulu yazı ile açıklamıştım. O 

matematiksel yol haritasında beliren sonucu kısaca  aşağıda 

açıklıyorum: 
 

7.Ülkeyi AKP’den ve Dış Borç Yükünden Kurtaracak  
   Makro Ekonomik Yol haritası. 
 

Borca boğulan ekonomiyi kurtaracak  rakamsal bir programı   

hangi siyasal partinin hazırlamakta olduğunu bilemiyoruz. Ha-

zırlanmış olsaydı, parti genel başkanları ve sözcüleri Başbakan 

R.T Erdoğan ile çene yarışını sürdürmez o programın kimi  

önerileriyle toplumu uyarmış ve aydınlatmış olurlardı. Üyesi  

olduğum CHP dahil, düşün, söylem ve eylem birliğini 

sağlayabilmeliydi. Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği 

devrimlere sahip çıkabilmeliydi.  
 

Atatürk’te bileşme nafile çaba’dır 
 

diyebilen (Emre Doğan gibi) biri CHP Gençlik Kolları Başkanı 

olamamalıydı.  (30.1.2013) 
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Mustafa Kemal Atatürk’te birleşmek, tam bağımsızlık demektir 

ve dış borç yaratmayan denk bütçede, açık vermeyen dış 

ticarette birleşmek demektir.  
 

Emperyalizme karşı bağımsızlığımızı yok oluşa sürükleyen  

geri ödenmesi olanaksızlaşan dış borç iki farklı dönemde  

artışını çizelge 2 ve 3 ortaya çıkarmaktadır.  
 

Çizelge 2. Dış Borç yükünün 1982-1990 döneminde artışı 
 

Yıllar   GSYİH   Dış Borç     Tl/$      Dış Borç(TL)   ORAN 

1982      8080       17220       160.9        2770.7           %34.3 

1984    17349       20659       364.8        7536.4              43.4 

1986    35628       32101       669.9      21491.6              60.3 

1988    91741       40801     1420.7      57937.4              63.2 

1990  260419       49035     2450.0    120135.7              46.2 
 

Not:Dış borcun TL olan değeri milyar TL’dır Dış borcun 

GSYİH içindeki payı son sütunda oransal rakamlardır. 

 

Çizelge 3. AKP İktidarında Borca Boğulan Ekonomi 
 

Yıl    D.Borç     D. Borç    İ.Borç   T.Borç     GSYH      Oran  

              $            TL   TL    TL      TL              TL.             % 
 

2004   158.7      225.4       224.5      449.9       559.0        80.4 

2005   167.7      224.7       244.8      469.5       648.9        72.4 

2006   205.9      294.4       251.5      545.9       758.4        71.9 

2007   247.7      322.0       274.8      596.8       843.1        70.8 

2008   277.4      357.8       330.0      687.8       950.5        72.4 

2009   265.3      408.6       352.8      761.4       952.6        79.9 

2010   291.9      437.9       368.8      806.7     1098.7        73.4 

2011   304.2      508.0       386.5      894.5     1297.7        69.0 

2012   336.9      603.1       392.8      995.9     1416.8        70.0  

Artış  %112    %168        %75     %121      %153             

(Kaynak: Miktarlar milyar boyutunda. D.Borç,dış borç, İ.Borç 

ise İç Borç anlamındadır DPT, Ekonomik Göstergeler yayınları 

kulanı-larak hesaplandı. GSYH değerleri cari $/TL ile iç para 
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boyutuna fiyatlarla belirtilmiştir. $ ile belirtilen dış borçlar yıl 

ortası kur dönüştürüldü) 
 

AKP iktidarı ekonomiyi borçlar boğazına sürüklemekle 

yetinmemiş Çizelge 4’de belirttiğimiz gibi. Tarım sektörünün 

GSMH’içindeki ağırlığını %7’e düşürerek kendisini besle-

yemeyen bir ülke durumuna sokmuştur Türkiye’mizi.  
 

Çizelge 4. GSYH İçinde Tarım Sektörünün Çöküşü ( milyon 

TL)  

Yıllar      GSMH         Tarım     %         Sanayi       %  

2001      179 480      23 427   13.1     45 874      27.0  

2005      648 932      60 710     9.3   131 375      20.2 

2010    1098 799      92 733     5.7   213 119      19.4 

2013    1565 181    115 658     7.3   299 800      19.1 

 

AKP iktidarı tarım sektörünü çökertmekle de yetinmemiş, 

Çizelge 5’de belirttiğimiz gibi dışa bağımlı ticaret sektörüne 

teslim etmiştir ekonomiyi. AVM’ler ekonomisini yaratmıştır. 

KİT’lerin yok bahasına elden çıkarılması sonucu ekonomi, 

“Ticaret+ Hizmetler Sektörü”ne teslim edilmiştir  

 

Çizelge 5. Ticaretleşen Ekonomi (Cari fiyatla milyar TL)  
 

Yıllar    Sanayi             Ticaret           GSYH             GSYH içinde  

             katma değer     katma değer                        Sanayi     Ticaret  

2005       131.6             379.4               648.7         % 20.2     % 58.5 

2006       152.8             452.4               758.4             20.1          59.7 

2007       168.5             521.6               843.1             20.0          61.9 

2008       187.8             594.5               950.5             19.7          62.3 

2009       182.0             603.6               952.6             19.0          63.3 

2010       213.4             674.5             1098.7             19.4          61.4 

2011       258.7             788.2             1297.7             19.9          60.7 

2012       273.8             877.0             1416.8             19.3          61.9   

Artış:    %108           % 134            %118 
 



 14 

Ekonomiyi borç batağına hızla sürükleyen AKP iktidarı yalnız 

faşizmin hukukunu yarattığı, rüşvet ve yolsuzluk batağında 

onurunu ve haysiyetini yitirdiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

içinde ayrı “Paralel devlet”  oluşturduğu, ülkeyi hasım kamp-

lara böldüğü, karmaşa ve kargaşa yarattığı için değil fakat aynı 

zamanda  çizelge 4’de rakamlarını sergilediğimiz Sanayi sek-

törünü baltaladığı için de kınamak, suçlamak ve hatta yargıla-

mak gerekir. 2000’li yıllar öncesinde sanayi sektörünün GSYH 

içindeki ağırlığı % 20’lerin üzerindeydi. Bugün bun oran 

%19’lara indi.   
 

(Not: Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakanlıktan ayrılarak yeni 

kurulan Kalkınma  bakanlığına bağlandığında, Temel ekono-

mik Göstergeler yayınına da son verilmiş ve  bakanlığın Web 

sitesinde ulusal gelirin sektörel yapısında da  değişiklik yapıl-

mıştır. Ekonomik göstergeler yayımında yer alan “Ticaret Sek 

törü” yerine   diğer harcama birimlerini kapsamına alan yeni 

bir “Hizmetler” sektörüne yer verilmiştir. Çizelge 2’de Ticaret 

deyimi Kalkınma Bakanlığının Web sitesindeki “Hizmetler 

Sektörü”dür. Böylesi değişimlerin rakamlar arası iletişimi ya-

pısal bağı zedelediği niçin düşünülmez; anlamak olası değil!) 
 

8.Dış Borç Birikimini Geri Ödemenin Denklemi 
 

Dış borç stoku “B” ve yıllık geri ödeme taksitleri de “A” ile 

gösterilirse  borç stokunun yılda geri ödeme oranı A/B aşa-

ğıdaki denklem ile hesaplanabilir. Türkiye sorunları kitap dizi-

sinin 98.sayısında (sayfa 39)  hesap edilen bu denklem: 
 

A/B= 1/t +(v+r) olarak bulunmuştu.  
 

Burada  “r” alınan borcun yıllık faizini; “v”  de dış borcun  yılda 

artış oranını göstermektedir.  “t” ise dış borç stokunun   kaç 

yılda sıfırlanacağını açıklar. Eğer dış borç stoku yılda  v = %4 

oranında artarken dış borca r = % 5 oranında faiz uygu-



 15 

lanıyorsa, iktidara gelen siyasal iktidar’ın dış borç yükünü t=5 

yılda sıfırlayabilmesi için  yılda geri ödeme taksitinin, A/B= % 

34 olması gerekeceğini yukardaki denklem ortaya çıkaracaktır. 
 

2014 yılında  dış borç stoku B=400  milyar $ ‘ın %34’ü olan 

136 milyar $ yıllık taksit ödemesi olanağını sağlayan ekono-

mik büyümeyi ve dolayısıyla, dışsatım artışı ile dışalım azalışı 

gerçekleştirebilir mi? Bu sorunun yanıtını yukardaki denklem 

ortaya çıkacaktır.  
 

2015 yılında iktidara gelen bir siyasal partinin,  ABD-AB karşı-

sında ulusun çıkarlarını korumayı amaç alabilmesi için  400 

milyar $ dolayındaki dış borcu, geri ödeme denklemini kulla-

narak    kaç yılda sıfırlayabileceğinin hesabını yapmalı, buna 

nasıl özveriye birlikte katlanacağını topluma açıklamalıdır;  

rüşvete ve yolsuzluğa bulaşan AKP iktidarının sorumlularını 

yargılayarak. 
 

Borç stokuna yılda r=%5 faiz uygulandığını ve geri ödeme 

taksilerinin yılda v=% 4 oranında arttığını (olası enflasyon 

nedeniyle) kabul edelim. Dış borç stokunun % 34 oranındaki 

geri ödeme taksitlerinin her yıl v=% 4 oranında artması koşu-

lunda  B=400 milyar dış borç stokunun yıllara göre azalışı 

çizelge 4’de görülmektedir. Geri ödeme taksitleri yılda enflas-

yon nedeniyle v=% 4 artışa uğrayacağı kabul edildiğine göre  

çizelgede geri ödeme taksitleri: 
 

0.34 (1+v)=0.34.(1+0.04)=034x1.04=0.354 ile çarpılarak he-

saplanmıştır.   
 

Çizelge 6,bir gerçeği açıklıyor: Toplum, tüm bireyleriyle yöne-

ten ve yönetilen arasındaki eşitlik koşulunda savurganlık sa-

vurganlıktan vaz geçerse, ilk geri ödeme  için gerekli özveriye 

katlanıldığında sonraki yıllarda geri ödeme taksitlerinin ne denli  

azalışa uğrayacağını görecektir. Çizelge 4 bunu kanıtlıyor.  
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Toplumun tam eşitlik koşulunda özveriye katlanışı  dış borç 

kıskacından kurtuluşu kolaylaştıracak ve beşinci  yıla yaklaşı-

lırken  dış borçlar, sorun olmaktan çıkacaktır. 
 

Çizelge 6 Dış Borç stokunu geri ödeme planı 
       

     Yıllar     Dış Borç Stoku      Geri Ödeme     Kalan borç 
 

t=0   2015                B= 400    A= 400x0.34 = 136     264 milyar $ 

t=1   2016                = 264        264x0.354= 98     180    “ 

t=2   2017    180x1.05=189        189x0.354= 67     122    “ 

t=3   2018    122x1.05=128        128x0.354= 45       83    “ 

t=4   2019      83x1.05=  86           86x0.354= 31     55    “ 

t=5   2020      55x1.05=  58           58x0.354= 20     38    “ 

t=6   2021      38x1.05=  40           40x0.354= 14     26    “ 
 

İlk  t=0 yılında 136 milyar$ taksit ödemesi gerçekleşebilir mi 

sorusuna olumlu yanı bulunanbilir mi. Temel sorun budur. 

Türkiyr^mizde iki Merkez Bankası var. Biri Mustafa Kemal 

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet MNerkez Bankası, ötekisi  

kayıt dışı AKP’nin yönetimindeki kayıt dışı merkez bankası. 

Kutu içindeki  ya da sayı makinelerinden geçen paraların 

dolaşımını sağlamaktadır bu kayıt dışı  merkez bankasıu. P 

paraları rüşvet olarak kabul etmek  olayı kişisel suça indirgemek 

olur. Aslında bu, ulusal boyutta ihanet olarak nitelenmesi 

gereken örgütlü suçtur.  AKP sonrasının yurtsever iktidarı  

yaratılacaksa, o iktidar Merkez Bankası dışındaki kayıt dışı  

merkez bankasına el koymalıdır.  Dış borç taksitlerini ödemede  

bunun saylayacağı kolaylık  çözümün başlangıcı olacaktır. AKP 

sonrası  siyasal  iktidar için  hazırladığımız bu metin  yardımcı 

olabilir mi,  bugünlerin  yanıtı bilenemeyen sorusu ve sorunu 

budur! 
 

SON SÖZ: Mustafa Kemal Atatürk’ün  emperyalizmin 

işgalinden kurtardığı vatanımıza sahip çıkabilmemizin temel 
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koşulu Sevr’i güncelleştiren Büyük Ortadoğu Projesi BOP’a 

karşı çıkarak tarihin çöplüğüne atmak görevi ile karşı 

karşıyayız. Bu görevi üstlenecek siyasal partiyi yaratamaz ya da 

varolanları bu görevi üstlenecek  bilince ulaştıramazsak,  

tarihten silinmemizi kimse önlemenin sorunlarını yaşamaya 

başlarız. 

                                       *** 

                                                                           EK 1 
SY.RAHMİ TURAN’A SUNU: 
AKP’NİN HUKUKU MECELLE’NİN GERİSİNDEDİR. 
 

Ali Nejat Ölçen 
 

29 Eylül 2014 günlü Sözcü gazetesinde yayınlanan yazınızın 

başlığındaki Mecelle denilen ahmaklık deyimi  gerçeği 

yansıtmamaktadır O dönemin koşullarında Osmanlı hukukunun  

birbiriyle çelişik  beş kaynağı olduğu düşünürse Mecelle bu beş 

kaynağı bir tek geçerli hukuka dönüştürdüğü için devrim 

niteliğindedir. Mecelle öncesinde birbiriyle çelişen Sünni, 

Malikî, Şafî ve Hanefi hukukuna Şeyhülislam ile Halife olduğu 

kabul edilen Padişah’ın dudakları arasından çıkan sözcükler de 

katışarak Osmanlı hukuku oluşuyordu. Bugünün koşullarında 

Mecelle’nin  pek çok hükmünün geçersiz olma-sına karşı, 

1850’li yıllar için önemli bir devrim idi ve Tanzimat 

Fermanı’nın kabul edilmesinin doğal sonucuydu. 
 

Mecelle hukukunu hazırlayan Komisyon Başkanı Ahmet 

Cevdet Paşa’nın Maruzat adlı kitabı okunmadıkça, Mecel-

lenin değeri anlaşılamaz. Ahmet Cevdet  Paşa,  Mecelle öncesi 

Fıkıh denilen karmaşık çelişkiler içindeki Osmanlı hukukunu 

29 Mart 1869 tarihli “Esbab-ı Mucibe Maz-batası”nda  şöyle 

eleştiriyor:  
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Fıkıh ilmi, uçsuz bucaksız bir deniz olup, bir ummandan 

inci çıkarır gibi  lazım olan meseleleri bulup çıkararak  

mesele  hal edebilmek epeyce maharet ve melekeye 

bağlıydı. Bilhassa Hanefi mezhebi üzre muh-telif 

devirlerde pek çok müctehitler gelip pek çok ihtilaf ortaya 

çıkarmış ve Hanefi fıkhı, Şafi fıkhı gibi işlemeyip pek 

geniş ve dağınık  olmuştu. 
 

Bu eleştirinin yanı sıra çok önemli bir sorun da Mecelle’nin 

gerekçe tutanağında belirtildiği gibi, 
 

Avrupa kanunlarına müracaat olunsa bunlar padişahın 

iradesi ile vaz edilmiş olmadığından Devlet-i Aliyye’ nin 

mahkemelerinde tatbik olunamazlığı idi. 
 

Bu açıklamadan sonra, Mecellenin 1716 ve 1717 sayılı 

maddeleri AKP hukukundaki “gizli tanık” rezaletini   bakınız 

nasıl yadsımaktadır:1716’ncı madde,  
 

Şahitler şehadet ettikçe, hakim meşhudun aleyhinde ne 

dersin, bunlar şehadetlerinde sadık mıdırlar yoksa değil 

midirler deyu sual eder. 
 

Mecelle’nin 1716’ncı maddesine göre, yargıç tanığın güvenilir 

olup olmadığın,  suçlanan kişiye sormakla görevli. Yani 

suçlanan kişi tanığı red etme özgürlüğüne sahip. 

 

Mecelle’nin 1717 ‘nci maddesine göre de  hiç kimse gizli tanık 

olamaz ve kişinin tanık olup olama-yacağına sorgulama   

sonucu göre karar verilirdi: 
  

Şahitler gerek sırren ve gerek alenen mensub oldukları 

yani talebe-i ulümdan ise sakin oldukları medrese 

müderrisleri ile mutemed ahalisinden ve askeriyeden ise 

taburu zabitandan tüccardan ise tüccarın mütebera-

nından, esnaftan ise kethüdasıyla lonca ustalarından 
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sunüfu saireden ise mahalle ve karyelerinden mevsuk ve 

mutemed ahalisinden tezkiye edilir, diyor  
 

Bu madde Türkçeye çevrilecek olursa kişinin tanık olabilmesi 

için 
  

İlişkili olduğu çevreden, bilim çevresinden ise  görev 

ilişkisi olan okul yönetiminden ve  güve-nilir ahalisinden 

askeriyeden ise taburunun subaylarından tüccar ise ticaret 

kuruluşundan esnaf ise  lonca yönetiminden iyi (olup 

olmadığı) durumu sorulur. 
 

2000’li yılların Türkiye’sinde  üstelik gizli tanığın kim oldu-

ğunun anlaşılmaması için 6551 sayılı yasa ile ona ait resmi 

kayıtlarının tümünde  değişiklik yapılması da olanaklı  duruma 

getirilmiştir. AKP’nin hukuku 150 yıl önceki Mecelle 

hukukunun da gerisindedir. Yalnız bu madde ile mi?. 
 

Mecelle’deki 52 nci madde: 
 

 Bir şey batıl oldukça, onun zımmındaki şey de batıl 

olur,diyor. 
 

Mecelleye göre bir şey  yanlış, çürük geçersiz ise onunla örtü-

lü olan da yanlış, çürük geçersizdir. Silivride iddianame-

lerindeki suçlamaların tümü batıl , boş, çürük iken  doğruymuş 

gibi kabul edilerek hukuk ayaklar altına alınmaktadır. 

Mecelle’nin 52’nci maddesi yürürlükte olaydı, batıl iddiaya 

dayalı karar da batıl olacak ve. yargıç hukuku ayaklarının altına 

alamayacaktı. Ülkemizde yargıcı suçlamak ta yanlış olur. 

Yargıcın uygulayacağı yasa, hukuku ayağa düşürmüştür. 

Aslında AKP ‘nin hukuku batıldır yani batıl’ın hukukudur 
 

Mecellenin 79 ncı maddesinin de gerisindedir AKP hukuku.   

Bakınız Mecellenin 79’ncu maddesi,  
 

Kişi ikrarıyla muaheze olunur ,diyor. 
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Oysa AKP hukukunda kişi ikrarıyla yani söylediği yaptığı ile 

mi suçlanıyor. Hayır. Kişinin ikrarı hiç de önemli değil.  Gizli 

tanığını ihbarı, savcının eline ulaşan imzasız mektuplar ya da 

bilgisayar belleğine kimin eklediği belli olmayan elektronik 

iletiler “muahezeye  kanıt” olmakta. Mecelle’nin 80’ nci mad-

desinin de gerisinde. Ne diyor   80 nci madde: 
 

Tenakuz ile hüccet kalmaz, diyor. 
 

Çelişki, kanaat nedeni olmaz diyor. Oysa bugün savcı 

iddianamelerindeki çelişkiler örneğin yapay 11 numaralı CD 

hala hüccet, yargı kararında kanıt! 
 

Mecelle’nin bir 89’ncu maddesi var ki, adaletsiz ve kalkınmasız 

partinin hukuku bu 89’ncu mad-denin de gerisinin gerisinde: 
 

Bir fiilin hükmü, failine muzaf kılınır ve mücbir olma-

dıkça amirine muzaf olmaz, diyor. 
 

Bir eyleme ilişkin karar o eylemin sahibine ait olduğunu  

belirtiyor. Oysa AKP’nin hukukunda yalnız o kişi eylemi 

nedeniyle suçlu değil, onun selam verdiği ya da konuştuğu kişi 

de  o suçu işlemiş kabul ediliyor. Yani AKP hukuku  “sinek 

kâğıdı” gibi yapışkan… 
 

 

Topluma doğruları ve gerçekleri yansıtmadaki  titizliğinize 

güvendiğim için bu açıklamayı yapmaya gereksinim duydum. 

Değerli vaktinizi almışsan beni bağışlamanızı rica ediyorum. 

Saygılarımla.2.10.2014 

Dr.Ölçen 

 

 

 

 

 

 


