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SÖZCÜ'nün genç yazarlarından sevgili Murat Muratoğlu'nun yazısında (Artık 19’uncu büyük 

ekonomiyiz! 2.4.2016) işlediği tema önemli. Türkiye ekonomisi Dünya sıralamasında aşağılara 

düşüyor. BM-UNDP tarafından her yıl Kasım'da yayımlanan HDI (Human Development Index), 

İnsansal Gelişim İndeksi bakımından da geriledik.. 2014 sonunda 69. sırada idik, 2015 sonunda  

72. sıraya düştük.. 

 

Bloomberg ekonomik verilerine göre ise Dünyanın en berbat 8. ülkesi durumundayız... 

 

 
 

Devletin bir türlü özerk kılınmayan devlet dairesi TÜİK, ne denli siyasal baskı altında kalırsa kalsın, 

mızrak çuvala sığmadığından, Türkiye'nin çıplak gerçekleri bir türlü saklanamıyor.. 

 

Fakat kitaplarda göremediğimiz ya da Erdoğan'ın "Türk tipi Başkanlık" zorlamasında olduğu gibi, 

2015 içinde ülkemizin ekonomisi yaklaşık %4 büyüdü ama kişi başına gelirimiz yaklaşık 1140 Dolar 

düştü! 10400 Dolarlardan 10260 Dolara geriledik.. Geçen yıl sonunda cebimizde 10 Dolar var 

idiyse, 2015 sonunda 1/10'u, 1 Dolar eriyerek 9 Dolara düştü!?! Ya da 10400 Dolar yıllık gelir 10260 

Dolara indi.. Bu parayı cebimizden kim, nasıl çaldı? Meğer TL olarak gelirimiz artmış da, Dolardaki 

hızlı yükselme (neden acaba??) nedeniyle Dolar cinsinden azalmış mış mış mış... 
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Anımsayalım, geçtiğimiz yıl 23-24 Ocak günlerinde Bay RTE yine gürlemiş ve T.C. Merkez Bankası'nı 

yabancı lobilerin aracı olmakla suçlayacak ölçüde ileri giderek, faizlerin indirilmesini emir 

buyurmuştu. Dolar o gün % 5 prim yapmıştı! 2,23 TL dolayında idi.. 2015’i 3 TL'ye yakın kapattı. 

Nerdeyse 1/3 oranında değerlendi 11 ay içinde.. Bu konuşma bir kurgu muydu, ülkenin 

kaynaklarından yandaş spekülatörlere kocaman bir kıyak mıydı?? O günlerde yazmıştık  

web sitemizde... (RTE'nin TCMB'na Çatmasının Arka Yüzü ve Ülkeye Muazzam Maliyeti :  

Uğur Mumcu’ya Armağan…, http://ahmetsaltik.net/tag/rtenin-tcmbna-catmasinin-arka-yuzu-ve-ulkeye -

muazzam-maliyeti-ugur-mumcuya-armagan/) 

 

1 gecede % 5 kazanmıştı Dolarda pozisyon alanlar.. Örn. RTE'nin ertesi gün yapacağı bu konuşmayı 

sızdıran -danışmanlar- oldu ise, "insider trader" lar hemen Dolar'a yatırım yapacak ve 1 milyon 

Dolarlarını 1 gecede 50 bin Dolar daha büyütebileceklerdi.. Piyango gibi.. emeksiz gelir..  

İslamiyetin neresinde var böyle bir "helal kazanç", (tefecilik = spekülatörlük!?) bilemiyoruz.. 

 

Ekonomi literatünün Türkiye'den öğreneceği çoook şey olduğunu görüyoruz.. 12. Cumhurbaşkanı 

Bay RTE güya İstanbul İTİA'da mezun, iktisat okumuş.. (Nedense dipolaması devlet sırrı,  

yok ortalıkta!?) Başbakan Davutoğlu deseniz Boğaziçi gibi seçkin bir üniversiteden çift anadal  

(double major) mezunu çok başarılı bir öğrenci imiş: Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler..  

İlkinde Profesör olmuş üstelik..  

 

Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde -ki O da Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü idi- 

enflasyon % 154 olunca 5 Nisan 1994 Kararları alınmak zorunda kalınmıştı.. AKP'nin güdümlü - 

kökü dışarıda ve yandaş beslemeli politikaları kendisini de ülkemizi de perişan etti.. İstediğiniz 

ölçüde laf cambazlığı yapın.. Vatandaş, yaşam düzeyindeki somut değişime bakmayacak mı?  

Geçen yıla göre en az % 10 daha yoksullaşTIRILDIĞINI algılamayacak mı? Siz bu halkı ne yerine 

koyuyorsunuz??  

 

Yine daha öne yazmıştık.. Bu böyle giderse Türkiye ilk 20'den, yani G20'den düşecek!..  

Geçen yıl Antalya'da G20'ler toplantısına ev sahipliği yapmıştık ya, herhalde son oldu..  

 

Bir de 2023'te ilk 10 ekonomi arasına girme masalı var ki, bu açık yalan daha da ürkünç (vahim).. 

Bunun da hesap kitabını yaparak 2013'te (19 Eylül) yazdık ve yayımladık (ayrıca 6 Kasım 2015)  

bu sitede : 

 

* TÜRKİYE 2023’te EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ OLABİLİR Mİ? 

(http://ahmetsaltik.net/2015/11/06/top-10-biggest-economies-in-the-world-2013/) 

 

Özetle demişiz ki                 : 

 

* "...10. ülke Hindistan'ı 10 yılda geçebilmemiz için sürekli olarak yıllık % 20 büyüyerek, 9. yıl 

sonunda 4,127 Tr $’lık TUG’e (GSMH) erişiyoruz.. %19 büyüme yeter diyelim.. Yıllık % 19-20 

http://ahmetsaltik.net/tag/rtenin-tcmbna-catmasinin-arka-yuzu-ve-ulkeye-muazzam-maliyeti-ugur-mumcuya-armagan/
http://ahmetsaltik.net/tag/rtenin-tcmbna-catmasinin-arka-yuzu-ve-ulkeye-muazzam-maliyeti-ugur-mumcuya-armagan/
http://ahmetsaltik.net/2015/11/06/top-10-biggest-economies-in-the-world-2013/
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büyüyen ve bunu 10 yıl boyunca istikrarla sürdüren tek bir ülke dünya iktisat tarihinde var mı?  

Çin bile % 10’lar dolayında ve azalan marjinal verimlilik / fayda yasası uyarınca bu hızı sürdürmek 

giderek zorlaşıyor.." (Nitekim bu hız giderek düşmekte.. 2015'te %6,9 ile son 25 yılın en düşüğü 

oldu; http://www.wsj.com/articles/china-economic-growth-slows-to-6-9-on-year-in-2015-1453169398) 

 

Türkiye tarihinde hiçbir dönemde siyasiler halka bu denli çok ve bu denli ağır yalan söyleyerek 

kitleleri aldatmadılar.. Demek ki AKP'liler, en olmadık yalanlarla bile hala halkı kandırarak iktidar 

olabileceklerini ve orada kalabileceklerini düşünüyorlar.. Dahası bu tezlerini Türkiye'de gümbür 

gümbür (hazin hazin mi demeli?) kanıtlıyorlar! Dincilik sosu mu belirleyici olan ?? 

 

Ne demeli? Aşk olsun sana Türk halkı ve helal olsun size 23.5 milyon AKP seçmeni.. 7 Haziran’dan  

1 Kasım’a (2015) kayıtlı seçmen sayısı 2 milyon arttı.. Oysa yıl boyunca ülkenin toplam nüfusu  

1 milyon 45 bin kişi arttı.. Olsun.. Demek ki 18’e 5 kala çoook sıkışmış bir nüfus vardı.. 7 Haziran -  

1 Kasım arasında 18’lerine girdiler bu 2 milyon gencimiz ve seçmen yazıldılar.. Ama gene de  

57 milyon kayıtlı seçmenin 23,5 milyonu %41 ediyor.. Türkiye’deki her 5 seçmenden 2’sinin oyunu 

almış AKP.. Kalan 3 seçmen AKP’ye oy vermiyor.. Ama muhalefet bu muazzam potansiyeli bir türlü 

değerlendir(e)miyooooor???! 

 

Ama bildiğimiz evrensel bir gerçek var : 

 

* Hiçbir yalan sonsuza dek sürdürülemez..  

* İnsan idraki asla sonsuza dek tutsak alınamaz..  

 

Ve daha kralı : "YALANCININ MUMU YATSIYA DEK YANAR.." 

 

Vakit, artık Yatsı vaktidir Türkiye için.. 

Uyan Türkiye'm uyan deriiin mi derin gaflet uykundan... 

Bu uyku ölümcül.. davran, sakın geç kalma.. 

 

Sevgi ve saygı ile.  

03 Nisan 2016, Ankara 
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