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“ Biz önemli değiliz; bir şey önemlidir ki Türkiye !  
Türkiye’yi Sevelim ! ”  

 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

 G i r i ş   : 

 

 Kahramanmaraş‟ın küçük ama şirin ilçesi Türkoğlu, adına yaraşır saygın çabalar içinde.  

 Bu ilçemizde kurulu Atatürkçü DüĢünce Derneği Şubemiz, bir Cumhuriyet öğretmeni olan  
Sayın Metehan Sakallı ve çalışma arkadaşlarının yönetime gelmesi ile ciddi atılımlar başlattı.  

 Bu Şubemizde 2 kez konferansa çağrıldım ve 9 bin dolayındaki nüfusuna karşın,  
Şubemizin mütevazi salonunda en az 250 insan ayakta, uzun görsel konferanslarımızı izledi : 

 

1. Cumhuriyet‟in Ulus Devleti ve Türkiye, Türkoğlu ADD, 29.11.02 

2. Türkiye Gündemi, ADD ve Ulusal Güçbirliği Hareketi, Türkoğlu ADD, 14.05.04 

İlk konferansı da içeren gezi izlenimlerimi, “EDĠRNE, ANKARA, DĠYARBAKIR, K. MARAġ, 
TÜRKOĞLU, KĠLĠS, GAZĠANTEP KONUġMALARIMIZ ve 10 KASIM‟lı HÜZÜN AYINDA 
ÜLKEMĠZĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ-2002” başlıklı makalemizde, Atatürkçü Düşünce Derneği 
Genel Merkezi Dergisi, Aralık 2002 sayısında aşağıdaki gibi -bir bölümüyle- yayınlamıştık.  

 

  “ Türkoğlu : ADD Şubemizin çok başarılı Başkanı Sn. Metehan Sakallı ve değerli çalışma 
arkadaşları ciddi çabalarla, 9 bin nüfuslu ilçede 200‟ü aşkın insanı Şubenin dar salonuna toplamışlardı. 
İlginç biçimde, 24.06.01‟de ziyaret ettiğimiz ve “Türkiye’nin Kurtuluşu : Yeniden ATATÜRK” konulu bir 
konferans sunduğumuz sırada rahatsızlığı (?) nedeniyle katılamayan Isparta / Gelendost kaymakamımız 
bu kez salondaydılar.. Konumuz “Cumhuriyet‟in Ulus Devleti ve Türkiye” idi. Çok değerli  
araştırmacı-yazar Hüseyin Taviloğlu‟ndan bir alıntı yapalım :    
  

“Gerçekten de „ekonomi‟ diye başlatılan söz konusu sürecin salt ulus devlet kavramının sonunu 

getirmeye değil, fakat aynı zamanda demokrasiyi de bitirmeye  yönelik olduğunu görüyoruz.  

Aslında yukarıda  tek dünya devletine geçiş süreci olarak nitelediğimiz “k a r ş ı l ı k l ı    
b a ğ ı m l ı l ı k” yutturmacasının da çoğunluğun istencini aşındırmak için yaşama geçirildiği açıktır. 

Bu durumu „Kapitalizm, 1980‟lerde komünizmi yendi, 1990‟larda da demokrasiyi yendi‟  biçiminde 

yorumlayanlar vardır. Oysa ‘mimarlar’ hem kapitalizmin, hem komünizmin, hem de demokrasinin 

içinde hep var oldular.” 
 

  Dünya sermayesini eline geçiren Elit, bu gücünü siyasallaştırarak TEK DÜNYA DEVLETĠ  
kurmak istiyordu. Temel engel ulus devletlerdi. Türkiye‟de Kemalist kökenli ulus devlet yıkılırsa,  
öbür ülkeler çantada keklikti. Bu yüzden, Türkiye‟de Kemalizm‟e ve kurumlarına; tam bağımsızlığa,  
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ulus egemenliğine, Atatürk ulusalcılığına, halkçı devlete, KĠT‟lere vargücüyle saldırıyordu 
emperyalist sömürgenler. Medya hükümetlerden de önemli bir silahtı bu süreçte. Çok da yol almışlardı.. 
Korkunç yoğunlukta bir propaganda bombardımanı ile psikolojik koşullandırma yapıyorlardı.  
Satın aldıkları çok sayıda bürokrat, politikacı, köşe yazarı olduğu ne acı ki, dillerdeydi.. ” 
   

  ADD Türkoğlu Şubemizin çalışkan başkanı Sayın Metehan Sakallı ve değerli dava arkadaşları,  
bir de kitap yayınladılar. Ülkemizin yüzakı aydınlarının makalelerini istediler ve Kalpaksız Kuvayı 
Milliyeciler adıyla bastırdılar; Cumhuriyetimizin 80. yılına armağan ederek tarihe not düştüler.  
 

  Elinizdeki bu kitap, ADD Türkoğlu Şubemizin 2. kitabı. Bu kez daha deneyimli ve başarılılar..  
 

  Kendilerini gönülden kutluyor ve akıttıkları kutsal emeği içten bir saygı ile selamlıyorum. 
 

 
 

 2002 Silopi, ġırnak ve Cizre Ziyaretlerimizde Aydınlanma Konferanslarımız ve Günümüz 

 

 22 Eylül 2002’de, ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı sıfatıyla, 
Şırnak’ın Silopi ilçesinde idik. ADD Silopi Şube Başkanımız Sayın Dündar Kesik bizi Diyarbakır’dan 
almıştı. Konumuz “KüreselleĢme ve Türkiye‟nin Geleceği” başlıklıydı. Edirne‟den kalkarak,  
birlikte götürdüğümüz dizüstü bilgisayarımız ve veri-yansımızla (barkovizyon) “KüreselleĢme” denilen 
masalı, görsel olarak yöre insanına anlatmaya çabalıyorduk bir okulun konferans salonunda. 

 Emperyalizmin yeni aracının ya da adının Küreselleşme olduğunu, doğallıkla önüne geçilmez 
bilimsel-teknik ilerlemelerin emperyalistlerce kötüye kullanılarak siyasallaştırıldığını somut örneklerle 
açıklamaya çabalıyorduk. İnsanlığın eriştiği bilgi çağı ve BiliĢim Devrimi‟nin olanaklarının kötüye 
kullanılarak bir dünya hegemonyası kurulmak istendiğini, bu amaçla da ülkelerin-ulusların etnik köken 
ayrıştırması ve mikromilliyetçilik yaparak parçalanmaya çalışıldığını aktarıyorduk. Küresel sermayenin 
ulus devletleri yok ederek değneksiz köye dönüştürmeyi hedeflediği dünyamızda; aslında Emperyalizmin 
temel aktörü küresel sermaye, gezegenimizi KüreselleşTİRiyordu.  

 Bütün dünyaya hükmetme projesinin süslü ve makyajlı adıydı Küreselleşme. Gerçekte yapanı-
edeni olduğu, özenle gizlenmeye çalışılan bu öznenin Küresel sermaye olduğu tüm çıplaklığıyla ortada 
olduğuna göre, Küreselleşme değil, bir “TİR” hecesi katarak “KüreselleşTİRme” biçiminde anlamak 
gerektiğini dilimiin döndüğünce somutlamaya uğraşıyorduk. 

 Örneğin biz 70 milyon Türkiye halkı, emperyalizme karşı tek yumruk olarak, Yüce Atatürk‟ün  
“Ne mutlu Türk‟üm diyene!” özlü sözündeki iletiyi iyi anlamak zorunda idik. Bu bir sosyolojik, tarihsel  
üst kimlikti. İnsanlarımızın etnik kökenlerini yadsımadığı gibi saygılıydı ve ancak böyle davranılırsa güçlü 
bie devlet olarak haklarımızı emperyalizm karşısında birlikte savunabilirdik. Kurtuluş Savaşımızda ve 
Lozan görüşmelerimizde de öyle yapmamış mıydık? Pek çok Afrika ülkelerinin (yakın geçmişte Ruanda‟ 
nın), Vietnam‟ın, Kore‟nin, SSCB‟nin, Yugoslavya‟nın, Bosna‟nın, Afganistan‟ın, Irak‟ın... emperyalizmin 
iğrenç oyunlarıyla nasıl kardeş kavgasına düşürülerek parçalandıkları göz önünde idi. 

 Küresel emperyalizm bu kez de Türkiye‟nin başına PKK‟yı sarmıştı. AB-ABD ülkeleri eliyle 
silahlandırıp, düĢük yoğunluklu bir savaĢ başlatmıştı.. 

 Bir yandan da postmodern öbür silahlarıyla kültür emperyalizmi yapıyordu. Basının bir 
bölümünü satın almış, dezenformasyon (halkı yanlış ve kastılı bilgilendirme) süreciyle psikolojik savaĢ 
sürdürüyordu. ABD helikopterleriyle Çekiç Güç eliyle Cudi Dağı‟na PKK için indirilen silahlar yakalanmış 
ve Türk Genelkurmayı‟nca ABD‟ye seri numaraları verilerek sorulduğunda; yanıt “Irak’ın kuzeyi yerine 
kazara Cudi Dağı’na indirildiği..” biçiminde bir masal olmuştu.. 

 1984‟te Şemdinli ve Eruh ilçelerine yapılan baskınla başlatılan PKK araçlı Türkiye-Batı (ABD-AB) 
savaşı 22 yıl sonra günümüz koşullarına varmış bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ülkemizi ziyart eden  
ABD Genelkurmay Başkanı Org. Pace, PKK sorunu için “.. sabır tavsiye ediyorum..” diyordu. Böylece, 
uluslararası diplomatik kodlarla okumak gerekirse, anlıyorduk ki, “Atlantik ötesi stratejik dost-müttefik” (?!) 
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ülke, bir yandan ayağımıza basarak “savaşmaya devam edeceği” derken, öbür yandan da yüzümüze 
gülümsüyordu.. 

 “Müttefiklerimiz Türkiye'yi oyalamaktadır. Güneydoğu'daki teröre yönelik stratejik destekleri  
artık açıktan yapılmaktadır. Bölgedeki sabotajlarda sıcak çatışmalardan kaçınmasına dikkat edilen terör 
çetelerine verilen son model C4'ler, sözde bağımsız Irak devletinin aslında peşmergelerin denetiminde 
bulunan sınırından girmektedir. Peşmerge karakollarında PKK çeteleri de görev yapmakta ve bu girişleri 
düzenlemektedirler.”  

 “Öcalan'ın demokratik konfederalizm adı altında açıkladığı ve bölgedeki tüm Kürtleri de içine 
almayı amaçlayan federasyon düĢüncesi, aslında terör çetesine o patlayıcılar da dahil silah ve gereçleri 
veren ve eğiten ülkelerin reçetesi olarak Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza, önünde sonunda 
gerçekleşecek tek çözüm olarak sunulmaktadır.”  

 “İktidar, bu gelişmeleri elbette hepimizden daha çok yakından ve ayrıntısı ile biliyor. Buna karşın, 
anlaşılmaz bir aymazlık içinde, sorunun çözümünü güvenlik güçlerimize, o da ardı ardına çıkarttığı  
AB yasalarının, el kol bağlayan direktiflerinin kalıplarını çizerek ihale ettiğini düşünerek, TBMM'yi bile 
toplayarak soruna el atmak istemiyor! Belki de böyle bir el atışın Türkiye'ye AB yolunu tıkayabileceği 
korkusu içinde AKP iktidarı.”  

 “Bölgede ekonomik bir hamle hazırlamıyor. The Economist dergisi, sözünü ettiğim son sayısında, 
bu durumun bölgede yüksek işsizliğe neden olduğunu, çocuk suçlarında ve fuhuşta artışa yol açtığını 
söylüyor! Bu tablo herkesten çok teröristlerin işine yarıyor. Çünkü bataklık büyüdükçe mikropların 
üremesi de çoğalıyor. PKK, Türkiye'nin sözde müttefiklerinin kendisine ezberlettiği yeni stratejisine 
uyuyor. PKK zamana oynuyor.”(Orhan BİRGİT, www.cumhuriyet.com.tr, 26.07.05) 

 Böylelikle bir kez daha tüm çıplaklığıyla anlamaktayız ki; PKK salt yalın bir terör örgütü 

olmayıp, ülkemizi ve ulusumuzu Türk-Kürt kavgası çıkararak parçalayıp bölmeye koşulmuş 

taşeron bir bölücü örgüttür. 
 

Silopi‟de geceledikten sonra, 23 Eylül 2002‟de Cizre ve Şırnak merkezde de benzer konferansları 
yinelemiştik. 3.5 yıl sonra geldiğimiz yeri, 1 Nisan 2006 günü, bu gezilerimiz sırasında Silopi‟de 
tanıştığımız bir esnafla MSN üzerinden yaptığımız bir söyleşi ile izleyelim : 
 

 
 

 1 Nisan 2006 günü, Silopi‟den bir esnafla MSN üzerinden yaptığımız bir söyleĢi 

Ahmet Saltk : ....... nasılsın? 

Silopi’dek esnaf : 
Pardon hocam dışardaydım. 

Ahmet Saltık : 
.......... iyi misin? 

Silopi’deki esnaf : 
Çok şükür hamd olsun. 

Ahmet Saltık : 
Bu son olayları nesıl değerlendiriyorsun? 

Silopi’deki esnaf : 
Çok afedersiniz ama bom bok. 

Silopi’deki esnaf : 
Köpekler kaşınıyor resmen, polis de çok yumuşak olunca hadlerini aşıyorlar. 

Ahmet Saltık : 
Herhalde Türkiye'den ayrılarak bir yerlere varamayacaklarını biliyorlardır? 

Silopi’deki esnaf : 
İsrail’in Filistin’e yaptığı gibi burda biraz eziyet gorseler, o zaman akılları başına gelir.  

Ahmet Saltık : 
AB’nin Kopenhag ölçütleri uygulanıyor.. daha ne istiyorlar? 

http://www.cumhuriyet.com.tr/
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Silopi’deki esnaf : 
Hocam, kabahat Devlette.  

Silopi’deki esnaf : 
Dedim ya, tarayacaksın çoluk çocuk demeden.. Bak bir daha kafalarını kaldırıyorlar mı? 

Ahmet Saltık : 
AB korkusuyla acz içinde davranıyorlar sanırım? 

Silopi’deki esnaf : 
Bu gün de Silopi’de başlatmışlar.. Dükkânları taşlıyorlar, ben şu an dükkândayım. 

Silopi’deki esnaf : 
Bazıları gelmiş, “kapat” diyorlar, ama ben kapatmam! 

Ahmet Saltık : 
Dikkatli ve serinkanlı ol.. Bence de kapatma, bravo! 

Silopi’deki esnaf : 
Vallahi geleni de, taş atanı da vururum! 

Ahmet Saltık : 
Yok yok, sâkin ol.. Silah en son aşamada.. çaresiz kalınca.. 

Silopi’deki esnaf : 
Pompalıyı kurmuşum, masanın altında bekliyor. Ama gerçekten çok ciddiyim. 

Ahmet Saltık : 
Ondan önce başka yöntemleri denemelisin.. 

Silopi’deki esnaf : 
Aslında benim kinim polise! Nasıl bu kadar sabırlı olabiliyorlar?  

Silopi’deki esnaf : 
Yahu herifler ortalığı dağıtıyor, onlar seyrediyor.. 

Ahmet Saltık : 
Kan dökülmemesi en güzeli değil mi? 

Silopi’deki esnaf : 
Bu güne kadar ben de öyle diyordum ama, bunlar gerçekten azdı. 

Silopi’deki esnaf : 
Elbette kan doğru değil. Zaten dinimiz de kesinlikle kan dökmeyi yasaklıyor ama bunlar resmen  
haklarımıza tecavüz ediyor. 

Ahmet Saltık : 
Aman kardeş kanı dökülmesin.. 

Silopi’deki esnaf : 
Bir sürü esnaf arkadaşın dükkânı yağmalandı, dövülenler oldu.. 

Ahmet Saltık : 
Polisi engelleyen vali ve hükümet galiba??.. 

Silopi’deki esnaf : 
Sabah iki kişiyi MHP’li diye aralarında öldüresiye dövmüşler..  

Ahmet Saltık : 
Deşarj olsunlar diye bırakıyorlar mı? 

Ahmet Saltık : 
Umarız Devlet zararları karşılar. 

Silopi’deki esnaf : 
Ben de MHP’liyi sevmem ama bu onu dövmem gerekir anlamına gelmez. Bu insanlık dışı bir şey. 

Ahmet Saltık : 
Şiddetin her türlüsünü reddedelim.. AB ve ABD kışkırtıyor.. bunu hiç akıldan çıkarmayalım. 

Silopi’deki esnaf : 
Burda Emniyet Müdürü ikaz etti, “Ben Vali falan dinlemem, ileri giderseniz tararım!” diye..  
Gerçekten korktular ve geri çekildiler ama akşam için tekrar toplanacaklarını falan duyuyoruz. 

Ahmet Saltık : 
Biz birbirimizi yedikçe emperyalistler kına yakıyorlar. 

Silopi’deki esnaf : 
Neyse, Allah’tan hayırlsı. Bakalım ne olacak? Ama gerçekten, yapılan insanlık dışı bir şey..  

Ahmet Saltık : 
Son öldürülen 14 teröristin 6'sı yabancı biliyorsun.. 
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Silopi’deki esnaf : 
Evet. 

Ahmet Saltık : 
Devletimiz güçlüdür, sabır edelim ve elden geldiğince diyalogu koruyalım. 

Silopi’deki esnaf : 
İnşallah öyle olacak.. 

Ahmet Saltık : 
Bu topraklarda biz yüzyüze bakacağız. Emperyalizmi defedince birbirimze bakacak yüzümüz kalsın. 

Ahmet Saltık : 
1925'te başlayan ilk isyandan (Şeyh Sait) bu yana diyelim ki bu 26. sı..  
Türkiye dünden daha zavallı mı ki, pabuç bıraksın? 

Ahmet Saltık : 
............. iyi misin? Bundan önceki 2 iletim yanıtsız kaldı? 

Silopi’deki esnaf : 
   Ama ortalıkta, kendinden olmayan esnafın mallarına ve canlarına zarar vermeleri kabul edilemez bir durum. 

Ahmet Saltık : 
Sana katılıyorum.. güvenlik güçleri başlangıç için sakin davrandılar diyelim.. Bundan sonra böyle sürmez. 

Silopi’deki esnaf : 
İnşallah böyle sürmez, zira böyle oldukça onlar cesaret alıyor. 

Ahmet Saltık : 
Başbakan da tolerans gösterilmeyeceğini sonunda ve zorla da olsa söyledi.. 

Silopi’deki esnaf : 
Ben de ona sevindim. Zaten Türkiye’ye yakışanı söyledi. 

Ahmet Saltık : 
Dükkânında şu anda durum nasıl? Gittiler mi? 

Silopi’deki esnaf : 
Öğleden önce tetikte bekliyorduk. 

Ahmet Saltık : 
Şimdi ne durumdasınız? 

Silopi’deki esnaf : 
Emniyet Müdürü’nün sert ikazı ile dağıldılar. Ama akam üstü yine toparlanacaklarmış. 

Silopi’deki esnaf : 
Şimdi iyiyiz çok şükür ama bu cadede benim iki dükkânım ve amcamın bir dükkânı dışında hepsi kapalı. 

Ahmet Saltık : 
Sanmam, sen yine de önlemli ol ama Devlet KARARLILIK GÖSTERDİKÇE GERİLEYECEKLER MUTLAKA! 

Silopi’deki esnaf : 
Hayırlısı inşallah. 

Ahmet Saltık : 
SİZİN CESARETİNİZ ÖRNEK.. Güvenlik güçleri gerekeni yapacaktır eminim. 

Ahmet Saltık : 
Yapabileceğim bir şey olursa bana bildir lütfen.. Bunlar da geçecek.. Türkiye çok büyük bir devlet..  

Silopi’deki esnaf : 
Allah razı olsun. 

Ahmet Saltık : 
Sabır diliyor, geçmiş olsun diyorum.. 

Ahmet Saltık : 
Hoşça kal.. 

Ahmet Saltık : 
     ADD Silopi Şubesi başkanımıza selamlar.. 

Silopi’deki esnaf : 
Aleykümselam. 

Silopi’deki esnaf : 
Sizin de burdan bir isteğiniz olursa beklerim. 

Ahmet Saltık : 
Sizin esenliğiniz ve ülkeye sahip çıkmanız bana yeter ödüldür. Gözlerinden öperim. 
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 İşte böyle.. Türkiye‟nin “AB karasevdası”nın başına sardığı sorunlar.. 

 Yılanla aynı çuvala girilebilir mi? Hangi Batı uygrlığından söz ediyoruz? 

AB serüveni, emperyalizm için bulunmaz fırsatları altın tepsi içinde sundu dünyanın efendilerine. 

Cin ĢiĢeden çıktı! Koyun koyabilirseniz geri.. Ülke derin biçimde destabilize edilmiş durumda. 

Kopenhag Ölçütleri diye diye içine sürüklendiğimiz bataklık, artık aymazlık sınırlarını çoktan aştı. 
Bu empeyalist şebeke içinde yer alarak dünya pastasından pay mı alabileceğimizi umuyoruz?  

BOP masallarına kanacak denli deneyimsiz ve talihsiz bir ülke midir Yüce Atatürk‟ün Türkiye‟si? 

Oysa Dimyat‟a pirince giderken, evdeki pirinçten olma ile yüzyüze bulunuyoruz ne acı ki. 

Emperyalizmin Türkiye coğrafyasına ilişkin doymayan iştahı tüm azgınlığı ile sürüyor.. 

The Forbes Genel Yayın Yönetmeni dolar milyarderi Steve Forbes :  

“Dış yatırımcılar mutlaka Türkiye’ye yönelmeli. Türkiye hızla büyüyüp gelişen bir iç pazara sahip. 
Ülke olarak büyük fırsatlar taşıyor. Dünyanın kilit bölgelerini kucaklayan şahane bir coğrafi 
konumda. Akıllı yatırımcıların Türkiye’yi dikkate almaları ve asla ihmal etmemeleri gerek.” 
(http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52, 13.03.06) 

Eski Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu‟na göre AB hedefi Kaf Dağı'nın ardında !  

“11 Aralık 1999'da Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ... AB hedefi Kaf Dağı'nın ardındadır  
demiştim. Kaf Dağı bilinmeyen bir dağı ifade eder. Şimdi ise AB'nin, uzayda olmayan bir gezegenin 
ardında olduğunu düşünüyorum. Gümrük Birliği'ne girdik, ancak AB'ye girmemiz, AB ülkelerindeki 
referanduma bağlı olduğu için kötü oldu.” AB'ye giren ülkelerin kalkındığı savının da gerçek olmadığını 
belirten Kıvrıkoğlu, “Ben yaptığım bir araştırmada böyle olmadığını gördüm.” diye konuştu. 
(www.cumhuriyet.com.tr, 18.02.06) 

 
Ata’ya Göre 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması ve Osmanlı’ya Yükü : 
 
“ Tanzimat'ın açtığı serbest ticaret devri Avrupa rekabetine karşı kendisini savunamayan 

ekonomimzi, 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) 

 

En az 4 yüzyıldır gündemde tutulan “ġark Politikası”, Yüce Atatürk‟ün öncülüğünde verdiğimiz  
görkemli Kurtuluş Savaşımız ve uluslararası hukuktaki belgesi Lozan ile askıya alınmıştı. Ne var ki, 
tarihsel zaman aleyhimize işledi. Sevr iştahı kabardı Batı‟nın.. Yüce Atatürk‟ün uyarılarını unuttuk : 

 « …Halkçılık, toplumsal düzenin çalışmasına, hukukuna dayandırmak isteyen bir sosyal 

sistemdir. Efendiler biz bu hakkımızı korumak, istiklâlimizi emin bulundurabilmek için  

genel kurulumuzca, milli kurulumuzca bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı  

ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı milletçe savaşmayı gerekli gören bir yolu  

takip eden insanlarız. » (1 Aralık 1921, TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 1, c. 14) 
 

Günümüz Türkiyesi‟nden DüĢündürücü “Tehlikeli” Veriler   : 
 

Türkiye‟nin ekonomik olarak küreselleştirilmesi 24 Ocak 1980 Kararları ile 26 yıl önce başlatıldı : 

 Türkiye'nin yüksek faiz, hayali ihracat, repoyla büyümeyi öğrenmeye başlayışının 26'ncı yılı. 
Çeyrek yüzyılımızı alan bu öğreti için ödediğimiz faturaları bir hatırlayın. Hortumlanan devlet 
kurumlarını, bankaları, firmaları... Küresel firmaların talanına terk ettiğimiz maden yataklarını, 
tarım ve orman alanlarını... (www.cumhuriyet.com.tr, Türkel Minibaş, 23.01.06) 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52
http://www.cumhuriyet.com.tr/
http://www.cumhuriyet.com.tr/
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ĠĢsizlikte dibe vurduk! Merkez Bankası 'Gerçek Tabloyu' Açıkladı : MB'nın araştırması, çalışma 
yaşındaki nüfusun % 50'sine yakınının işgücüne katılmadığını ortaya koydu. Türkiye, OECD ülkeleri 
arasında en düşük işgücüne katılım oranıyla ilk sırada yer aldı. MB Danışmanı Türkan, işgücü durumunu 
daha açık görebilmek için atıl nüfusun işsizlere dahil edilmesi gerektiğini belirterek “Atıl nüfus dahil 
edildiğinde işsizlik oranı % 20.6'ya yükselmektedir” dedi. (www.cumhuriyet.com.tr, 29.12.2005) 

 

Örgütlenmenin bedeli iĢsizlik : 
 

 2003-2005 yılları arasında, Türk-İş'e bağlı sendikalara üye oldukları gerekçesiyle  
      toplam 15 bin 531 işçi işten atıldı, 3 bin 977 işçi de istifa etmek zorunda kaldı :       
      SENDİKASIZLAŞTIRMA.. İşveren istifaya zorluyor! Sendikalı işçi sayısı 1 milyonun altında! 

 İş Güvencesi Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra, sendikal örgütlenmenin artacağının  
      düşünüldüğü, ancak... AB nerede?? (www.cumhuriyet.com.tr, 10.01.2006) 
 

ĠĢsizlikte sorun derinleĢiyor!  
 

Ekonomideki büyümeye karşın, işsizliğe çözüm bulunamıyor. Geçen yıl Aralık‟ta istihdam  
21 milyon 332 bin, işsiz sayısı ise 2 milyon 702 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranının % 46.9‟da kaldığı  
Aralık ayında işizlik oranı ise % 11.2 düzeyinde kestirildi. 
(http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/msnnews.aspx?id=5, 13.03.06) 

 

Uluslararası normlara ulaĢamıyoruz! Türkiye, okul öncesi eğitimde geride kaldı. 3-5 yaş 
diliminde okullaşma oranı Fransa'da % 100, Lüksemburg'da % 95, Danimarka ve Japonya'da % 80 ile 90 
arasında, Yunanistan'da % 70'in üzerinde, Bulgaristan'da %60, Fas„ta % 30-35 aralığında, Gürcistan ve 
Endonezya'da % 20, Türkiye'de ise yalnızca %15 düzeyinde. Türkiye'de ortaöğretime erişim oranları  
AB'ye yaklaşamıyor. 20-24 yaş diliminde ortaöğretim diplomasına sahip olanların oranı 2005‟te  
15 AB    ülkesinde yaklaşık % 80. Bu oran Ankara'da % 55, Kars‟ta % 35! 
(http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/msnnews.aspx?id=2, 27.03.06) 

Resmi yoksulluk verileri : 
 

 TÜİK (DİE) 2004 resmi verilerini 2 yıl sonra (!?) açıkladı 15.02.06)...  

 Açlık sınırının altında yaşayanların sayısı 909 bin.. 

 Yoksulluk sınırının altında yaşayanlar tamı tamına 17 milyon 991 kişi... 

 14 milyon kişi günde 4.3 dolarla geçiniyor (?!) 

 10 milyon aile, mutfak yoksulluğunun kucağında... 

 Daha da açıkçası; bu ülkede her 4 kişiden birisi yoksul, yarı aç, yarı tok... 

 Dolar Milyarderi 21 Türk! 
 

Türkiye uçtu, dünya çapında 21 dolar milyarderimiz oldu! İş, ticaret, finans dünyasının bir numaralı 
dergisi The Forbes, 2006 yılının dünya dolar milyarderleri listesini açıkladı. Listeye göre 793 zenginin 
toplam serveti 2.6 trilyon dolara ulaşırken, geçen yıl 8 milyardere sahip Türkiye, 21 milyardere ulaşarak 
rekor kırdı! The FORBES‟ın geleneksel varsıllar (zenginler) listesine Türkiye damgasını vurdu. Türkiye 
listedeki ABD (371), Almanya (55), Rusya (33), Japonya (27), İngiltere ( 24), Hindistan (23), Kanada‟dan 
(22) sonra, en yüksek sayıda milyardere sahip 8‟inci ülke oldu. Hong Kong, Brezilya, Fransa, İtalya, 
Suudi Arabistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Çin gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye; Almanya, Rusya ve 
İngiltere dışında Avrupa‟nın en çok milyarder çıkaran ülkesi olarak listeye damgasını vurdu. Derginin 
"Dünyanın En Varsıl İnsanları : Milyaderler" başlığıyla yayımladığı özel sayısında, 2005‟e kıyasla  
dünya milyarderleri sayısının bu yıl 102 artarak 793‟e ulaştığını bildirilirken, 49 ülkede yapılan araştırma 
sonunda Türkiye‟de milyarder sayısının geçen yıl 8‟den 2006‟da 21‟e yükselmesi dikkati çekti. 
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52, 13.03.06 

 

AKP‟nin 3 yılı : BULANIK ve KARANLIK GÖRÜNTÜ  
 

 Cari açık, tehlikeli boyutlara ulaştı! Tehlike, giderek artıyor. Üstelik bu açığın yarısı  
„sıcak para‟ ile karşılanıyor. Bu da Türkiye ekonomisinin kırılganlık noktası olarak göze çarpıyor.  

http://www.cumhuriyet.com.tr/
http://www.cumhuriyet.com.tr/
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/msnnews.aspx?id=5
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/msnnews.aspx?id=2
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52
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 İthalatın önlenemeyen artışı ürkütücü olmaya devam ediyor.  
İhracat artıyor ama ihracatçı zarar ettiği için şikâyetçi.  

 Reel faizler, hala çok yüksek. Bu da yatırımları engelliyor ve ticaret hacmini sınırlıyor.  
 Borçlar, azalacağına artıyor.  
 İç ve dış borçlar, son 3 yılda 100 milyar doların üzerinde arttı. (117 milyar $!) 
 Faiz dışı fazla hedefi aşılmasına karşın, özellikle iç borçlar, sürekli artıyor.  
 Emekliler ve ücretliler ile esnaf ve sanatkârın, gelirleri reel olarak azaldı. 
 Protesto edilen senetler ve kredi kartları borcunu ödemeyenler, çığ gibi arttı. 
 ĠĢsizlik oranı bir türlü aşağı çekilemedi. Sosyal güvenlik, ekonomide kara delik olmaya devam 

ediyor. 23 milyar YTL‟yi bulan sosyal güvenlik açığı, ilk kez bu yıl Türkiye bütçesinin açığını geçti. 
 KayıtdıĢı ekonomi, azalacağına sürekli artıyor. KayıtdıĢılık oranı % 60‟lara tırmandı.  

Bu konuda ciddi önlemler nedense bir türlü alınamadı. KayıtdıĢı istihdam da toplum çalışanların 
% 52‟sine ulaştı. Bundan doğan vergi ve sigorta primi kaybı 24 milyar YTL civarında.   

 Vergi oranlarında, „tatlı tatlı indirim‟yapılacağı vaad edilmesine karşın, bu gerçekleşmedi.  
Vergi gelirlerinde hedefler tutturuluyor ancak bunun gerçekleşmesi, zengin ve fakirin aynı oranda 
ödediği dolaylı vergilerle sağlanıyor. Son üç yılda; akaryakıt, cep telefonu ve otomobil 
vergilerinde, dünya rekorunu ele geçirdik. Sigara ve alkollü içkiye getirilen yüksek vergiler, 
kaçakçılığı körükledi. Dolaysız vergiler olan, gelir ve kurumlar vergilerinin, toplam vergi gelirleri 
içindeki payı sürekli azalırken, dolaylı vergiler arttı. Bu da gelir dağılımını olumsuz etkiledi. 
Beklenen „vergi reformu‟bir türlü gerçekleşmedi. (Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, HÜRRİYET, 03.11.05) 

 

AKP‟nin 3 yıllık performansı (!) 
 

Göstergeler     2002   2005...... 
İç borç     87 B $   182 B $ 
      149.8 KTL  245 KTL 
Dış borç     130.2 B $  156 B $ 
Toplam borç     217 B $  347 B $ 
Cari açık     1.5 B $   23 B $ 

GSMH’ya oranı   % - 0.8    % - 6.5 
Dış ticaret açığı    7.2 B $   43.6 B $ 
  GSMH’ya oranı   % - 4.0    % - 12.0 
Sıcak para (Hazine bonosuna giden) 2.7 B $   19.7 B $ 
(Ufuk Söylemez, GÖZCÜ, 30.01.06, B : Milyar) 

 

 AKP‟ye AKP‟li EleĢtirisi! 
 

AKP Balıkesir Milletvekili, Dr. Turhan ÇÖMEZ : 
• Son 3 yılda iç borç % 589, dış borç % 129 arttı. Büyüme rakamlarındaki iyimser göstergeler, 

enflasyonda ve faizde yaşanan düşmeler, halkta olumlu bir etki yapmadı. Araziye çıkın,  
esnafı köylüyü dinleyin. Ezberinizin bozulduğunu göreceksiniz. Esnaf ve köylü dert küpü..  
Pahalı akaryakıt, süt, elektrik, istihdam vergisi, işsizlik. Gerçek gündem bunlar. (GÖZCÜ, 01.03.06) 

 

Vergi adaletsizliği katlanılmaz ve sürdürülemez durumda! 
 

Vergilerin % 72‟si dolaylı vergiler.. Gelir düzeyinden bağımsız tüketim vergileri. KDV, ÖTV gibi.  
Bir şişe suya holding patronu da işsiz de aynı vergiyi veriyor. Buna karşılık gelirden alınan dolaysız 
vergiler giderek azalıyor. 40 yıl öncesinin tersine oranlar geçerli. Enaz ücretten % 41 vergi kesilirken, 
kurumlar (şirketler) vergisi 2006‟da AKP tarafından % 30‟dan % 20‟ye çekildi. Varsıllar vergi yerine 
Devlete borç vermeyi yeğliyor. Alt katmanlar ise, ağır ve adalesiz vergilerel karşın temel kamu 
hizmetlerini Devlet‟ten yine alamıyorlar; çünkü vergileri, Devletin yerli-yabancı varsıllara borçlarına  
ve faizine gidiyor. Bir emme-basma tulumba gibi yoksul katmanlardan varsıllara kaynak aktarılıyor.  

 Yüce Atatürk‟ün  
 

 Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. 
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 Ayrıcalıksız, kaynaşmıış bir kitle olacağız.. 
 

Biçiminde betimlediği Türkiye‟si bu olamaz!  
 

Gelir dağılımı olağanüstü adaletsiz; “Lanetli bir çember” durumuna geldi. Ulus, bilerek  
ve isteyerek, kasten, planlı biçimde küresel sermaye ve yerli uzantıları tarafından acımasızca 
yoksullaĢtırılıyor. Ülke, için için sosyal patlamalar yaĢıyor.. İnsanlar sosyal Ģizofreni eşiğinde : 

 

Adapazarı‟ndaki bir Özel Kuran Kursunun kasasını oksijen kaynağıyla kesen hırsızlar,  
600 Cumhuriyet altını ve 70 bin € çaldı. Kurs binasında bu denli paranın bulunması dikkat çekti.  
60 öğrencisi bulunan Özel Aziziye Kuran Kursu‟nda.. (http://www.msn.com.tr/news4/, 6 Kasım 2005)  

Cetvel, silgi, kalem ve kalemtraş %8, okul önlüğü, okul çantası ve beslenme çantası %18 KDV‟ye 
tabi iken; pırlanta, elmas, yakut ve incinin KDV‟si % sıfır!.. Sofra tuzu da %18, havyar da %18 KDV‟li!  
Kefen bezi de %18, lüks mağazadan alınan kıyafet de %18 KDV‟ye tabi tutuluyor. Öğrenci yurtları, %8 
KDV‟ye tabi. Buna karşılık Huzurevleri, %18 KDV‟li. (Prof.Dr.Şükrü Kızılot, www. hurriyet.com.tr, 16.02.06) 
 

Türk tarımı ç ö k e r t i l i y o r ! 
 

Türkiye önlem alınmadığı takdirde 3-5 yıl sonra açlık sınırına gelecektir. Ehil ellerde olmayan 
tarım politikası yaz-boz tahtasına döndü. Türk tarımı bugün can çekişiyor. (http://www.tarim.gen.tr/ 12.10.05)  
 

Türkiye, madenlerini aramaktan vazgeçmiĢtir! 
 

Kamu madencilik kuruluşları giderek küçültülmüş, yatırım yapılmayarak eskimeye  
ve verimsizliğe terkedilmiştir.  
Madenclik sektörüne finansman sağlayan, Atatürk‟ün kurdurduğu Etibank yok edilmiĢtir. 
Madencilik sektöründe istihdam 20 yılda yüz bin kişi azalarak yarıya inmiştir.  
Madenlerimiz çok büyük oranda ham madde olarak yurtdışına satılmakta olup,  
sanayide kullanımları sınırlıdır.  
Özelleştirme, bu sorunu çözmeye yönelik bir girişim değildir.  
Gerçek sorun yine çözümsüz kalmaktadır.  
Türkiye‟nin, “ulusal” bir madencilik politikasına ivedi gereksinimi vardır. 
(Türkiye Madencilik Kongresi Sonuç Bildirisi, 11-12 Haziran 2005, İzmir) 
 

TÜRKĠYE‟nin AnlaĢılmaz ve Katlanılmaz-Sürdürülemez ÇeliĢkileri (Ank. Tic. Odası, 2005-2006) 
 

Dünya 1. liği   : Krom, bor rezervi; armut, fındık, incir, kiraz, koyun-keçi sütü üretimi, 
istihdamdan alınan vergi, kadına yönelik şiddet (worldwatch-2002, %58), en pahalı akaryakıt dolaylı  
vergi oranı (zammı), otomotiv (2001-2004), maganda kurşununa en çok kurban veren ülke,  
doğumsal fenilketonüri hastalığı.. (akraba evlilikleri hâlâ % 20 dolayında!) 

Dünya 2. liği   : Toryum, altın rezervi, günde 4 saat TV izlemi, orman yıkımı,  
çimento dışsatımı, ilaç pazarının büyüme hızı, en büyük alış veriş merkezi (Avrupa 1.si)  

Dünya 3. lüğü  : Toplam borç, en çok resmi tatil yapma, tekstil dışsatımı, 5-44 yaş trafik 
kazası ölümleri, gelir dağılımı adaletsizliği (OECD) 

Dünya 4-5. liği  : Mücevher üretimi, sebze-meyve üretimi, bireysel silah sahibi,  
ısısal güneş enerjisi üretimi (Avrupa 1.si) 

Dünya 6. lığı   : En çok telefonla konuşma, cari açık 
Dünya 7. liği   : Jeotermal enerji, Sigara pazarı 
Dünya 8. liği   : Mermer dışsatımı 
Dünya 9. luğu  : Çelik üretimi 
Dünya 13. lüğü  : Kablolu telefon abone sayısı (~ 20 milyon) 
Dünya 15. liği  : Kömür üretimi (~ 15 milyon ton / yıl) 
Dünya 16. lığı  : Ekonomik büyüme hızı 
Dünya 18. liği  : Satınalma gücü paritesine göre GSMH (530 B $-2004), ilaç üretimi 
Dünya 21. liği  : Ulusal gelir büyüklüğü (360 B$, cari, 2005 sonu) 
Dünya 22. liği  : Dışalım (ithalat, 2005’te +116 milyar $!) 

http://www.msn.com.tr/news4/
http://www.cumhuriyet.com.tr/


 10 

Dünya 24. lüğü  : İnternet kullanımı  
Dünya 30. luğu : Dışsatım (ihracat +73 milyar dolar, 2005 açığı 43 milyar $!) 
Dünya 35. lĠğĠ : Yabancı sermaye girişi (2004’te 2.7 B $ / 1.4 Trilyon $!) (YASED) 
Dünya  78. liği : Çocuk sağlığında 78. (192 ülke arasında..) 
Dünya  79. luğu : Çocukları en çok ölen 79. ülkedir, (UNICEF, 2005). 
Dünya 88. liği  :  BM KP (UNDP) İnsansal Gelişim İndeksinde (gerilemede!) 
Dünya 96. lığı :  Sağlık hizmetlerine erişen insan sayısı! 
117 ülke içinde Dünya  111. liği : Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet raporuna göre 

(2005); Türkiye makroekonomik istikrar açısından dünyada 117 ülke içinde 111. sırada! Resmen 
dünyanın en istikrarsız ekonomisi! Katar, Kuveyt bizden daha iyi durumda.. (AKP ve AB statükoyu  

korumak istiyor... Prof.Dr. Esfendar Korkmaz, Gözcü, 14.02.06) 

 Kamunun Sabit Sermaye Yatırımları, Nüfusun Çoğalmasına KarĢın Artmıyor.. 
 

Y ı l l a r..   TUG‟in (GSMH) yüzdesi 
 

 2000 ................................. 6.9 
 2001 ................................. 6.4 
 2002 ................................. 6.2 

 2003 ................................. 4.9 
 2004 ................................. 4.2 
 2005 ................................. 5.1 

Özellikle bölgelerarası kalkınma ayrımları derinleşmeye devam ediyor ve bu sorun,  
etnik ayrımcılık için Batı‟lılar ve yerli işbirlikçilerince sömürülüyor. GAP‟a engel oulnuyor.. 

 

Batı Emperyalizminin Ġkiyüzlülüğü Bitti mi  ? 
 

Irkçı Almanya‟da çifte standart : Bayan A. Merkel‟in öncülü Alman Şansölyesi Gerhard 
Schröder kabinesinin İçişleri Bakanı Otto Schily‟nin iki yıl önce “Çok kültürlülük öldü.” dediği biliniyordu 
(14.2.2006 Intern. Herald Tribune). İktidardaki Hıristiyan Sosyal Birliği milletvekili Andreas Scheuer de 
“BütünleĢmiĢlik dille baĢlar. Okullarda anadil yasağına katılıyorum. Yönetim buna uymayan öğrencilere 
ceza vermeli.” demekte. (31.1.2006, www.cumhuriyet.com.tr ) 

 

AB'nin azınlık anlayıĢı da çifte standartlı / iki yüzlü ! 
 

• Kendi içinde azınlık haklarını yalnızca Maastricht AntlaĢması'nda "kültürel çeşitlilikler" olarak 
belirleyen AB, üye olmak isteyen devletlere kendileri için bağlayıcılığı olmayan Kopenhag 
Ölçütleri‟ni zorunlu koşuyorlar. AB'nin azınlıklar konusunu en çok çiğneyen ülkesi ise 
Yunanistan... Yunanistan'ın ülkesinde yaşayan Türk, Arnavut, Makedon, Pomak ve Ulah gibi  
etnik kümelere azınlık haklarını vermemesi, uluslararası kamuoyunda da rahatsızlık yaratıyor. 
(http://www.cumhuriyet.com.tr/custra/m/j16.html, 12.09.05) 
 

Egemenler ne istiyor? 
 

Onlar istiyorlar ki 

çift ağızlı baltalarıyla 

yuvarlansın kafalarımız önüne yarın- 

o kara gömlekleri beyaz kordonlu 

 

golf pantolonlu 

kadroların... 

      (…) 

Nazım Hikmet, Gece Gelen Telgraf (1932) 

BATI Ne Ġstiyor??  
 

“ Batı'yla pek çok ortak değere bağlıyız. Ancak Batı'nın bizi bölme, sömürme ve zayıflatma 
girişimlerine karşıyız. AB ve ABD Türkiye'nin gücünü, potansiyelini biliyor. Onun için.. kimi sorunlar 
yaratarak Türkiye'yi, onların deyimiyle, “controllable instability” (kontrol edilebilir bir istikrarsızlık) içinde 
tutmak istiyor. Batı son yıllarda Lozan Barış Antlaşması'nı çiğneme girişimi olan Rum Ortodoks Patriği'ne 
ekümenlik - evrensellik tanımını kabul ettirmek ve Fener‟i “Vatikan” benzeri bir konuma getirme çabası 
içindedir. Batı, Türkiye'nin “bütünlüğünü”, Atatürk'ün “ortak kültür” ve “tek bir toplum” anlayışını hedef 
almıştır. ” AB üyeliğine kabul için Türkiye; Kıbrıs, Ege, Güneydoğu, Dicle-Fırat yöresi ile ilgili haksız ve 

http://www.cumhuriyet.com.tr/
http://www.cumhuriyet.com.tr/custra/m/j16.html
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aleyhine alınabilecek kararlara evet demeye, Pontus ve sözde Ermeni soykırım iddialarını kabul etmeye 
zorlanmaktadır. AB bu girişimleri ile Yunanistan'ın Ege ve Pontus hayaline, kısacası megalo idea'sına 
yardım etmekte ve sözde soykırım iddialarının gerisinde yatan Doğu illerimizin bazılarında Ermeni 
istemlerini desteklemektedir. Batı, terör konusunda çifte standart uygulamaktadır. Batı kendisine 
yönelik terörist saldırılara karşı geniş çaplı bir dayanışmaya giderken, terör nedeniyle otuz binin üstünde 
yurttaşını yitirmiş Türkiye'ye destek vermemekte ve Türkiye'nin bu doğrultuda yapacağı hareketlere 
kısıtlama getirmektedir. (Prof.Dr.Suna Kili, http://www.cumhuriyet.com.tr/cumhuriyet/m/c02.html, 31.08.05) 

Atatürk Döneminde Ekonomik Tansık (Mucize) 
 

Türkiye ve Dünyada Sanayi Üretim 
İndeksleri (1929 = 100).

Yıl                 Türkiye         Dünya

1929 100 100
1930 106 86
1931 112         76
1932 118         65
1933 131         75
1934 141         80
1935 141         92
1936 149        102
1937 165        110
1938 174         96
1939 196        119

www.selimsomcag.org/, 10.09.05

Gazi Mustafa Kemal 

ATATÜRK’ün

EKONOMİ MUCİZESİ
 

Atatürk döneminde, temel ekonomik 
ulusal göstergelerde şaşırtan büyüme!

Ulusal Gelir Nüfus      Kişi Başına 
Yıl Milyon TL  Milyon     Ulusal Gelir, TL

1927 1000 13.6 73

1929 1147 14.2 80

1935 1315 16.2 82

1938 1589 17.2       92 (75 $)

1939 1625         17.5              95

12 yılda TUG % 62.5 büyümüş..

• Oysa 12 yılda nüfus % 28.7 (3.9 milyon) artmış..

• Kişi başına gelir 73 TL’den, 22 TL artarak (% 32)   95 TL’ye çıkmış.

• 15 yılın toplam enflasyonu yalnızca % 2.2

www.selimsomcag.org/, 10.09.05

 

IMF’nin ve DB’nın İçyüzü

Türkiye’nin 1930’dan bu yana dönemsel tarımsal büyüme hızları, %.
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IMF’nin ve DB’nın İçyüzü

Türkiye’de 1961’den bu yana dönemsel Kamu borcu / GSMH oranı, %.
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Atatürk Döneminden Sonra Ekonomik Büyüme

Büyüme oranı
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IMF’nin ve DB’nın İçyüzü

Türkiye’de 1939’dan bu yana dönemsel enflasyon hızları, %.
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http://www.cumhuriyet.com.tr/cumhuriyet/m/c02.html
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Genelkurmay BaĢkanı Org. Hilmi ÖZKÖK‟e göre, TÜRKĠYE‟yi KuĢatan Sorunlar : 
 

Asimetrik özellikli risk ve tehditler : 
 

•  Bölücü ve irticai faaliyetler 

•  Uluslararası terörizm 

•  Uyuşturucu trafiği 

•  Yasadışı göç..  

Simetrik özellikli risk ve tehditler 
 

• Komşu ülkelerde olabilecek istikrarsızlıklar, 

• Irak‟ın kuzeyinde ortaya çıkabilecek istenmeyen oluşumlar 

• Kafkaslar‟daki istikrarsızlıklar  

• Su sorunu 

• Kitle imha silahları tehdidi .. gibi Türkiye‟nin güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek 

simetrik risk ve tehditleri apsamaktadır. (www.cumhuriyet.com.tr, 03.05.05) 
 

S o n u ç    : 
 

“Batı dünyasındaki Rönesans, Reformasyon, bilim ve düşünce devrimi,  
Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’ni, ATATÜRK, bir insan ömrüne sığdırmıştır.”  

 

Ünlü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee  
 

Türkiye, IMF‟ye en borçlu 2. ülke! 
IMF‟yle 19‟uncu stand-by düzenlemesini imzalayan Türkiye, Fon‟a en çok borcu olan ikinci ülke.  
Brezilya ilk sırada yer alırken, Türkiye‟nin borcu 17.8 milyar $. (www.ntvmsnbc.com, 01.12.05) 
 

The Forbes Genel Yayın Yönetmeni Steve Forbes, Türk ekonomisinin son bir yıl içinde gerçek 
gelişme gösterdiğini belirtti. “Bir yıl içinde 8’den 21’e yükselen Türk milyarderlerinin sayısı önemli 
göstergelerden biri.”diyen Forbes, şunları söyledi : “Türkiye‟nin sağlıklı geliĢmesi için Uluslarararası  
Para Fonu‟ndan (IMF) çıkması temel anahtar. Böylece Türkiye vergi reformlarını yapmış olacak.  
IMF, vergilerin düşürülmesine karşı çıkıyor, oysa Türkiye‟nin istikrarı için reformlar gerekli. Bence  
Türk ekonomisi için bu çok yararlı olur. Kişisel kanım, Türk ekonomisine yönelik en büyük tehdit IMF‟dir. 
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52, 13.03.06 

 

Türkiye büyüyor, halkın cebi küçülüyor! 

23 milyar $ cari açık, 60 milyar $ sıcak para, Borsanın balon yapıp reel sektörle bağını koparması, 
Bankaların Devlet kağıtlarıyla kapattıkları gizli pozisyon açıkları.. EKONOMĠDE SAATLI BOMBA GİBİ! 
Yeni bir kriz olursa, bu da halkın sırtına yüklenecek.. (Prof. Esfendar Korkmaz, GÖZCÜ, 29.12.05) 

“Türkiye"nin AB'ye katılma Ģansı sıfıra yakın.” 
 

Fransa'da yaşanan krizin çözümlenmediği sürece AB'nin geliştirilmesinin mümkün olmayacağı.. 
"Türkiye"nin AB'ye katılma şansı sıfıra yakın." "Fransa krizini çözmedikçe, Avrupa'nın geliştirilmesi 
konusunda bir adım atılmayacak." Gazete, Fransa'nın liderliğindeki Avrupa entegrasyonun sona erdiğini 
de savundu. (The Observer, Will Hutton, 12.06.05) 
 

Türkiye‟nin ivedilikle AKP‟den kurtulması gerekiyor. Bu amaçla; 
 

• Türkiye - AB ilişkileri normalleştirilmelidir.  
Özel statüye götüren süreç İsviçre veya Norveç'in statülerine dönüştürülmelidir.  

• Ulusal bir iktisat politikası oluşturulmalıdır. Sanayi, tarım ve ticaret bu şemsiye altına 
alınmalıdır. Örnek olarak Brezilya'nın veya Arjantin'in yürüttüğü programlardan yararlanabiliriz.  

• Cumhuriyet'in kurumlarına, Lozan'ın sağlamlaştırılmasına ve Atatürkçü eğitim politikalarına 
yönelik ilkeler benimsemelidirler.  

• Türkiye-Batı ilişkilerindeki anormallikleri düzenleyecek şekilde dış politika revize edilmelidir.  
(Prof.Dr.Erol Manisalı, www.cumhuriyet.com.tr, 10.02.06) 

http://www.cumhuriyet.com.tr/
http://www.ntvmsnbc.com/
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4055191.asp?gid=52
http://www.cumhuriyet.com.tr/
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PROF.A. SALTIK 258

1997 ’den 2005 ’e Değişen Ne??

22.5 katrilyon TL0.7 katrilyon TLSos. Güv. Açıkları

% 5% 8.3Büyüme oranı, %

% 66% 36Borsada yab. payı

12 milyar $YOKIMF’ye borç

12.6 ay16.3 ayİç borç vadesi, ort.

% 6.5% 1.4Cari açık / GSMH

% 73% 43Kamu borcu / GSMH

% 12.7% 12.4Reel faiz (net)

22 milyar $2.6 milyar $Cari açık

161 milyar $81 milyar $Dış borç

175 milyar $28 milyar $İç borç

2005 verileri1997 verileriÖlçütler

Ufuk SÖYLEMEZ

GÖZCÜ, 19.12.05

 

HAYVANCILIK DA  
ÇÖKERTĠLĠYOR ! 

 

• 1980‟de 48.6 milyon olan  
koyun sayısı, 25 yıl sonra  
25.5 milyona düştü! 

• 1965‟te 13 milyon olan  
inek sayısı, 40 yıl sonra  
9.5 milyona geriledi. 

 

     İnsanın insanı sömürmesi  

     Rezilliğin dik alası demesini  

     Ne demesi be  

     Gümbür gümbür gümbür demesini becereceksin   

     En azından üç dil bileceksin  

     En azından üç dilde  

    Ana avrat dümdüz gideceksin  

En azından üç dil  

Çünkü sen ne tarih ne coğrafya  

Ne şu ne busun  

Oğlum Mernus  

Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun 
 

Bedri Rahmi Eyuboğlu 

  
PKK BÖLÜCÜLÜĞÜNÜN NEDENĠ 

 

 S O R U N   E K O N O M Ġ K : Bölgedeki sorunlar etnisiteye değil, ekonomik ve sosyal 
sorunlara dayalı.. Doğu ve Güneydoğu‟da ekonomik canlanma sağlanmalı. İstihdam olanakları artırılmalı. 
 SİVİL ÖGELER, bu sorunlarla savaşım için belirlenecek stratejiye, asker ve sivil ögeler birlikte  
katılmalı. Bu strateji, eşgüdümün sağlandığı merkezi bir yapılanma bünyesinde yürütülmelidir.. 
 SÖYLEM FARKI ÖNEMLİ : Yasal eksiklikler terörle savaşımı olumsuz etkiliyor. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu‟daki sorunlardan „Kürt sorunu‟ olarak söz edilmesi, yanlış anlamalara yol açıyor. 
Bu tür açıklamalar, savaşımı yürüten birimlerin kararlılığını olumsuz yönde etkileyebilir, terör örgütü 
yandaşlarını yöreklendirebilir. Kullanılacak söylemler, önceden Devletin ilgili birimlerinde eşgüdümle 
belirlenmeli, bir plan ve stratejiye dayanmalı. 
  

 ġemdinli'deki olaylarda : Ailesini (3 çocuğu ve eşi) korumaya çalışırken linç edilmeye çalışılan 
ve sonradan savcının "meşru müdafaa sonucunda kastı aşan ölüme sebebiyet vermek" iddiasıyla 
tutuklanan piyade uzman erbaş Tanju Çavuş'un, olaylara karışan kitle tarafından arabası yakılmışıtır. 
Fotoğrafa dikkatli bakarsanız, Şemdinli Lisesi‟nin bahçesinden sökülen Atatürk büstünün de  
ateşe verilen arabanın üstüne konularak yakıldığını görebilirsiniz. Olayları uzaktan, sadece basından 
takip edenlerin tehdit ile nefretin boyutlarını ve birgün kapılarının önünde de böyle olaylar 
yaşanabileceğini anlamaları açısından önemlı bir İbret belgesidir. (www.misyonhaber.com, 29.11.05)  
 

 Batı, AB Türkiye'yi bekleme odasında tutarak Türkiye'yi güçlü kılan öğeleri zayıflatma 
amacındadır. AB ulusal değerlerimize saldırmaktadır. AB Atatürkçülük'ten, Kemalizm'den 
vazgeçmemizi istemektedir. Ordu gibi Atatürkçü kurumları, ulusal bir politika güderek, haksız istemlere 
“hayır” diyebilen kurumların ülkemizde etkisini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. AB üyeleri, askerin  
Türk tarihindeki ve Cumhuriyetin kuruluşundaki rolünü anlamamıştır ya da anlamak istememektedirler. 
Türk Ordusu'nun toplumdaki rolünü zayıflatmak Türkiye Cumhuriyeti'ni iç ve dıĢ düĢmanlara karĢı da 
zayıflatmak olduğu bir gerçektir.(Prof.Suna Kili, http://www.cumhuriyet.com.tr/cumhuriyet/m/c02.html, 31.08.05) 
   

http://www.cumhuriyet.com.tr/cumhuriyet/m/c02.html
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 Batı, yine Prof. Kili‟ye göre; AB, üyeliğe kabul edilmemiz için hiçbir üye ya da aday ülkeninkiyle 
kıyaslanamayacak sertlikte isteklerde bulunmaktadır. AB ile yapılacak müzakereler “ucu açık” 
müzakerelerdir. Öte yandan, AB, Türkiye'ye ağır ekonomik bedeller ödetmekte olan “Gümrük Birliği” 
anlaşmasını AB'nin tüm yeni üyelerine de açmamızı istemektedir. Bu konuda bir Ek Protokol 
imzalamamızı Ekim 2005'te başlayacak müzakerelerin önkoşulu olduğunu belirtmiştir. 29 Temmuz 
2005'te Türkiye bu belgeyi imzalamıştır. Böyle bir belgeyi imzalamak halen AB üyesi olan Kıbrıs Rum 
kesimini tanımamız ve Türk ekonomisini onların kullanımına açmamızı gerektirecektir. Bu, Kıbrıslı Türk'ü 
Rumların insafına bırakmak demektir. Bu, stratejik açıdan Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetmek demektir.  

 

 “Türkiye Cumhuriyeti‟nin eğitim felsefesinin temelinde, barışçılık, kardeşlik ve düşmanlık 

duygularından uzak olma gibi yüksek düzeyde, insancıl bir dünya görüşü ve özlemi vardır.”  

 “ Dünya yurttaşları, kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir. ”  

 Bütün Dünya bilsin ki, benim için bir taraflılık vardır : Cumhuriyet taraftarlılığı,  

düşünsel ve toplumsal taraftalığı devrim. Bu noktada, yeni Türkiye topluluğunda 1 bireyi,  

dışarıda düşünmek istemiyorum. (1924)  

 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin derecesi ne olursa olsun, en önce ve  

her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, ulusal geleneklerine düşman olan  

bütün ögelerle mücadele etme gereği öğretilmelidir.    Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK (1922) 
 

ULUSAL BĠRLĠK ĠLKELERĠ : “Ulusçu ve Cumhuriyetçi” paydada; 
 

1. Tam bağımsızlık 
2. AB’ye tam üyelik başvurusunun askıya alınması 
3. Planlı ulusal ekonomik kalkınma : Dengeli, Toprak Reformunu yapmış, petrollerini çıkararak.. 
4. Ülke ve halk bölünmezliğine dayalı bütünlükçü bir ulus anlayışı 
5. Laikliğin savunulması : Başta eğitim, yaşamın her alanında 
 

ADD‟nin öncülük ettiği Türkiye Ġttifakı-1 Kocatepe Buluşması'nda da (25-26 Ağustos 2005) 
vurgulandığı gibi, günün koşulları bu hedeflerde birleşmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.. 

 

Gazi‟nin, 29 Ekim 1930, Cumhuriyet Balosu‟nda, AP Muhabiri ABD‟li Dorothy Ring‟in,  
“Türkiye ne zaman AmerikanlaĢacak, ne zaman Batı‟lılaĢacak?” sorusuna yanıtı iyi anlaşılmalıdır ; 

  

“Türkiye, bir maymun değildir ve hiçbir milleti de taklit etmeyecektir.  

Türkiye ne Amerikanlaşacak ne de Batılılaşacaktır; o sadece ÖZ-LE-ŞE-CEK-TİR!” 
(Türk Kültürü, Kasım 1965, sayı 37, sf. 64) 
 

Yüce Atatürk‟ün şaşmaz öngörüsü ile yazımıza noktayı koyalım : 

 “ Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız! Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam, 

uzaktan, bütün doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve hürriyetine 

kavuşacak daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşları, şüphesiz ki ilerlemeye  

ve refaha yönelmiş olarak vuku bulacaktır. Bu milletler, bütün güçlüklere ve bütün engellere 

rağmen, mânileri yenecekler ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Müstemlekecilik 

–sömürgecilik- ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerini, milletler arasında 

hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir âhenk ve işbirliği çağı alacaktır.” (1933) 

 Bu amaçla bizlere düşen işlev çok net; “6 OK”a ne pahasına olursa olsun sahip çıkmak!  

1) Hepimiz Cumhuriyetçi kalalım, 2) Milliyetçi olalım, 3) Halkı unutmayalım,  

4) Kilit taĢının Laiklik olduğunu bilelim, 5) Devrimci yaĢayalım ve 6) Devleti sevelim.. 


