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         Sayın CHP Genel Başkanı, sayın Bakan arkadaşlarım, sayın Oda Başkanımız, 
değerli meslektaşlarım, Küreselleşme ve Türkiye konulu sempozyumun dördüncü 
oturumunu açıyorum. Oturumun ana konusu, küresel sürecin yürütücülerinin siyasal 
değişim dinamikleridir. Konu çok değerli beş bilim adamı tarafından irdelenecektir. 
Küreselleşmenin siyasal boyutu ve Türk tarımına siyasal etkileri konusu da böylece 
ayrıntılı olarak incelenecektir. Şimdi oturuma katılacak olan değerli arkadaşlarımızı 
buraya davet ediyorum.  
 
         Konu dediğimiz gibi “Küresel Sürecin Yürütücülerinin Siyasal Boyutu”. Müsaade 
ederseniz ben konuşmacılara söz vermeden önce birkaç kelime söylemek istiyorum.  
 
         Önce Cumhuriyetin bütün tarım politikasını büyük önder Atatürk’ün 
öncülüğünde oluşturan Türkiye’nin en köklü siyasal partisinin sayın Genel 
Başkanı’nın Türk tarımı konusunda vermiş olduğu bilgilere teşekkür ederim. Bugün 
için bu görüşler çok önemli. Çünkü Türk tarımı hakikaten çok önemli bir süreçten 
geçiyor. Bu süreçten geçerken Cumhuriyetin kuruluşundaki tarımımızdaki temelleri 
hatırlamakta ve değerlendirmekte çok büyük fayda olduğu kanısındayım.  
 
        Maalesef Türkiye tarım politikası, son yıllarda artık TBMM ve Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti tarafından oluşturulmamaktadır, yapılmamaktadır. Yabancı 
kuruluşlar tarafından, IMF gibi, Dünya Bankası gibi, Dünya Ticaret Örgütü, AB gibi 
kuruluşlar tarafından Türkiye’nin tarım politikası oluşturulmaktadır. Bu tabii çok 
üzüntü verici bir durum. Hatta bu oluşturulan politikada TBMM ve Türkiye 
Cumhuriyetinin hükümeti olmadığı gibi, asıl politikanın içinde olan Türk çiftçisi, Türk 
halkı da yoktur. Bunu bir kere saptamak lazım. Türkiye’de tarım politikası yoktur, ama 
tarım politikası esasında var da, dışarıdan yabancı güçler tarafından Türkiye’nin tarım 
politikası oluşturulmaktadır.  
 
        Tabii burada oluşturulan tarım politikasında Türk çiftçisinin menfaatleri değil, 
yabancı çiftçilerin ve yabancı halkların menfaatleri gözetilmektedir. Çünkü hiçbir 
ülkenin, yabancı bir ülkenin tarım politikasını oluştururken, o ülkeyi düşünmesi 
mümkün değildir.  
 
         Dün buradaki arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin sayın Tarım Bakanını çok 
üzülerek dinledim, belki birçok arkadaşlarımız da aynı hisle dinlemişlerdir. Çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarım Bakanı, dün dış kaynaklı IMF politikalarını, dünya 
politikalarını burada Türk uzmanları karşısında uzun uzun savunma gafletine girdi, 
savunmaya çalıştı ve bu çok acı bir durum sergiledi. Ben Sayın Bakanı da dinledikten 
sonra, bugünkü hükümetin tarım konusunda gaflet içerisinde olduğunu ve ne 
yaptığını, kendisine ne yaptırıldığını bilmediği kanısındayım.  
 
 



         Yabancı ülkelerden destekli IMF’den, Dünya Bankası’ndan, AB’den, Dünya 
Ticaret Örgütü’nden, Washington’dan destekli emirlerle Türk tarım politikası, çiftçi 
yararına, Türk köylüsü yararına oluşturulamaz. Bunun için çözüm ancak planlı, ulusal 
bir tarım politikasıyla Türk tarımı bugünkü çıkmazdan kurtulabilir. Bunun için 
demokratik alternatif her zaman vardır. Ülkeyi iyi yönetemeyenler, yönetim aczine 
uğrayanlar çekilmelidirler ve bunun yerine tabii ki yeni bir siyasal oluşum 
oluşturulmalıdır. Böylece memleket aciz içerisinde belki Osmanlı’nın son döneminde 
olduğu gibi, Sevr’deki durum gibi Türkiye Kurtuluş Savaşı’nı yapmış, dünyaya örnek 
olmuş. Dünyaya Türkiye Cumhuriyeti modelini oluşturmuş bir ülke, bugünkü aciz içine 
düşmemelidir. Bundan bir an önce kurtulmalıdır. Tabii bunu kurtaracak olan da 
Türkiye’deki toplumdur, halktır. Halk kendi iradesine sahip olmalıdır. Böylece canım 
ne yapalım olmuyor, biz Osmanlı’nın belki son döneminde böyle bir yönetime sahip 
olmuşuzdur. Bugün dünyaya örnek olmuş bir Cumhuriyetin evlatlarıyız ve sayın 
Genel Başkanımız da biraz evvel, Cumhuriyetin ilk yıllarında  büyük önder Atatürk’ün 
tarımın temellerini nasıl oluşturduğunu anlattı. Ve maalesef 70 yıl sonra Cumhuriyetin 
dünyaya örnek olan kazanımları tütün gibi, pancar gibi, süt gibi, birer birer ortadan 
kaldırıldı. Kimin emirleriyle? Yabancı ülkelerin emirleriyle. Bundan bir an önce 
kurtulmalıyız.  
 
       Özür dilerim, korsan tebliğ gibi oldu. Şimdi asıl konunun sahibi olan değerli bilim 
adamlarına aynı konu bir nevi, bu yabancı kuruluşların veyahut küresel sürecin 
yürütücülerinin siyasal değişime nasıl etki yaptıklarını irdeleyecekler, anlatacaklar. 
Ben biraz siyasetçi ve bilim adamı karması olarak konu üzerinde eğildim. 


