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Uluslararası Birlik, Dayanışma 
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Dr. Ahmet SALTIK  
Ankara Üniv. Tıp Fak. 

Yakındoğu Üniv.  
05  Mar t  2011 ,  Le fkoşe  

KÜRESELLEŞtirME  

ve KADIN 



Daha endişesiz ve korkusuzca, daha dürüst olarak  

yürüyeceğimiz yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza  

ortak yapmak, yaşamımızı onunla birlikte yürütmek;  

Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda  

erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak yoludur.  

Gazi Mustafa Kemal  ATATÜRK  
(SÖYLEV ve Demeçleri, cilt 2, syf 150-1) 
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ŞİDDETE, TÖRE CİNAYETLERİNE  
ve TECAVÜZE KARŞI  

SESİMİZİ YÜKSELTELİM !  

 Eşitsizliğe, 
 Ayrımcılığa, 
 Baskıya, 
 Ezilmeye, 
 Tacize, 
 Açlığa, 
 Sefalete, 
 İşsizliğe  

H A Y I R ! 4 



 

“Dünyayı bir apartmana  

benzetelim; biz de ABD olarak 

bu apartmanın en tepesindeki 

dairede oturuyoruz.  

Doğal olarak apartmanın  

giriş katından, bizim altımızdaki  

kata dek tüm dairelerdeki, 

merdivenlerdeki, yolluklardaki 

oluşumlar bizi etkiliyor. O halde 

bu apartmanı denetimimiz altına 

almalıyız ki, rahat edelim.  

Bu KÜRESELLEġME ile olacak..“ 
 

Bill Clinton, ABD (E.) Başkanı 
 

“KüreselleĢme, 
Amerikan 

hegemonyasının 
öteki adıdır.” 

Dr. Henry Kissinger 
ABD Eski  

DıĢiĢleri Bakanı 
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Küreselleşme madensel bir yürektir 
Yer yuvarlağını  
dolarla tartabilmek, değerlendirebilmektir, 
Bankalara kilitleyebilmektir. 
 
Oysa yeryüzüleşmektir  
birbirimizi sevmemiz 
Birbirimizi düşünmemiz 
Birbirimizin yardımına koşmamız, 
Birbirimizi yaşamamız. (=Empati!) 
 

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (Öl. 15.02.08) 
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Küreselleşme için söylenenler... 

 

Amerikan iktisatçı Susan George, 

“Dünya Bankası İmparatorluğu” ndan, 

Fransız düşünür Alain Minc ise, 

“Orta Çağ’a Dönüş” 

biçiminde söz etmektedir. 
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Prof. Dr. Server Tanilli ekliyor : 
 

 KüreselleĢme, “tek düĢünce” adı verilen  

 “Yeni Liberalizm”in ta kendisidir.  

 Dünyayı ele geçirme giriĢiminin adıdır. 

 “DAHA AZ DEVLET” sloganına sarılan  

Yeni Liberalizm, ulus devleti bir “gece bekçisi” 

ya da “sınırları koruyan” bir güç durumuna 

indirgeyip toplumu tekelci kapitalizmin 

yağmacı güçlerine teslim etme amacını 

uygulamaktadır. (Cumhuriyet. 22.03.01) 
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Küreselleşme için söylenenler... 

 

 

“ Küreselleşme ,  

görüşlerimizi ve uygulamalarımızı 

başkalarına kabul ettirmek için 

kullandığımız süslü bir sözden 

başka bir şey değildir! ” 

Prof. Dr. Niall Fergusson 
 The Guardian, 31 October 2001 
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Küreselleşmenin sefaleti.. 
 

Birmingham’daki bir yüksek blokta oturan 
kiracıların 1/7’sinin su aboneliklerinin kesilmesi 

üzerine doğan durumu bir kapıcı  
“Tam leş gibi bir durum doğdu..”  

tümceleriyle betimledi.  
Tuvalette sifon kullanma olanağından yoksun 

kalan kiracılar, gereksinimlerini merdiven 
boşluklarına görmekteler veya lazımlıklarını 

pencereden aşağıya boşaltmaktalar.  
Ian Gregory, The Guardian, 2 Eylül 1992 
(Aktaran: Alpaslan Işıklı, Yeni Din Yeni Tanrı,  

Otopsi Yay. 1. Bs. 2005, syf. 119-120) 



..alçakça,  
ekonomik bir tımarhane yarattık..  

 

•"Beş yıl önce Başkan Ronald Reagan bize, üçüncü 
dünyayı kapitalizm çarkının serbestçe döneceği 
yeni bir alan yapma konusunda sıkı bir talimat 
vermişti. Biz o zaman ne büyük bir sevinçle,  
ne büyük bir görev duygusuyla işe atılmıştık. 
1983 yılından sonra yaptığımız her şey; ya güney 
küreyi özelleştireceğiz, ya da  öleceğiz" 
kararlılığına dayanıyordu. Bu amaca ulaşmak için, 
1983-1988 arasında Latin Amerika ve 
Afrika'da alçakça, ekonomik bir 
tımarhane yarattık." 
 

{ Davidson L Budhoo, Open Letter of Resignation from the staff of the IMF, syf. 102 } 
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 K ü r e s e l l e Ģ m e; 
 

 Gelişmeyi engellemekte,  

 Gelir dağılımını bozmakta  
 Yoksulluğu artırmaktadır.. 

 

BirleĢmiĢ Milletler  
Kalkınma Ġçin ĠĢbirliği Örgütü  
(UNCTAD) Raporu, Eylül 1999  
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KüreselleşTİRme,  
kadını hızla yoksullaştırıyor! 

• 1.3 milyar insan yoksulluk sınırı (yıllık geliri < 370 $) 

altında. Bunların % 70’i kadınlar! 

• Çünkü asgari ücretin altında,  

kötü koşullarda yaşıyorlar. 

• Çünkü malvarlığı, toprak, krediler, sermaye birikimi, 

üretim araçları, teknoloji ve altyapılar..  

erkeklerin elinde.  

• Çünkü 3. Dünya ülkelerine IMF ve DB tarafından 

dayatılan politiakaların yükü,          (www.cumhuriyet.com.tr, 

özellikle kadınları mağdur ediyor.           05.03.05) 

 



Yaşamın çileli yoldaşları.. 
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Kadınlar.. Gerçek emekçiler.. 
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K a d ın la r. .  

Ya şa mı  s ı r t l a ya n la r. . .  
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K ad ı n l a r. .  

G e rç e k  e me k ç i l e r. .  
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Siyasal İslam‟ın simgesi :  
Seyyid Kutub Projesi, 1968, Mısır.. 
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Afganistan 2002‟den bu yana  
ABD emperyalizmi işgalinde.. 
Yeni Anayasa neden şeriatçı? 

Kadınlar neden “Çadır”dan çıkarılmıyor?? 
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Afgan kadınını Burka‟dan çıkarmayan  

Batı emperyalizminin tarihsel utancı!  
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Burka‟lı kadın insanlaşamadığından, 

yetiştireceği çocuklar da öyle..?! 
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Afganistan‟ı postmoden sömürge 

tutmanın en temel aracı : Burka! 
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Kadın Haklarını Savunmanın Cezası: İdam! 

 Said Pervez Kambas… 

 Afganistan'da 23 yaşında bir üniversite öğrencisi… 

 Suçu : İnternetten kadın haklarını içeren bir raporu 
indirip arkadaşlarına dağıtmak… 
Cezası : İdam ve İslamcı Mahkemece onaylandı…  

 Yemen‟de başlık parası karşılığında yetişkin bir adamla 

evlendirilen 10 yaşındaki kız çocuğunun yaşadığı 

“gerdek gecesi” dehşetini anlattı.  

 Kızın dramı, BM ajansı IRIN‟e konu oldu. 
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Suudi Arabistan : Çağdışı krallığın 

sürmesi için kadın çarşafta kalmalı !? 
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Danimarka‟da,  

tokalaşmayana iş yok! 
 

 Danimarka Çalışma Bakanı 

Frederiksen,  

yüzlerini kapatıp  

erkeklerle tokalaşmayan 

kadınlara izin 

verilmeyeceğini açıkladı. 

(Basın, 06.05.2007)  
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Seks köleliğinin merkezi : 

Dubai-1 

 Daha çok Ukraynalı, Rus, Bulgar, Özbek, 
Moldovalı, Çinli,  Koreli ve Tayvanlılar 
bulunuyor.. 

 ABD'li gazeteci-yazar E. Benjamin Skinner,   
seks köleliği ve fuhuş dünyası üzerine yazdığı  
"Modern Dünyanın Köleliği ile Yüz Yüze"  
adlı kitabında fuhuş merkezlerini yerinde 
gözlemledi.  

 Kitabı hakkında, Kanada'nın National Post  
gazetesi için yazdığı yazıda,  

 Dubai'yi "Seks köleliğinin merkezi" olarak 
tanımladı. (Vatan, 8.07.2008)  
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Evli kadının zina cezası  

“Recm” dir! 

 Hz. Peygamber'in evli olarak zina edene  

“Recm” cezası uygulattığı,  

tevatüre ulaşan hadislerle sabittir.   

 Temelde Kıyas‟a göre evlilere de  

100 değnek (sopa) cezası uygulanması 

gerekirken, bu konudaki hadisler uygulanarakk 

“Recm” cezası (boğazına dek toprağa 

gömerek,  taş atarak öldürme!) öngörülmüştür. 
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Recm edilen Kadın; 
Bir insanlık utancı.. 
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Recm vahşeti! 
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Somali‟de Recm (1) 

30 

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=29871&p=2&rid=2


Somali‟de Recm (2) 
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http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=29871&p=3&rid=2


Somali‟de Recm (3) 
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http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=29871&p=4&rid=2


Somali‟de Recm (4) 
 

“Bir dinin 

doğal olması 

için usa,  

bilime, tekniğe 

ve mantığa 

uygun olması 

gerekir.” 
 

Gazi Mustafa 

Kemal 

ATAT Ü R K  
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http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=29871&p=5&rid=2


Somali‟de Recm (5) 
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http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/GaleriDetay.aspx?cid=29871&p=6&rid=2


Tanrı Havva‟yı böyle mi yarattı?? 
Seyyid Kutub Projesi, 1968, Mısır.. 
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Kadına Yönelik Şiddet 

“10 kadından 4„ü eski eşi veya 
birlikte olduğu erkeklerden  
fiziksel ve cinsel şiddet  görüyor. 

Neredeyse 2 kadından biri  
duygusal şiddet / istismara  
sunuk (maruz) kalıyor. 

 Her 10 kadından 1‟i, gebeliği    
   süresince dayağa sunuk kalıyor.” 
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Raporu, 2009.  
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Kadın, gördüğü şiddeti 

açıklayamıyor! 

 Eski eşi veya birlikte olduğu  

erkeklerden fiziksel ve cinsel  

şiddet gördüğünü açıklayan  

kadınların %92'si hiçbir yere  

başvuruda bulunmamıştır. 

 Bu sonuç, kadınların emniyete,  

jandarmaya, hastanelere, yargıya,  

kısacası Devlete güvensizliğini,  

umutsuzluğunu ve  

çaresizliğini yansıtıyor...  
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Kadın  

en çok piknik tüpüyle dayak yiyor!  

 Kadınların %29‟u, erkeğe karşılık verme, 

%27‟si gereksiz para harcama, %16‟sı  

cinsel ilişkiye hayır dediği için dayak yiyor.. 
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TÜRKİYE‟nin Çelişkileri / 2005, ATO 
 

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),  

  fenilketonüri, cinsel partner sayısı  
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) 



Okullarda Cinsel Taciz  

 Türk Eğitim-Sen 

tarafından,  

çeşitli illerdeki  

ankete katılan  

1136 öğrencinin  

%47‟si sözlü,  

%26‟sı fiziksel,  

%27‟si ise cinsel tacize 

uğradığını belirtmiştir.   
 

(Hürriyet, 24.08.2005) 
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Töre Cinayetleri ! 
 Emniyet Genel Müdürlüğü'nün  

araştırmasına göre Türkiye'de  

2000-2005 arasında 1091   

töre ve namus cinayeti işlendi! 

 Cinayetlerin nedenlerinin %29'u  

namus, %15'i yasak ilişki, %3'ü  

tecavüz, %9'u da cinsel taciz..  

 Ancak kadın örgütleri,  

binlerce kadının ölümüne  

“kaza süsü” verildiğini  

belirterek, resmi rakamların  

tam gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.  
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Töre ve namus cinayeti  

7 yılda %1400 artış gösterdi ! 

 Yıllara göre işlenen kadın cinayetlerinin sayısı : 

2002‟de 66; 2003‟te 83; 2005‟te 164;  

2005‟te 317; 2006‟da 663; 2007‟de 1011; 

2008‟de 806 ve „2009‟un 7 ayında 953.. 
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3 büyük ilde, yaklaşık 30 bin kadın genelevde 

çalışmak için “v e s i k a ” bekliyor! 

 
 Türkiye‟de kayıtlı yaşam kadını sayısı  

15 bini geçiyor.! 

 “Vesika”sız olarak çalışanların sayısı ise  

yaklaşık 100 bindir.  

 Fuhuş sektöründe 1 yılda dönen paranın  

asgari 3-4 milyar $ olduğu belirtiliyor. 

 Pasta bu denli büyük olunca devreye  

fuhuş mafyası giriyor.  

 Fuhuş mafyası, küçük kız çocuklarını  

kaçırmaktan tutun da zorla  

fuhuş yaptırmaya dek her yola başvuruyor. 
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Kapitalist sömürü,  
kadın bedenini metalaştırır! 

 Hastalıklı kapitalist sistemin bitmeyen 

Ekonomik bunalımları, kadınların yaşamını  

doğrudan ve çok olumsuz etkileyen  

başta gelen tuzak süreçlerdir.  

 Araştırmaların sonuçlarına göre,  

“seks emekçisi kadınlar”ın (fahişelerin) 

9/10‟u yoksul kesimlerden gelmektedir. 
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Satılık kadınlar ! 

 Kadınların %30‟u kocası,  

 %10‟u baba, anne,  

ağabey gibi öbür yakınları,  

 %3.4‟ü de birlikte oldukları  

erkekler tarafından  

satı l ıyor ! !   

 

Kemal  

Kılıçdaroğlu : 
 

“Türkiye'de,  

60 bin kadın 

bedenini satmak 

için sıraya girmiş..“ 
 

(Vatan gazetesi; 11.08.09) 
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Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı  

Rabia Özden Kazan, 2006 Ramazan ayında gittiği 

İran'da yaşadıklarına ilişkin kitap yazdı.  

Kazan, İran'da yaşadıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada;  
  

“İftar sonrası bana 500 dolar karşılığı  

muta nikahı teklif ettiler.”  dedi. 

47 



10.03.2011 48 Prof.Dr.A.SALTIK-AÜTF 



İmamdan şok eden vaaz : 

Çalışan kadın aldatır!!  

 BEYLİKDÜZÜ Fatih Sultan Mehmet Camisi İmamı  

Hasan Hakyemez‟in cuma vaazına tepki geldi.İmam Hakyemez;  
 

 “Eşini çalıştıran adamın biri gelerek, karısının kendisini  

patronu ile aldattığını söyledi. Bakın, karılarınızı 

çalıştırmayın, günaha girersiniz. Çünkü kadının 9 nefsi var. 

Hangisine hakim olsun. Erkeğin tek nefsi var ve buna  

hakim olabiliyor. Bunları kendim uydurmuyorum. İslam‟ın 

emrini tebliğ ediyorum” dedi. Bunun üzerine Fatih Sultan 

Mehmet Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri, imamı 

Büyükçekmece Müftülüğü‟ne şikâyet etti. (Akşam 30.12.2007)  
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Doğanın kadına verdiği  

muazzam gücü, ne yazık ki,  

yeryüzü yasaları sınırlıyor.. 
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"Bir erkeği eğitiniz, bir insanı eğitmiş olursunuz.  

Bir kadını eğitiniz, bir aileyi eğitmiş olursunuz.." 

Fannie Hursa 
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Yemen‟de “küçük” (!?) yaşta evlendirilen  

Nojud ve Arva,  

boşanmalarını pasta keserek kutladılar !!  
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80 eşli ABD‟li adam! 
 Hakkında "80 eşli adam"  

belgeseli çekilen  

t a r i k a t  b a ş k a n ı   

ABD‟li Warren Jeffs‟in  

“70 karısı” olduğu 

biliniyor! (Hürriyet, 9/4/2008)  

53 

“En gerçek tarikat (yol) uygarlık yoludur.” 
 

Gazi Mustafa Kemal ATAT Ü R K  



«Ius Primae Noctis» Geleneği 

 Derebeylik sistemiyle yönetilen  

Ortaçağ Avrupası‟nda yüzyıllarca 

kullanılan ve “İlk gece hakkı” (!?!) 

anlamına gelen bu gelenek,  

Feodal Bey‟e,  

sahip olduğu topraklarda  

evlenen genç kızları  

ilk gecede kendi yatağına  

alma hakkı veriyordu!  
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İğrenç “İNSEST” olayı.. 
 Küçükçekmece‟de 16 yaşındaki  

E.K.‟nın 9 yıl boyunca  

ö z  b a b a s ı n ı n   

t e c av ü z ü n e   

u ğ r a d ı ğ ı ,   

3 kez de kürtaj yaptırdığı  

ortaya çıktı.  

 Kürtajı yapan hastaneye  

soruşturma açıldı. 
   (Vatan, 31.10.2008) 
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Seks köleliğinin merkezi : 

Dubai-1 

 Daha çok Ukraynalı, Rus, Bulgar, Özbek, 
Moldovalı, Çinli,  Koreli ve Tayvanlılar 
bulunuyor.. 

 ABD'li gazeteci-yazar E. Benjamin Skinner,   
seks köleliği ve fuhuş dünyası üzerine yazdığı  
"Modern Dünyanın Köleliği ile Yüz Yüze"  
adlı kitabında fuhuş merkezlerini yerinde 
gözlemledi.  

 Kitabı hakkında, Kanada'nın National Post  
gazetesi için yazdığı yazıda,  

 Dubai'yi "Seks köleliğinin merkezi" olarak 
tanımladı. (Vatan, 8.07.2008)  

56 



Seks köleliğinin merkezi : 

Dubai-2  

Şeriat kuralları ile yönetilen  
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai 
kentinde “Cyclone” adlı bir geneleve 
16 $ giriş bileti alarak girdiğini  
anlatan Skinner,  

"Biletin üzerinde Turizm ve Ticari 
Pazarlama Dairesi'nin mührü vardı.  
İngiliz turistler burayı 'Erkekler için 
Disneyland' olarak tanımlıyor." dedi.   
(Vatan, 8.07.2008)  
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Seks köleliğinin merkezi : 

Dubai-3  
Genelevde en az 500 fahişe çalıştığını 

ve aralarında Batılı askerlerin de 
bulunduğu birçok müşterinin  
içeride olduğunu belirten Skinner, 

 "İngiltere'de yaşayan bir Hintli'nin  
sahibi olduğu mekânda daha çok  
Ukraynalı, Rus, Bulgar, Özbek, Moldovalı, 
Çinli, Koreli ve Tayvanlılar bulunuyor."  
diye yazdı.  (Vatan, 8.07.2008)  
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  Çocuk fahişeler.. 



3-5 $‟lık Polio aşısı olamayan Hint‟li kızlar..! 





Çocuk anneler.. İnsanlığın utancı… 







6 Ayda 23 bin Tecavüz Olayı! 

 Kadına cinsel tacizin yaygın olduğu  

Güney Afrika'da geçen Eylül ayına dek 

olan 6 aylık sürede 23 bin dolayında 

kadının tecavüze uğradığı bildiriliyor. 
(Habertürk, 5/3/2008) 
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Hindistan'da  

10 Milyon Kız Bebek Öldürüldü! 

 Hindistan'da son 20 yılda 

10 milyon kız bebeğin anababaları 

tarafından doğmadan önce  

ya da doğduktan  

hemen sonra  

öldürüldüğü saptandı! 

(www.habernokta.com, 15.12.2006)  
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Eşinizi İz Bırakmadan Dövebilirsiniz! 

 Tuzla Belediyesi‟nin yeni evli 

çiftlere dağıttığı, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. 

Hamdi Döndüren‟in yazdığı 

‟Delilleriyle Aile İlmihali‟  

adlı kitapta;  „Kızlar dokuz 

yaşında evlenebilir‟,  

„Eşinizi iz bırakmadan 

dövebilirsiniz‟ gibi önerilere 

yer vermişti. (Vatan, 30.04.2007)  67 



İran‟da 122 bin kadına  

“İslami kıyafet giy!” uyarısı.. 
 İran‟da, 122 bin kişi, Pastar 

(Din polisi) tarafından  

İslami kurallara göre  

giyinmediği için uyarıldı! 
(Vatan, 12/10/2007) 
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İslam'da kadın sünneti! 
 Mısır'da 12 yaşındaki B. Ahmed 

Şakir adındaki kız çocuğu,  
kısa bir süre önce kadın sünneti 
operasyonu sırasında ölmüştü! 
Mısır'da kadın sünneti geleneğinin 
firavunlar dönemine dek uzandığı 
belirtiliyor.  

 2000'de yapılan bir çalışma,  
kadın sünnetinin Hıristiyan ve 
Müslüman Mısırlı kadınların 
% 97's i nd e  uygul an dı ğ ı n ı   
ortaya koymuştu.  

 S. Arabistan, Mısır, Sudan ve 
Pakistan’da sürdürülmektedir... 
(Habertürk: 04.07.07)  
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Kadına Mirastan Yarım Pay! 

 Eski Diyanet İşleri Başkanı  

Süleyman Ateş yanıtlıyor : 
   

 “ Kız çocuğu gelin olup gider,  

kocası ona bakmakla yükümlüdür. 

Sorumluluğu gereği, erkeğe mirastan  

fazla pay vermek hakkaniyete uygundur.''  
 

 Nisa suresinin 11, 12 ve 176. ayetlerinde  

nasıl yapılması gerektiği anlatılan bölüşümdür.  7.  yy.  

Çöl Arabı erkeğinin anlayışını gösteren bir paylaşım 

türüdür ki, içinden çıkılmaz hesap hatalarıyla doludur.. 
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Fransa‟da kız öğrencilerin dramı 

yürek yakıyor! 

 Fransa‟da 40 bin kız öğrenci,  

okul gideri için “hayat kadınlığı”  

yapıyor! Fransa‟da bir öğrencinin yıllık okul 

gideri 10bin  TL. (Vatan 20/1/2007) 

 Kapitalizm, kendi halkını da  

sömürmekten bir için bile asla geri  

durmuyor.Bir yanda Eyfel Kulesi’nin  

görkemi önür yanda utanmaz sömürü.. 

 Kapitalizm sözcüğünde “Kapital” kökü yerine  

“Human” koyduğumuzda Dünya hepimize cennet olacak 

ve yetecek! Hümanizm! İnsanı odak alan saygın ideoloji.. 71 



İngiltere‟de Kız Öğrenciler,  

Bedenlerini Satıyor! 
 Dünyanın en seçkin  

4‟üncü üniversitesi olan  
Cambridge‟te  
fuhuş skandalı yaşanıyor.  

 Kız öğrencilerin  
yıllık 3 bin Sterlinlik  
(7 bin 290 YTL)  
üniversite harcını ödemek için  
bedenlerini sattıkları ortaya çıktı.  

 Kapitalizm’in tanrısı,  adı üstünde, kapital, sermaye! 
    (Akşam, 14/10/2007)  72 



Türk Erkeği Eşini Aldatma Şampiyonu! 

Prezervatif üreticisi Durex'in küresel araştırması.. 
Türk erkeğinin %57'si eşini aldatıyor. İşte liste : 

 

 Türkiye : % 57 Danimarka: % 44  

Norveç: % 41  İzlanda: %38 

Güney Afrika % 26 İsveç % 25 

Fransa % 24  Kanada % 19 

ABD % 18   Avustralya % 17 

Çin % 16   Hindistan % 16 

İngiltere % 14  Almanya % 11 
Polonya % 10   (Vatan, 26.05.2007 ) 
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Mehtap TV‟de şok eden yorumlar...  

 Sakarya İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi  

Faruk Beşer‟in canlı yayında gelen sorulara 

verdiği yanıtlar şaşkınlık yaratıyor.  

 Beşer;  

 “ N a m a z  k ı l ı n m a y a n  e v ,  

ş e y t a n ı n  h a k i m i y e t i n d e d i r .  ”  

“Aldatan kocaya dayanmak da ibadettir.”  

diyor. (Vatan 17/2/2009)  

Aldatan kadına ise “RECM!” Din bu mu?? 
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Arabistan'da  

1.5 milyon kadın köle!  
 Suudi Arabistan'da hizmetçi olarak çalışan  

1.5 milyon Uzak Asya kökenli kadının köle 

(seks kölesi!) gibi kullanıldığı ortaya çıktı. 

 İnsan Hakları İzleme Örgütü, S.  Arabistan'da  

Asya kökenli binlerce kadına "köle gibi 

davranıldığını” açıkladı. (Hürriyet, 08.07.2008)  
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Suudi koca,  TV‟de erkeğe bakıyor  

diye karısını boşadı ! 

 El Şams Gazetesi‟ne göre Suudi koca,  TV ekranında 

olmasına karşın, karısının tanımadığı bir erkek  

sunucuyla "odada yalnız kalmasını" affetmedi.   

 Adam, karısının bu davranışını "ahlaksız bir eylem" 

olarak niteledi.  

 Suudi Arabistan‟da, bir kadının "tanımadığı“ bir erkek  

ile aynı ortamlarda bulunması (erkek TV ekranında  

olsa bile) boşanmak için gerekçe olabiliyor.  

 Boşanmak için ise erkeğin tek bir “boş ol“  

sözü yeterli oluyor! İ s l a m  h u k u k u  b u  m u ? ?  
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Nijerya‟da Kadın Olmanın Öbür Adı :  

I zd ı rap !  
 Evlenmenin 30 € gibi düşük fiyata mal olduğu ülkede,  

evin erkeği 2., 3., hatta 4. evliliğini yapabiliyor.  

 Kadın, kocasının bu evliliklerine itiraz şansı yok.   

 Erkek, 5. kez evlenmek istiyorsa,   

eşlerinden birini boşayarak, sokağa terk ediyor.  

 Nijer'de kocası tarafından terk edilen ve ailelerinin de 

bakmadığı çok sayıda kadın sokaklarda  

açlıktan ölmemek için mücadele ediyor. 

 Nijer genelinde okuma yazma bilen %13 oranındayken,  

bu durum kadınlarda %6'lara dek düşüyor.    

(Hürriyet, 23.3.07) 
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Mal ı  beğenmedim,  

iade  ed iyorum!  

 Polis memuru 36 yaşındaki  

E.M. boşanma davasında,  

31 yaşındaki karısı S.M. için  

 "Mal aldım beğenmedim,  

iade ediyorum, ne var  bunda?"   

   diye konuşunca yargıç; 

 "Bu sözleri söyleyen koca asli kusurludur."  

dedi ve tanık bile dinlemeden tarafları boşadı. 

     www.haberturk.com/haber.asp?id=26299&cat=200&dt=2007/06/17  
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Kürt Kadının Dramı 
 Kuzey Irak‟ta bulunan İnsan Hakları Bilgi Bankası‟nın  

Eylül ayı raporuna göre, Kuzey Irak‟ta Eylül içinde  

250 kadın intihar etti,  

 50 kadın namus cinayetine kurban oldu,  

 135 kadın, baskılar nedeniyle kendini yaktı,  

47 kadın silahla ya da  

kendini asarak intihar etti.  

 403 kadın aile içi şiddete ve işkenceye  

sunuk (maruz) kaldı, 3030 kadın ise  

ölüm tehdidi aldı.  (Odatv.com  26 Ekim 2009)  
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Kur 'an  eş l iğ inde   

kafas ın ı  ezd i ler !  

Koca şiddetinden kaçan kadın;  

yarı çıplak soyuldu,  

çocuklarının önünde linç edildi! 
 

(Vatan, 06.02.2008) 

80 



Batman‟da Cinayetin Adı :  

Özekıyım (İntihar) ! 
 Batman Valiliği, töre ve namus cinayetleri ile  

kadın ve çocuklara yönelik şiddetin nedenini 
araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma 
Komisyonu'na ildeki intihar olgularına ilişkin  
olarak geçen Şubat‟ta bir rapor sundu.  

 Raporda, özellikle 1999-2000 yıllarında  
artan özekıyımlarda (intiharlarda),  
Türkiye'deki genel yapıdan farklı olarak,  
kadın özekıyımlarının, erkeklerden  
3 kat çok olduğu vurgulandı.  

 Star gazetesi, 24.09.2006 81 



İspanya‟da kadına şiddet! 

Kadına yönelik şiddet olayların 
giderek arttığı İspanya’da,  
yalnızca bu yıl içinde,  
eşleri veya erkek arkadaşları 
tarafından  
55 kadın öldürüldü!  

 Basın: 02.10.2006 
82 
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IMF politikaları  

Arjantin’i  

Yıkıma  

götürmüştür. 
 

Ş i m d i    
 

s ı r a   
 

T ü r k i y e’  
d e d i r !  

Steve Forbes  

THE FORBES  
ABD Ekonomi 

Dergisi,  

Ocak 2002   
 



Erkeksiz Seyahat Yasağı! 

 Suudiler‟in „Yanında erkek yok ‟ diye  

vize vermediği Karaca‟nın tepkisi çok sert oldu. 

 S.  Arabistan Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı  

Ahmet Davutoğlu‟nun bu ükeye yapacağı  

resmi gezi için birlikte  götüreceği  

gazetecilerden Habertürk yazarı  

Nihal Bengisu Karaca‟ya,  

yanında erkek olmadığı  

gerekçesiyle vize vermedi.  
(Basın: 2.1.2010) 84 



Irak’ta ABD vahşeti.. (2006) 

10.03.2011 85 
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http://groups.yahoo.com/group/benimturkiyem










Türkiye’nin garip halleri.. 

90 Türbanlı sarhoş sürücü.. 
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Out of sight .. 
Girls in mining! 

 

...health should be  
at the heart  
of the global 
development  

agenda.. 



Küresel  yoksul luk. .  
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YOKSULLUĞUN KARANLIK TABLOSU 

  

 

ILO : Dünyanın yarısı günde 2 dolar kazanıyor..  

Dünyadaki çalıĢanların yarısının  
-yaklaĢık 1.4 milyar kiĢi- günde 2 dolardan az,  

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

ILO raporunda, 2008„de dünyada 200+ milyon iĢsiz 
bulunduğu, ancak bunun ''buzdağının yalnızca  

su üstünde kalan bölümünü oluĢturduğu''  
ifade edilerek;  

''Çünkü, bu sayının 7 kat fazlası,  
bir iĢ sahibi olmasına karĢın,  

gene yoksulluk içinde yaĢamaktadır.'„  
www.ilo.org, 11.12.2009  
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CUMHURİYET ve KÜRESELLEŞME 
 

“ Uygulandığı biçimiyle KüreselleĢme siyasaları, 
tüm insanların eĢitliği, kardeĢliği üzerinde 

kurulan bir evrensel birliği sağlamamaktadır.  
 

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

terk etmektedir. Böyle bir yaklaĢım,  
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 düĢmektedir. ” 
 

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

“ Özellikle son 20 yılda uluslararası 
sermaye ülkeden ülkeye denetimsiz 

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

Demokrasi ile değil, „Plütokrasi‟ ile = 
zenginlerin gücüyle yönetilme durumuyla 

karĢılaĢacaktır. Bu durum yalnızca 
geliĢmekte olan ülkeler için değil,  

geliĢmiĢ ülkeler için de doğrudur. ” 

Prof. Dr. Suna  KĠLĠ  
(Cumhuriyet ve KüreselleĢme, syf. 195, 2002) 





 

 “ Ayrıcalıksız,  
sınıfsız, 

kaynaĢmıĢ 
bir kitle  

olacağız..” 
 

Gazi 
Mustafa 
Kemal  

A T A T Ü R K  
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2001 Nobel Ekonomi ödülü 
sahibi Prof. Dr. Joseph Stiglitz;  

“.. Bugün  
‘ Küreselleşme’ yürümüyor; 
hele yoksullar iç in,   
hiç yürümüyor ;  
çevreciler için hiç yürümüyor;  
Dünya ekonomisinin istikrarı 
açısından, hiç yürümüyor.” 
uyarısını yapmaktadır... 

 

Küreselleşme yürümüyor! 

“ B i l g i   A s i m e t r i s i ”   
k u r a m ı  i l e  2 0 0 1   
N o b e l  E k o n o m i  

ö d ü l ü  s a h i b i   
P r o f .  J .  S t i g l i t z . .  
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“Başımıza neler örülmek 

istendiği ve nasıl direndiğimiz 

görülmeli, gelecek kuşaklar için 

ders oluşturmalı ve  

uyanıklık sağlanmalıdır.  

Zaten her şey unutulur,  

fakat biz her şeyi   

gençl iğe bırakacağız…  

O gençlik ki, hiçbir şeyi 

unutmayacaktır.” 

Gazi Mustafa Kemal  

A  T  A  T  Ü  R  K  



Güzel günler göreceğiz çocuklar,  

güneşi zaptedeceğiz . . 
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“Yurtta barış, Dünyada barış!” 
 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
 

 Eşit,  

adil,  

özgür,  

barışık, 

gönençli, 

barış içinde  

bir Dünya  

kurmak için;  

batsın bu Dünya… 
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