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Petrol piyasasının yedek 
kulübesine atılmış 
yaramaz çocuğu İran 

tekrardan oyuna geri dönüyor. 
ABD’nin önderliğinde yapılan 
girişimlerle İran’ın sadece 
nükleer silahlanmasından 
vazgeçmesi karşılığında pet-
rol piyasasındaki payını geri 
alacak. İran’ın bu sürece nasıl 
yaklaşacağı ve nükleer silah-
lara olan ilgisinden vazgeçip 
geçmeyeceği de merak ko-
nusu.

Bir süre önce nükleer pro-
gramdaki ısrarından dolayı 
AB ülkeleri tarafından petrol 
ithaline ambargo konan İran 
için müzakereler başladı. 
Sekiz gün süren diploma-
tik müzakereler sonrası 

İran ve P5+1 ülkeleri 
arasında sağlanan çer-
çeve anlaşma Batı ile 
İran arasında 1978’deki 
devrimden bu yana 
kaydedilen en büyük 
anlaşma olarak gösterili-
yor.

 İran’ın dünya güçleri 
ile nükleer program ile 
ilgili vardığı uzlaşmada 
OPEC üyesi İran’ı pet-
rol üretimini yeniden 
canlandırmaya biraz 
daha yaklaştırdı. Çerçeve 
anlaşmaya göre İran 
nükleer bomba için urany-
um zenginleştirilmesinde 
kullanılan santrifüjleri 
üçte iki oranında azalt-
maya gidecek ve ülkenin 
uranyum zenginleştirmesi 

nükleer silah yapmaya yet-
meyecek hale getirecek. 
İran’ın nükleer silah üretecek 
kapasitesinin ortadan 
kaldırılmasıyla ekonomik 
ve petrol ihracatı üzerinde 
uygulanan yaptırımlar ka-
demeli olarak kaldırılmaya 
başlanacak.

UBS ve Commerzbank AG 
ye göre geçtiğimiz günlerde 
sağlanan bu öncü uzlaşı 
İran’ın birkaç ay içerisinde 
varılacak nihai anlaşma ile 
petrol ihracatlarına yeniden 
başlayabileceği sinyalini 
verdi. Müzakerecilerin nihai 
anlaşmayı ise 30 Haziran’da 
sonuçlandırması bekleniyor.

PEKİ, BU NİHAİ 
ANLAŞMALA SİYAH 
ALTINI NELER BEKLİYOR?

İran’ın yurtdışına yaptığı 
petrol sevkiyatları 2012 yılı 
ortasından bu yana uygu-
lanan yaptırımlar sebebiyle 
yüzde 50 geriledi.

İran’ın küresel petrol 
piyasasına geri dönüşü pet-
rol fiyatlarındaki toparlan-
ma hareketini tehdit ediyor. 
Şöyle ki; ABD’nin artan kaya 
petrolü üretimi ile arz fazlası 
sorunu ile karşı karşıya. 
İran ile uzlaşıya varıldığının 
duyurulmasından dakikalar 
sonra petrol piyasasının küre-
sel göstergesi olan Brent pet-
rol yüzde 5.4 kadar geriledi.

Anlaşma uyarınca ABD ve 
AB, Uluslararası Atom Ener-
jisi Ajansı’ndan denetimciler-
in İran’ın nükleer program ile 
ilgili engelleyici yaptırımlara 
uyum sağladığını onaylaması 
sonucunda ekonomik 
yaptırımları kaldırılacaktır.

Yaptırımların kalkmasıyla 
İran ihracatının ilk altı ayda 
petrol arzını günde 200-600 
bin varil arttırabileceğine dik-
kat çekiliyor. 

Zaten arz fazlasının 
fiyatları yarıya çektiği petrol 
için İran anlaşmasının yeni 
bir risk olduğunu belirtebili-
riz. Bu dönüşün kısa ve uzun 
vadede gerçek anlamda fiyat-
lar üzerinde baskı yapacağı 
açıkça gözükmektedir. Yani 
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önümüzdeki yıllarda global 
petrol talebi artmazsa veya 
ABD arzı azaltmama konu-
sunda inatçı olursa petrol 
için fiyatlar 30 lu seviyelerde 
beklenebilir.

İRAN’A NE KADAR 
GÜVENİLMELİ?

Anlaşma çerçevesi İran’ın 
nükleer silah üretimine giden 
tüm yollarını kapatıyor. 
Nitekim İran nükleer silah 
için plütonyum üretmeme 
konusunda ikna oldu. Bunun 
dışında müfettişler tarafından 
İran’ın nükleer tesisleri 
daha önce hiç olmadığı ka-
dar ayrıntılı denetime tabi 
olacaktır.

Bu sayede İran ‘ın dünyayı 
kandırmaya çalışması halinde 
bunun ortaya çıkarılması 
sağlanacaktır. Müfettişler 
anlaşmanın bütün maddeler-
ine uygunluğun sağlandığını 
teyit etmesi halinde İran 
kaldığı yerden ekonomik 
hayatına devam edecek-
tir. Bunun dışında anlaşma 
hükümlerinin de süresiz 
olduğunu da belirtelim.

İran’ın tarihteki en güçlü 
ve izne gerek duyulmadan 
yürütülen teftişleri ve 

şeffaflığı kabul ettiğini ifade 
eden Obama ‘’ Dolayısıyla 
bu anlaşma güvene dayalı 
değil, anlaşma daha önce eşi 
görülmemiş bir teyide dayalı’’ 
diye konuştu. Bunun dışında 
anlaşmanın her maddesinde 
mutabakat sağlanmadan 
anlaşmanın sağlanmış kabul 
edilmeyeceği belirtildi.

İran’ın nükleer programını 
durdurmanın sadece birkaç 
yolu olduğunu belirten ABD, 
İran’ın nükleer tesislerini 
bombalamaktansa en iyi yo-
lun müzakerelerden ayrılıp ek 
yaptırımlar getirmek olduğunu 
söyledi. Nitekim bombalama 
halinde Ortadoğu’da yeni 
bir savaş çıkacağı ve İran’ın 
bomba elde etme sürecinin 
hızlanabileceği kaçınılmaz bir 
senaryodur. Küresel anlam-
da baktığımızda da savaş ye-
rine müzakere ve yaptırımlar 
getirilmesinin daha doğru bir 
yaklaşım olduğunu söylemek 
yanlış olmaz.

İran ‘ın daha önce pet-
rol piyasasından diskalifiye 
edilmesiyle bunu kendine 
fırsat bilen Rusya, pazardaki 
payını büyütmüş ve gelirini 
yüksek miktarda arttırmıştı. 
Fakat Rusya’nın bu oyunda 
yedek kulübesine ötelen-

mesiyle İran’ın da öcünü 
almış olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. İran’ın petrol 
çıkarmada kullandığı teknolo-
jik yenilemeleri yapması için 
geçecek sürede diğer ül-
kelerin son fırsatları olarak 
değerlendirebilir.

YATIRIMCILAR İÇİN 
AVANTAJ MI 
DEZAVANTAJ MI?

Öncelikle hammadde 
sağlayıcılar açısından ba-
karsak birçok sektörün mali-
yetlerini düşürebilecek bir 
gelişme gibi gözükse de güm-
rükleme ya da vergilendirme 
sürecinde yapılabilecek 
değişiklikler petroldeki fiyat 
avantajını sanayi ke simine 
yansıtmaya bir engel teşkil 
edebilir. Bunun dışında 
doların Türk lirası karşısında 
değerini arttırıyor olması da 
bir diğer handikap olarak 
görülüyor.

Fakat vadeli veya spot pi-
yasada petrol işlemleri yapan 
ekran yatırımcıları bu durumu 
avantaja çevirebilir. Anlaşma 
sürecinin takip edilme sinin 
ardından satış pozisyo-
nuna geçilmesinin karlılığı 
arttıracağını söyleyebiliriz.
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KARABÜK 1937-2015: 
Türk Sanayinin Öncüsü 78 Yaşında

Nazif Ekzen

“Türkiye, cihan 
buhranının yarattığı 
akımlar içinde, yalnız 

fakir bir hammadde üreticisi 
değil de, aynı zamanda sa-
nayici bir ülke olarak Kalkınma 
yolunda gayret göstermiştir.” 

Şevket Süreya Aydemir, 
İkinci Adam.

3 Nisan 1937 tarihinde te-
melleri atılan, Karabük kenti 
ve Karabük Demir-Çelik; bu 
“özgür kalkınış çabası döne-
minin, sanayileşme hedefine 
sahip bir ülke olarak kalkınma 
yolunda gösterdiği gayretin” 
özgün örneği” ve bugün 78. 
yılındadır.

BİR ÖZGÜR KALKINIŞ 
ÇABASI DEVRİ

Şevket Süreyya Aydemir, 
“İkinci Adam” eserinde 
İ.İnönü’yü anlatır. Lo-
zan sonrasında,1926 

Temmuz’unda Türk güm-
rükler üzerindeki sınırlayıcı 
kayıtların kalkması ile 
başlayan ve 1929 cihan 
buhranı içinde yönünü bu-
lan kendisinin de içinde yer 
aldığı “bir özgür kalkınış 
çabası devrini” anlatır.

“Bütün çekişmeli 
anlamlarına ve 
anlamsızlığına rağmen, 
Türkiye’nin bir devletçiliğe 
yöneliş ve bugünkü an-
lamda bir planlama 
niteliğinden uzak olsa da, 
kendi gücünü seferber et-
meye çalışarak bir özgür 

kalkınış çabası devri vardır.” 
(…) “Bu hikâyeyi Lozan ruhu-
na, siyasi ve iktisadi egemen-
lik hırsına, antiemperyalist 
bir gayrete bağlamak ve milli 
ekonomi üstüne gerek içten, 
gerek dıştan gelecek sorum-
suz her türlü kontrole karşı, 
yiğitçe bir savaş saymak ge-
rekir.”

“Hülasa, Atatürk’ün 
ölümünden önce, hatta biraz 
eksik ve masumane sayılsa 
bile, bir doktrin ve derin bir 
sistem temeline dayanmasa 
bile, Türkiye, cihan buhranının 
yarattığı akımlar içinde, yalnız 
fakir bir hammadde üreticisi 
değil de, aynı zamanda san-
ayici bir ülke olarak Kalkınma 
yolunda gayret göstermiştir”.

78 yaşındaki Karabük 
Demir-Çelik, özelleştirme 
sonrasında bugünkü sentetik 
yapısına dönüştürülmesine 
karşın, “bu özgür kalkınış 

çabası döneminin” 
sanayileşme hedefine sa-
hip bir ülke olarak kalkınma 
yolunda gösterdiği gayretin 
özgün örneğidir. Zamanın, 
1935’li yılların koşullarında, 
Türkiye’de 290 bin tonluk 
bir Demir-Çelik Fabrikası 
yatırımı yapılabileceğine ve 
Türkiye’nin buna tek başına 
sahip olabileceğine inan-
mak “imkansıza inanmak” ile 
eş anlamlıdır. Türkiye, 2013 
sonu uluslararası verilerine 
göre, 29 milyon ton üretim ka-
pasitesi ile Dünya Ham Çelik 
Üretiminde 9-10.sıradadır.

78 yıllık serüvenin 
başlangıcında Karabük’ün 
290 bin tonluk kapasitesi ile 
yola çıkan Türkiye 3 entegre 
işletme (Karabük, Ereğli ve 
İskenderun D-Ç) ve diğerleri 
ile bugün 29 milyon tonluk ka-
pasiteye sahiptir.

Cumhuriyetin I. San-
ayi Planının (1933-1937) 
önemli beş projesinden birisi 
olan Karabük-Demir Çelik 
Fabrikasının yapımı gecikmeli 
de olsa bu plan dönemi içinde 
başlamış ve 1939 yılında 
üretim hattına alınmıştır.

Karabük bu beş projenin 
en büyüğüdür ve Cumhuriyet 
döneminde, Lozan sonrasında 
“dış kredi sağlanarak” yapılan 
ilk büyük ” kamu sektörü 
ekono misi” yatırımıdır.

Karabük, aynı zaman-
da, Cumhuriyet’in ilk döne-
minde benimsemiş olduğu; 
“bağımsız-özgün” kalkınma 
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anlayışına bağlı “I.Sanayi 
Planı” ile gerçekleştirdiği 
“Cumhuriyetin ilk ağır san-
ayi Kentidir”. Bir “planlama” 
ürünüdür. Ekonomik-sos-
yal ve toplumsal alt-yapıları 
düşünülerek planlanmış 
olan Karabük Demir-Çelik 
Fabrikası, aynı zamanda, ikti-
sat politikası aracı yaratılması-
kullanılması konusunda “kamu 
sektörü ekonomisi” açısından 
önemli bir örnek oluşturur. 
“Sanayin yurt-ölçeğinde 
kurulması ve Kalkınma ekon-
omisinin aktif politika aracı 
olarak Kamu ekonomisinin 
kullanımı” Türkiye’de KİT 
Kültürünü yaratmıştır. Kara-
bük Demir-Çelik, Nazilli Do-
kuma, Turhal ve Alpullu 
Şeker Fabrikaları bu kültürün 
ülke ölçeğinde öncü sanayi 
örnekleri olmuştur. Türk san-
ayi ekonomisinin, bütün alt üst 
oluşlara karşın güçlü kalan ve 
günümüze değin taşınan te-
mel altyapısının oluşturulduğu 
dönem, bu dönemdir.

KÖMÜRE VE DEMİRE 
GİDEN YOL

1926 yılında başlamış 

olan Ankara-Sivas Demiryolu 
inşaatı, Irmak yol ayrımından, 
Ankara- Ereğli-Zonguldak, 
“Kömüre Giden Yol” hattının 
inşaatına başladı. Hat 1935 
yılında işletmeye açıldığında 
Irmak-Filyos hattı üzer-
inde, 13 haneli bir yerleşimin 
yakınındaki İstasyonun adıdır 
Karabük. 3 Nisan 1937 tarihin-
de ilk ağır sanayi girişiminin 
başladığı yer.

Ankara’da görev yapmış Al-
man diplomatı H. Kroll, Ulus 
gazetesinde 1967 yılında 
yayınlanan Türkiye anılarında; 
Karabük Demir-Çelik’in hangi 
şartlarda kurulduğunu anlatır.

Türkiye, Karabük’te normal 
şartlarda elde edemeyeceği 
bir ağır sanayi tesisine, İngiliz-
Alman siyasi rekabeti sayes-
inde kavuşacaktır. “Almanya’yı 
Türk ekonomisinde rol oyna-
ma durumundan çıkarma ko-
nusundaki İngiliz hedefinin 
gerçekleşmesi, İngiliz dev-
letinin işe etkili bir biçimde el 
atmasına bağlıydı.”

“Yıllardır Türkiye’nin 
kalkınma programı çerçeves-
inde büyük bir demir ve çelik 
işletmesinin kurulması, Ka-
radeniz kıyılarında bulunan 

demir ve kömür madenlerinin 
böylece değerlendirilmesi, za-
manla dış ithalattan bağımsız 
bir durum sağlanması 
öngörülüyordu. Türkiye’nin 
genel politikası açısından 
böyle bir plan sağlam sayılırdı. 
Ama belki Avrupalı demir-
çelik üreticileri bunu pek iyi 
karşılamayacaklardı. Çünkü 
önemli bir Pazar Avrupa’nın 
ihracatına kapanmış olacaktı. 
Normal zamanlarda olsa, 
konu, sözü geçen Avrupa 
firmalarını görüş birliğine 
götürürdü. Türk Hükümeti de 
uluslararası bir firma grubun-
dan kabule değer bir teklifi 
boşuna beklerdi.”

“Ancak 1936’da çevres-
inde büyük politik mücadele-
lerin geçtiği Türkiye böyle bir 
çıkar dayanışmasına mey-
dan bırakmıyordu. Bu yüzden 
çeşitli Avrupalı çıkar grupları 
arasında sert bir mücadele 
oldu.”

Sir Percy Loraine, İngiliz 
Konsorsiyumunun verdiği 
teklifin önem taşıdığının 
Türkiye’nin en yüksek yerine 
bildirmek üzere İngiliz Kralı’nın 
bir mesajını Kemal Atatürk’e 
verdi. Sonunda siparişi 
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İngilizler aldı.” 1930’ların so-
nunda başlayan Karabük D-Ç 
yatırımı II. Dünya savaşının 
en kızgın günlerinde yapıldı 
ve işletmeye açıldı.

KARABÜK’Ü KAPATIN: 1947 
VE 1994 GİRİŞİMLERİ

Savaşın bitiminden kısa süre 
sonra “ yeni dünya düzeninin 
hakimleri” savaştaki müttefikler-
imiz Karabük’ün kapatılmasını 
istediler.

Yeni Dünya Düzenin mimarı 
olarak ABD’nin 1944-1951 
yılları arasında; Türk ekono-
misi için hazırladığı Ameri-
kan Kalkınma reçeteleri 
hep 1930-1940 döneminde 
gerçekleştirilmiş olan Kamu 
Ekonomik İşletmelerinin tasfi-
yesin ister. Bu raporlar içinde en 

çok bilinen iki rapordan (Thorn-
burg Raporu ve Baker Rapo-
ru) birisi Karabük Demir-Çelik 
Fabrikasının kapatılmasını 
diğeri de özelleştirilmesini iste-
mektedir.

1950 sonrasının “temel ik-
tisat politikası tercihinin be-
lirlenmesinde, Dünya Bankası 
Grubu tarafından hazırlanmış 
olan Baker Raporu kadar, 
W. Thornburg’un “Türkiye’nin 
bu gün ki Durumunun Ten-
kidi” Raporu da önemli bir yer 
tutmuştur.

Thornburg Raporu, Birinci 
Sanayi Planı ile kurulmuş kamu 
sektörü ekonomisine ait sanayi 
yatırımlarının tasfiyesini öner-
mektedir. Bu konuda, en ilginç 
örnek Karabük Demir Çelik 
yatırımıdır. Israrla, işletmenin 
derhal durdurulup tasfiye 

edilme sini ister:
“Karabük Demir Çelik 

Fabrikaları tasfiye edilme-
lidir. Karabük’ü Türk halkının 
hakiki ihtiyaçlarının temini 
uğrunda feda etmek, ilgili Türk 
makamlarının cesareti ve ger-
ekli değişikliğin tahakkuku için 
Türkiye’ye yardım edebilecek 
Amerikalıların bilgi ve hüneri 
için bir imtihan olacaktır.”

Oysa, Karabük Demir Çe-
lik yatırımı, Tornburgh’un 
işletmenin tasfiyesini-
kapatılmasını istediği tarihten 8 
yıl önce işletmeye alınmıştır.

Bu, sadece Karabük 
yatırımına karşı değil Birinci Sa-
nayi Planı içinde gerçekleşmiş 
bütün kamu yatırımlarına karşı 
bir ideolojik saldırıydı. Thorn-
burg raporunda istenen sad-
ece “özelleştirilme” değil, onun 
da ötesinde 1932 yılından 
başlayarak gerçekleştirilmiş 
olan henüz 5 yıllık, 8 yıllık, 
10 yıllık I. Sanayi planı 
yatırımlarının tümden tasfi-
yesiydi.

1940’lı yıllarda kapatmayı 
başaramadılar. Müttefiklerimiz 
Karabük’ün kapatılmasını ya 
da özelleştirilmesini hep iste-
diler.

İngilizlerin finansmanı ve 
Almanlara karşı hamiliği ile ku-
rulan Karabük 1960’lı yılların 
başında bu kez Almanların 
finansmanı ile revize yatırımlar 
ile büyüdü. Türkiye’yi tek 
başına 1960’lı yılların ortasına 
kadar taşıdı.

5 Nisan 1994 günü zamanın 
Çiller Hükümeti tarafından 
açıklanan “Ekonomik Önlemler 
Uygulama Planı” , Karabük’ü 
kapatma kararı aldı. Bu ikinci 
kapatma girişimi idi.

“Karabük ilçemizin 
gelişmesine büyük katkı 
sağlamış olan Karabük Demir-
Çelik İşletmeleri görevini 
tamamlamış, ekonomik ve 
teknolojik ömrünü doldurmuş 
ve eskiyen teknolojisi ile re-
kabet edebilirliği kalmamıştır. 
Tesisin 1994 yılı zararının 5 tril-
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yon TL olacağı tahmin edilme-
ktedir. Özelleştirme imkânının 
bulunmaması halinde Karabük 
Demir-Çelik İşletmelerinin üreti-
mi yılsonunda durdurulacaktır.”

Tarihinde ikinci kez 
kapatılma tehdidi ile karşılaşan 
Karabük Demir-Çelik için “re-
kabet edebilirliği kalmamıştır” 
raporunun gerekçesinde, 
Gümrük Birliği başladıktan 
sonra AB içinde rekabet 
imkânı kalmayacağı görüşü 
yer almıştı. Oysa ki Gümrük 
Birliği kapsamında Demir-Çelik 
yoktur. İlter Ertuğrul “Biz Vatan 
Hainliğine Devam Ediyoruz” 
çalışmasında, AB içinde reka-
bet edilebilirliğin kalmadığına 
ilişkin bu raporun, “bir ziraat 
mühendisi” tarafından 
hazırlandığını açıklayacaktır.

Kapatma konusunda son 
kararı, Karabük üzerine çalışan 
sosyologların “Karabüklü 
tipi dediği”, Karabük İnsanı 
söylemiştir. Karabük İnsanı, 
Karabük’ü bir bütün olarak 
sahiplenmiş ve korumuştur. 
Çiller tezlerini çürütmüştür. 
Ancak özelleştirmeyi 
engelleyememiştir.

7- 8 Kasım 1994 tarihle rinde 
Türkiye tarihinde bir kentin 

bütün yaşayanlarının katıldığı 
“toplumsal direniş ve gösteri 
yürüyüşü” bir anlamda 3 Nisan 
1937 tarihindeki temel atma 
töreni benzeridir. Karabük 
İnsanı; kamuya ait bu “büyük 
sabit sermaye stoku”nun kapa-
tma yöntemi ile yok edilmesini 
önlemiştir.

Tarihselliğin önemli be-
lirleyicisi; “kalıcılık olarak” 
bilinmektedir. “Karabüklü 
tipi” Karabük’te kalıcılığı 
sağlamıştır. Karabük’te sadece 
Fabrika’nın kalıcılığı değil onun-
la birlikte kurulan Fabrika Ken-
tinin kalıcılığını da sağlamıştır. 
1996 yılındaki Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Koruma Kurulu Kararı 
ile ”Kentsel Sit” kabul edilen 
Fabrika Kentinin de kalıcılığını 
sağlanmaya çalışılmıştır. Özel 
Koruma Kararına karşın Fab-
rika Kentinin belli kısımları 
tipik AKP dönemi rantçılığı-
inşaatçılığı kafasıyla yıkılarak 
yeniden imara açılmaktadır. 
Mimarlar Odası-Ankara 
Şubesinden S.Ökten Karabük 
Fabrika kentinin “erken Cum-
huriyet dönemine ait yapılar 
içinde günümüze ulaşan, ori-
jinalini koruyarak varlığının 
devam ettiren Türkiye’deki 

tek başarılı örnek” olduğunu 
söylüyor. “Erken Cumhuri-
yet dönemine ait yapıların 
bir çoğunun yıkıldığı kalan 
örneklerininse bir çoğunun 
üzerinde yapılan değişiklikler 
ile özelliklerini kaybederek 
günümüze ulaştığı bir ortamda 
orijinalini koruyarak varlığının 
devam ettiren bu yerleşim, 
dönemin mimari ideallerini 
göstermesi, modern toplum-
modern mimari birlikteliğinin 
Türkiye’deki başarılı bir örneği 
olması bakımından önemlidir”.

1995 yılında kapatma kararı 
çekilerek “Özelleştirilmesine” 
karar verilen Karabük D-Ç, 
Kamu sermaye stoku-
nun dışarısına çıkartılarak 
başta çalışanlar olmak üzere 
özelleştirilmiştir. Bugün payların 
piyasada el değiştirmesi ile 
belli gurupların elinde “özel bir 
şirket” konumunda ve veli ser-
maye gurubunun yönetimind-
edir.

Karabük 78. yaşında. Türk 
ağır sanayinin kurucu örneği. 
1995 yılında Kamu sermaye 
stokunun dışına çıkartılmıştır. 
Üretmeye devam etmektedir. 
Yeniden Kamu ekonomisine 
dönüş gününü beklemektedir.
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Tarım Ambarı Türkiye 
12 Yılda Kurudu

12 yılda 11 milyon kişi ar-
tan nüfusa karşılık, tarım 
alanları 2.6 milyon hektar, 

tarım istihdamı 2 milyon kişi 
azalmıştır. Tarım ihracatçısı 
Türkiye, AKP ile tarım ithalatçısı 
haline gelmiştir ifadelerini kul-
lanan Oran, ‘2002 yılında 
yaklaşık 3 kilo buğdayla bir litre 
mazot alabilen çiftçi, artık bu-
nun için 5 lit re buğday satmak 
zorundadır’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ekonomik ve 
sos yal yapısının temel direkler-
inden birini oluşturan tarım 
sektörü, AKP iktidarlarının 
mağdur ettiği kesimlerin 
başında gelmektedir diyen 
Oran, açıklamasını şöyle 
sürdürdü:

Tarımda yılların ihmali 
ve izlenen yanlış politi-
kalar sorunları katlayarak 
büyütmüştür. 12 yılın so-
nunda gelinen noktada sa-
dece üretici değil, tüketici 
de mağdurdur.

Çiftçimiz alın teri 
döktüğü, binbir güçlükle 
ürettiği ürünlerden 
karnını doyuracak geliri 
sağlayamazken; aracılar 
haksız ve fahiş kâr-
lar elde edip; tüketicinin 
kesesinden, üreticinin 
sırtından saltanat sürme-
ktedir. Cefayı çeken çiftçi, 

sefayı süren aracı, fırsatçı 
ve vurgunculardır. Üreti-
cinin 2 liraya zor satabildiği 
patatesin fiyatı markette 5 
TL’ye ulaşmıştır. Dar gelirli 
yurttaş; zengin-yoksul tüm 
mutfakların olmazsa olmazı 
patatesi alamaz, adeta patates 
tezgâhının yanından dahi 
geçemez olmuştur. “Patates 
Timi” kurduğunu açıklayan 
Tarım Bakanlığı, olayı stokçu 
birkaç fırsatçının komplosu 
şeklinde kriminal bir vaka gibi 
gösterme gayretindedir. Oysa 

bu spesifik bir durum değildir. 
Sorun, AKP’nin yanlış tarım 
politikalarının bir sonucudur; 
polisiye yöntemlerle çözül-
emeyecek çapta ve yapısal 
niteliktedir. Çiftçilerimizin çatı 
kuruluşu TZOB’un belirleme-
lerine göre tüm tarım ürünle-
rinde üretici ve market fiyatları 
arasında 5 katı aşan fiyat 
farkları yaşanmaktadır. Mart 
ayı fiyatlarına göre en büyük 
fark yüzde 516,4’le kuru incirde 
gerçekleşmiş; üreticide 5 lira 
50 kuruş olan bu ürünün kilo-

CHP  İstanbul Milletvekili Umut Oran, tarımda 12 yıllık ihmal ve yanlış 
politikalar hem üretici, hem tüketiciyi perişan etmiştir. Tarım ürün-
lerinde üretici ve market fiyatları arasında 5 katı aşan fiyat farkları 
yaşanıyor. Üretici alın terinin karşılığını alamazken, aracılar haksız 
ve fahiş kârlar elde edip üretici ve tüketicinin sırtından saltanat sür-
mektedir” dedi.
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su markette 33 lira 90 kuruşa 
satılmıştır. Üretici ve market 
fiyatları arasındaki fark may-
danozda yüzde 411,8, kuru 
kayısıda yüzde 249,5, kuru 
üzümde yüzde 241,7, limonda 
yüzde 240,7, salatalıkta yüzde 
206,7, nohutta yüzde 206,2, 
elmada yüzde 204,8, kuru fa-
sulyede yüzde 200, marulda 
yüzde 193, karnabaharda 
yüzde 182,7, lahanada yüzde 
176,1, sütte yüzde 173.9, pirin-
çte yüzde 138,3, zeytinyağında 
yüzde 82,8 olmuştur.

‘NÜFUS ARTTI, TARIM 
ALANLARI KÜÇÜLDÜ’

2002-2014 döneminde 
Türkiye’nin toplam nüfusu 
yaklaşık 11 milyon kişi ve bu 
kapsamda istihdamdaki nü-
fus 4.6 milyon kişi artarken, 
tarımda çalışan sayısı 2 milyon 
kişi azalarak 7.5 milyondan 5.5 
milyona gerilemiştir. Tarımdan 
karnını doyuramayan çiftçinin 
faaliyetine son vermesi so-
nucu 12 yılda Türkiye’deki to-
plam tarım alanları yüzde 10 
küçülerek 26.6 milyon hek-
tardan 23.9 milyon hektara 
gerilemiştir. Yani AKP’nin iş 
başında olduğu 12 yılda 2.6 
milyon hektarlık tarım alanı 

terk edilmiştir. Bu kapsamda 
buğday, arpa gibi tahıllar ile 
diğer bitkisel ürünlerde ekili 
alanlar yüzde 12 küçülerek 
17.9 milyon hektardan 15.8 mil-
yon hektara; nadasa bırakılan 
alanlarla birlikte toplam tarım 
alanı yüzde 13,4 küçülerek 
23 milyon hektardan 19.9 mi-
lyon hektara düşmüştür. Aynı 
dönemde tarım alanları mey-
ve, baharat, süs bitkilerinde 
yüzde 21 artarken, sebzede 
yüzde 13,6 küçülmüştür.

‘20 İLDE TARIMDA BÜYÜK 
ÇÖZÜLME’

Tarım alanlarındaki daral-
ma 20 ilde rekor boyutlara 
ulaşmıştır. 2002-2014 döne-
minde söz konusu alan-
lar Ardahan’da yüzde 55, 
Hakkâri’de yüzde 43,3, 
Kars’ta yüzde 38,4 oranında 
küçülmüştür. Bu dönemde 
Şırnak, Zonguldak, Konya, 
Kastamonu, Karabük, Yoz-
gat, Bilecik, Diyarbakır, 
Gümüşhane illerinde tarım 
alanlarının yaklaşık dörtte biri; 
Malatya, Erzurum, Erzincan, 
Osmaniye, Kahramanmaraş, 
Afyon, Adıyaman ve 
Kırşehir’de de yaklaşık beşte 
biri kaybedilmiştir. 2002 yılında 

ülkedeki alanların üçte birine 
sahip bu 20 ilde, son 12 yılda 
tarım alanlarında yaşanan 
küçülme 2 milyon hektarı 
geçmiştir.

‘ÜRETİMDE KAN KAYBI’

Türkiye nüfusuna 11 mi-
lyonla yaklaşık bir Belçika 
nüfusunun eklendiği son 12 
yılda ekilen alanlardaki azal-
maya bağlı olarak tarım ürün-
lerinde ciddi üretim düşüşleri 
yaşanmıştır. 2002’de 19.5 mi-
lyon ton olan buğday üretimi 
2014’te 19 milyon tona, arpa 
üretimi 8.3 milyon tondan 6.3 
milyon tona gerilemiştir. Bu 
dönemde kütlü ve lifli pamukta 
toplam yıllık üretim 3.5 milyon 
tondan 3.2 milyon tona; tütünde 
153 bin tondan 70 bin tona; 
fasulye, nohut, mercimek gibi 
kuru baklagillerde 1.5 milyon 
tondan 1 milyon ton civarına, 
patateste 5.2 milyon tondan 
4.1 milyon tona düşmüş, şeker 
pancarı üretimi 16.5 milyon 
tonla yerinde saymıştır. Birçok 
meyve, sebze ve diğer bitkisel 
ürünlerde de durum benzerdir.

‘GİRDİ FİYATLARI FÜZE 
GİBİ’
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Son 12 yılda tarımda 
kullanılan mazot, gübre, 
ilaç gibi temel girdilerin fiyat 
artışları, tarım ürünlerinde-
kini açık ara sollamış; çiftçinin 
ürününün temel girdiler 
karşısındaki alım gücü önemli 
oranda düşmüştür. 2002’de 
kilosu 41 kuruş olan buğday 
yüzde 90 artışla 78 kuruşa 
çıkarken, çiftçinin temel gir-
disi mazotun litre fiyatı yüzde 
194 artışla 1.30 liradan 3.8 
liraya; DAP gübresinin tonu 
da 373 liradan 1.650 liraya 
yükselmiştir. 2002 yılında 
yaklaşık 3 kilo buğdayla bir lit-
re mazot alabilen çiftçi, artık 
bunun için 5 litre buğday sat-
mak zorundadır. 2002 yılında 
910 kilo buğday bir ton DAP 
gübresi ederken, şimdi bir ton 
gübre alabilmek için 2 tondan 
fazla buğday satmak gereki-
yor.

 
‘TÜRKİYE TARIM 
İHRACATÇISIYDI, TARIM 
İTHALATÇISI OLDU’

 
2002’de 1.8 milyar dolar 

olan tarım ihracatı 2.4 katlık 
artışla 2014’te 6 milyar dola-
ra çıkarken, ithalat 1.7 mil-
yar dolardan 8.6 milyar 
dolara çıkarak yaklaşık 5’e 
katlanmıştır. 2002’ye kadar 
tarımda dış ticaret fazlası veren 
Türkiye, izleyen yıldan itibaren 
açık vermeye başlamıştır. 
Tarım dış ticaretinde ma-
kas giderek açılmış; 2002’de 
yüzde 103 olan ihracatın itha-
lata oranı, 2014’te yüzde 70’e 
kadar düşmüştür. Karkas et, 
kurbanlık canlı hayvan ve sa-
man ithalatıyla ilk kez AKP 
döneminde tanışan Türkiye, 
son 12 yılda tarımda toplam 
15.3 milyar dolar dış ticaret 
açığı vermiştir.

 
‘TARIMIN MİLLİ GELİRDEKİ 
PAYI HIZLA GERİLEDİ’

 
Türkiye ekonomisinin yüzde 

2.9 büyüdüğü 2014 yılında sa-
nayi yüzde 3.5, hizmetler sek-

törü yüzde 4 büyürken, tarımda 
yüzde 1.9 oranında küçülme 
yaşanmıştır. GSYH’de or-
talama büyümenin yüzde 4.7 
olduğu 2003-2014 döneminde 
sektörel bazda büyüme san-
ayi ve hizmetlerde yüzde 5.4 
olurken, tarımda yüzde 1.9’da 
kalmıştır. Tarım kesiminin 
2002’de yüzde 12 dolayında 
bulunan GSYH’deki payı, yıllar 
itibariyle sürekli gerileyerek 
2014’te yüzde 8.8’e düşmüştür. 
2002 yılında sabit fiyatlarla 72.5 
milyar lira olan GSYH, 2014’te 
126 milyara çıkarken, tarım 
sektörünün hasılası düşük 
büyümeyle 8.7 milyardan 11 
milyara yükselebilmiştir.

 
‘ÇİFTÇİNİN BANKAYA 
BORCU 11 KAT BÜYÜDÜ’
 

AKP döneminde tarım sek-
törünün borçları da katlanarak 
büyümüştür. Tarımın bankacılık 
sektörüne olan nakdi kredi 
borçlarının 2002 
sonunda 4.1 milyar 
lira olan bakiyesi 
12 yılda yaklaşık 
11 kat büyüyerek 
Şubat 2015 itibari-
yle 47.3 milyara 
ulaşmıştır. Tarımın 
batık kredi borcu 
da bu dönemde 6 
katlık büyümeyle 
174 milyon liradan 
1.4 milyar liraya 
yükselmiştir. Üret-
tiği ürünle girdi 
maliyetlerini dahi 
karşılayamaz ha-
le gelen çiftçi, 
bankalara kredi 
borcunun yanı sıra 
BAĞ-KUR prim 
borçlarını da öde-
yememektedir. 1 
milyon 305 bini 12 
aydan fazla sürey-
le olmak üzere 
birikmiş BAĞ-KUR 
primlerini ödeye-
meyen toplam 2 
milyon 236 bin 
sigortalının önemli 

bir bölümü çiftçilerimizdir.
 

‘ÜLKELERİN TARIMI İHMAL 
LÜKSÜ YOKTUR’

Çiftçinin emeği kutsaldır, 
tarımsal üretimin her 
aşamasında alın teri vardır. 
İnsanlığın geleceği için en te-
mel ihtiyaç olan gıda maddele-
rini üreten çiftçiler dünyanın en 
zor ve değerli işini yapmaktadır. 
7 milyarı aşan dünya nüfusu 
için stratejik önemi daha da 
artan tarımı ihmal lüksü yok-
tur. 12 yıllık AKP iktidarı döne-
minde ise Türkiye tarımında; 
sulama, makineleşme, gübre 
kullanımı, tohum ıslahı, zirai 
mücadele, çiftçi eğitimi, girdi 
maliyetleri, dış pazarlarda re-
kabet gibi konulardaki sorunlar 
katlanarak büyümüştür. Her 
türlü zorluğa rağmen halkın 
sofrasına gıda sunabilmek için 
çabalayan çiftçilerimiz, ciddi 
sıkıntılar içindedir.
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“İş Dünyası Kurda Bu Kadar 
İniş Çıkışı Kaldıramaz”

İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, kurdaki sert 

yükselişlerin durgunluğa 
sürüklenen ekonomiyi 
zorladığını söyledi. 

Nisan ayı meclis toplantısında 
FED’in faiz artışına başlayacağı 
yönündeki beklentiler ile 
yükselişe geçen doların re-
kora doymadığını belirten 
Demirtaş, “Artık dolar kurunun 
kırdığı rekorlar gazetelerin 
birinci sayfasına bile giremi-
yor çünkü doların yükselişi 
durmuyor. Uzmanların kri-
tik eşik dediği 2,70 TL’yi 
de aşan dolar 2.73’ü 
gördü. Bugün 2,72 se-
viyelerinde seyrediyor. 
Kurdaki sert yükselişler, 
durgunluğa sürüklenen 
ekonomimizi zorluyor. 
Yılbaşından bu yana 
yüzde 15 değer kaybe-
den TL, en çok değer 
kaybeden para birimi. 
TL’yi Brezilya Reali izliyor. 
TL ile en çok karşılaştırılan 
para birimlerinden Güney Af-
rika Randı’nın değer kaybı 
ise sadece yüzde 4,5. İçinde 
bulunduğumuz süreçte, dünya 
piyasalarında serbest olarak 
dolaşan para ABD’ye dönüyor. 
Başbakan Yardımcısı Ali Ba-
bacan, doların TL karşısında 
her yüzde 10’luk artışının en-
flasyonu yüzde 1,5 arttırdığını 
ifade etmişti. Yılbaşından bu 
yana TL’deki kaybın yüzde 15 
olduğunu düşündüğümüzde, 

bunun enflasyona etkisinin 
yukarı yönlü yaklaşık yüzde 2 
olacağını söyleyebiliriz” dedi. 

“Kurda bu kadar iniş çıkışı 
kaldıramayız” diyen Demirtaş, 
örnek olarak Milli Piyango’nun 
özelleştirilmesini gösterdi. 15 
Temmuz’da yapılan Milli Piyan-
go ihalesinin bedelinin 3 mil-
yar 214 milyon dolar olduğunu 

hatırlatan Demirtaş,  “O tarihte 
dolar 2.11 TL idi. 15 Nisan’da 
dolar kuru 2.73 TL’ye geldi. 
Yani ihale bedeli tam 2 mil-
yar TL arttı. Dolar hızla yük-
selince kazanan firma ödemeyi 
yapamadı ve 15 Nisan’da ver-
ilen süre doldu. Şimdi sıra ikinci 
sıradaki firmaya geçti, ihalenin 
geleceği belirsiz.  Seçimlerin 

ardından ekonomide yeni bir 
yol haritasına, heyecanına 
ihtiyacımız var” diye konuştu.  
Mevcut devlet destekleri 
yatırımları patlatmaz

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun yeni teşvik pa-
ketini açıkladığını hatırlatan 
Demirtaş, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Bizim dikkatimizi 
çekenler şunlar oldu: Oranı 
yükselecek yatırım indirimi, 
Vadeli ithalatta sıfır Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonu 

oranı, İzmir’e de uygulanacak 
(2 yıl) sigorta primi işveren 
payı desteği. Teşvik sis-
temimizde I. Bölge aley-
hine olan bazı dezavanta-
jlar vardı.  Paketle birlikte 
bazı iyileştirmeler geliyor. 
Pakette özellikle yatırım 
mallarının ve ara malların 
vadeli ithalatında KKDF 
oranının yüzde 6’dan 

yüzde  0’a indirilmesi yer-
inde bir karar. KKDF ödeme-

mek için peşin ithalat yoluna 
giden üyelerimiz bankalardan 
kredi kullanıyordu. Ancak bu ka-
rarlar yetmez. Bize göre, mevcut 
devlet destekleri yatırımları 
patlatmaz. Türk iş dünyasının 
rekabet gücünü azaltan tüm 
yüklerden kurtulmasını istiyor-
uz.  Özellikle doğrudan yabancı 
sermayeye yeni teşvikler isti-
yoruz. Ayrıca tasarrufu arttırıcı 
adımlar hayata geçirilmeli. 
Çünkü önümüzdeki dönemde 
borç bulmak eskisi kadar kolay 
ve ucuz olmayacak.

Nisan ayı meclis toplantısında konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, kurdaki sert yükselişlerin durgun-
luğa sürüklenen ekonomiyi zorladığını, iş dünyasının bu kadar iniş 
çıkışı kaldıramayacağını söyledi.
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En Çok Kaybeden Türkiye!

Uzmanlar dolar cinsin-
den dış borçların geri 
ödenme maliyetlerinin 

ciddi artış yaşadığını vurgu-
layarak, Türkiye’nin para biri-
minin düşmesinin ihracata bir 
katkı sağlamadığına dikkat çe-
kiyor. Para biriminin düşüşünün 
Euro Bölgesi’nde gerçekleşen 
parasal genişlemenin ardından 
olduğu gibi, ürünleri daha re-
kabetçi hale getirerek ihracatı 
artırması gerektiğini belirten 
uzmanlar, Türkiye’de bu du-
rumun gerçekleşmediğini, bir 
çok şirketin lira olarak elde 
ettiği cirolarla dolar borcunu 
ödemekte zorlanacağını belirti-
yor. Türkiye’nin dış borcunun 
yüzde 58’e yakın bir kısmının 
dolar cinsinden olduğunu 
vurgulayan uzmanlar Euro 
Bölgesi’ne yapılan ihracatın 
toplamın yüzde 30’unu 
oluşturduğunu vurguluyor. 
TL’nin dolar karşısında son 

dönemde negatif ayrışmaya 
başlaması uzmanların dik-
katini çekiyor. Dolar endeksi 
gerilerken dolar/TL yükselişini 
sürdürüyor.

Dünya gazetesinin habe-
rine göre, finansal istikrar ris-
kinin arttığı belirtilen Reuters 
analizine göre son bir yılda 
dolar karşısında yüzde 20 
değer kaybederek 2.74 tarihi 
rekor seviyesini gören lira, en 
büyük ihracat yaptığı bölge 
Avrupa olmasına rağmen, euro 
karşısında bir yıl öncesine göre 
sadece yüzde 0.1 değer kay-
betti. Capital Economics’den 
William Jackson “Bir şekilde 
Türkiye gelişmiş ve gelişen 
piyasaların en çok kaybe-
deni” diye konuştu. Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine 
göre Türkiye’nin ihracatının 
yüzde 40’tan fazlasının Avrupa 
Birliğine gerçekleştiğini vur-
gulayan Jackson “Borçlarının 

büyük bir çoğu dolar cinsinden 
ama ihracat Euro Bölgesi’ne 
gidiyor. Türk Lirası’nın dolar 
karşısında değer kaybetmesi 
işin ticaret tarafına bir katkı 
sağlamadı, borçların maliyetini 
yükseltti” diye konuştu. 

Türkiye’nin geçtiğimiz ay 
açıklanan ihracat verileri bir 
yıl öncesine göre yüzde 13.4 
düşüş yaşarken, ithalat ise sa-
dece yüzde 5.6 geriledi. Bu du-
rumun Türkiye’nin cari açığını 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 
14.8 artırdığı belirtilen analizde 
küresel petrol fiyatlarındaki 
artışın lirada dolardakinden 
daha fazla olmasının durumu 
daha da olumsuzlaştırdığı 
vurgulandı. Brent Petrol 
Yemen’deki hava harekatı ve 
Husi ayaklanmasının yarattığı 
jeopolitik riskle dört buçuk ayın 
en yüksek seviyesine gelerek 
65.44 dolardan işlem görürken 
WTI 57.26 dolara yükseldi.

SEB analisti Per Ham-
marlund “Lira euro karşısında 
kayda değer şekilde değer 
kaybetmezse Türkiye Merkez 
Bankası lirayı koruyamayacak” 
diye uyarı yaptı. Öte yandan 
ocak sonundan bu yana da 
liranın euro karşısında yüzde 
9 değer kaybederek 2.95 sevi-
yesine kadar gerilediğini belirtti. 
Hammarlund euro/ TL kurunun 
3.10 noktasına geldiğinde 
Türkiye Merkez Bankası’nın 
şahinleşerek faiz artıracağını 
öngörüyor.

Uzmanlar Türkiye’nin gelişen ve gelişmiş piyasalarda doların yük-
selişinden en kötü etkilenen ekonomi olduğunu belirtiyor. Geçti-
ğimiz hafta Türk Lirası’nın dolar karşısında rekor düşük seviyeleri 
görmesinin ardından, küresel bir endişede gözler Türkiye ekono-
misine çevrildi.
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İnşaat Malzemeleri 
Sektöründe Daralma

Geçen sene alınan 
inşaat ruhsatlarının 
seçim sonrası yatırıma 

dönüşmeye başlayacağı 
beklentisiyle sektörde 2015 
sonu için öngörülen yüzde 
4.5 büyüme beklentisi ise ko-
runuyor.Sektör verilerine göre, 
inşaat malzemesi sanayi üreti-
mi Ocak ayında yüzde 12.1 
küçülürken; sektör temsilcileri, 
verilerin henüz açıklanmadığı 
Şubat ve Mart aylarında 
daralmanın azalarak da olsa 
sürdüğünü belirtiyor. Türkiye 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği’nin (İMSAD) “Gündem 
Buluşmaları” toplantısında sek-
törün ilk çeyreğini değerlendiren 
İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, 
“Ocak ayındaki daralma Şubat 
ve Mart’ta bir miktar azalsa da, 
negatif görünüm bu aylarda da 
sürdü. Dolayısıyla ilk çeyrek-
te yüzde 5 civarı bir daralma 
yaşadığımızı tahmin ediyorum” 
diye konuştu.

Sert geçen kış koşullarına 
bağlı olarak inşaat faali-
yetleri ve üretimde yavaşlama 
olduğunu kaydeden Hinginar, 
“Döviz kurlarında beklentil-
erin üzerindeki oynamalar da 
sektörü etkiliyor. Ocak ayının 
ardından son iki ayda da 
küçülme ile karşılaştığımızı 
görüyoruz. Haziran’daki seçim 
öncesi bekle-gör dönemine 
girilmesiyle önümüzdeki üç 
ayın da durağan geçeceğini 

tahmin ediyoruz” dedi ve ekl-
edi: “Ancak bizi umutlandıran 
2014 yılında alınan 200 mil-
yon metrekare civarındaki yapı 
ruhsatı. Bu, durumun seçim-
lerden sonra yeniden düzel-
meye başlayacağının önemli bir 
göstergesi. Seçimin ardından 
bu ruhsatların yatırıma 
dönüşmeye başlayacağını 
düşünüyoruz.”          

Konut satışlarında Şubat’ta 
kaydedilen yüzde 15 artış 
ve Mart itibariyle konut kredi 
hacmindeki yıllık yüzde 15.8 
büyümenin de sektöre umut 
verdiğini belirten Hinginar, bu 

doğrultuda inşaat sektörü için 
yüzde 4.5, inşaat malzemeleri 
iç pazarı için de yüzde 4.5-
5 olarak açıklamış oldukları 
yılsonu hedefini koruduklarını 
söyledi. 

İnşaat malzemeleri san-
ayi 2014 yılında ise yüzde 4.8 
büyümüştü.

İlk çeyrekte durgunlaşan 
işlere bağlı olarak nakit 
akışının yavaşladığını, buna 
bağlı olarak tahsilat hızının da 
yavaşladığını belirten Hingi-
nar, bir risk unsuru olarak bu 
konuya da dikkat edilmesi 
gerektiğini belirtti.

İnşaat malzemeleri sektörünün dolardaki yükseliş, sert kış koşul-
larına bağlı aksayan üretim ve seçim öncesi durgunluğun etkisiyle 
yılın ilk çeyreğini yüzde 5 civarı daralmayla kapatması bekleniyor.
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Bugün sizleri gün-
lük ekonomi ve siya-
set dışında bir yerlere 

götürmek istiyoruz. Size tari-
hin önemli dehalarından birinin 
yaşantısını ve düşüncelerini 
aktararak yaşamınızda 
mutluluğu nasıl bulacağınıza 
ve özgürlüğünüzü nasıl 
yüceltebileceğinize katkıda bu-
lunmak istiyoruz.

Bu dâhi Thomas Jefferson.
“Her şeye gücü yeten ulu 

Tanrı, aklı özgür yaratmış 
“ diyor Thomas Jefferson. 
TJ “insan aklına yönelik her 
tür zorbalığın ezeli düşmanı 
olacağıma Tanrı’nın huzurun-
da ant içtim” derken aklı yücelt-
mektedir.

ÖZGÜRLÜK TJ İÇİN 
OLMAZSA OLMAZDI

TJ otuz üç yaşında Ameri-
kan Bağımsızlık Bildirgesi’nin 
taslağını hazırladıktan son-

ra, Virginia Temsilciler 
Meclisi’nde hizmet ver-
meyi sürdürdü ve 1779’dan 
1781’e kadar Virginia valisi 
olarak görev yaptı. Büyük 
güçlüklere karşı ilk din 
özgürlüğü yasasını kabul 
ettirmeyi başardı. 1801’de 
ABD’nin üçüncü başkanı 
seçildi ve 1809 tarihine kadar 
başkanlık yaptı.

TJ, köleliğe karşı idi. Bu, 
O’nun için yaşama özgürlüğü 
idi. Çünkü, sahiple köle 
arasındaki ilişkiyi despotizm 
olarak görüyordu.

TJ, herkes için ücret-
siz genel eğitim sistemin 
öncülüğünü yaptı. O, şuna 

inanıyordu: “Halkı genel olarak 
aydınlatırsanız, beden ve akla 
yönelik zorbalık ve baskılar, 
gün doğarken kayıplara 
karışan kötü ruhlar gibi yok 
olup gidecekler.”

TJ tarafından hazırlanan 

ilk Din Özgürlüğü Yasası 
Tasarısında şöyle der:

“Bizler, Virginia Eyalet Mecli-
si olarak, bundan böyle hiç kim-
senin dinsel herhangi bir ibadet, 
yer ya da kuruma bağlılık veya 
destek göstermeye mecbur 
bırakılmayacağını, kimseye 
dinsel fikir ya da inançları 
yüzünden maddi veya manevi 
yaptırım, kısıtlama, saldırı ya 
da tacizde bulunulmayacağını 
veya başka türlü eziyet 
edilmeyeceğini, herkesin 
dinsel konulardaki fikirlerini 
açıkça ifade etmekte ve sa-
vunmakta özgür olacağını ve 
bu fikirlerin yurttaşlık sıfatlarını 
hiçbir şekilde azaltmayacağını, 
çoğaltmayacağını ya da 
etkilemeyeceğini kanunların 
teminatı altına alıyoruz.”

Jefferson’un bu öncü 
girişiminden önce kilise ve 
devlet iç içeydi. Yurttaşlar 
egemen din otoritesine itaat 

Mustafa Pamukoğlu

Dehanızı Keşfedin!
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etmedikleri takdirde resmi 
ayrımcılığa maruz kalıyordu. 
TJ din kurumlarının toplum 
üstündeki egemenliğini insan 
aklına yöneltilmiş bir diğer 
zorbalık biçimi olarak görürdü.

BEN KİTAPSIZ 
YAŞAYAMAM

TJ okumaya ve öğrenmeye 
aşıktı. Yaklaşık 10 bin ki-
taptan oluşan kütüphanesi 
vardı. Kitap koleksiyonunu en 
değerli varlığı sayardı. Kitaplar 
sermayedir, derdi. İngilizler 
1812 savaşında Washington 
D.C.’deki ulusal kütüphaneyi 
yaktığı zaman, koleksiyonunu 
devlete vererek, dünyanın en 
büyük kütüphanesi olan Kongre 
Kitaplığı’nın çekirdeğinin 
oluşmasını sağladı.

BAŞARILARI

* Tüm zamanların kaleme 
alınmış en esin verici insan 
hakları beyanı olan Ameri-
kan Bağımsızlık Bildirgesi”nin 
taslağını hazırladı.

* Virginia Anayasası’nın 
hazırlanmasına yardımcı oldu.

* Virginia Din Özgürlüğü 

Yasası’nı yazdı.
* Köle ticaretinin 

genişlemesine getirilen 
yasağın işleyişini denetledi.

* 1825’de Virginia Üniver-
sitesini kurdu.

* Tarihin en büyük toprak 
alım anlaşması olan Louisiana 
Alımı’nda uzlaşma sağladı.

* Güney Carolina’daki 
çiftçilere kaliteli pirinç sağladı. 
Kaliteli şarabın Amerikan 
sofrasına girmesine öncülük 
etti.

TJ BİZE TAVSİYELERDE 
BULUNUYOR

“Her şeyden önce ve her za-
man, kendinizi iyi huylu olma-
ya alıştırın; İnsana özgü tüm 
nitelikler arasında, toplumun 
en hoş ve cazip bulduğu özel-
lik budur” derken tüm erdemli 
huylarımızı teşvik etmemizi 
ve onları her fırsatta hayata 
geçirmemizi öneriyor.

Mutluluğu aramamızı, 
özgürlüğümüzü yüceltmemizi 
aşağıdaki yollarla tavsiye edi-
yor.

* Toplumun içinde sa-
hip olduğunuz özgürlüklerin 
farkında olun ve onlara değer 

verin
* Özgürlüklerin getirdiği 

sorumluluğu üstlenin
* Başkalarının hak ve 

özgürlüklerini etkin biçimde ko-
ruyun

* Entelektüel özgürlüğü 
destekleyin

* Eğitimi temel bir insan 
hakkı olarak bilin

* Din özgürlüğünü temel 
bir insan hakkı olarak görün

* Olumsuz alış-
kanlıklarınızı yenip karakter-
inizi arıtın

* Arkadaşlarınızın üstüne 
titreyin

* Hayatın her gün tadını 
çıkarın

THOMAS JEFFERSON’DAN 
ON MADDELİK KİŞİSEL 
GELİŞİM PLANI

1. Bugün yapabileceğiniz 
işi asla yarına bırakmayın. Bu-
nun için gün doğmadan kalkın.

2. Kendi başınıza 
yapabileceğiniz bir iş için asla 
başkasına yük olmayın.

3. Paranızı asla kazan-
madan harcamayın

4. İstemediğiniz bir şeyi 
asla ucuz olduğu için satın 
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almayın; çünkü, o şey sizin için 
değerli olmalı.

5. Kibir bize açlıktan, su-
suzluktan ve soğuktan daha 
çok zarar verir.

6. Çok az yerseniz, asla 
pişman olmazsınız. Doymadan 
sofradan kalkınız.

7. İsteyerek bir işi 
yaptıysanız hiçbir şey külfetli 
değildir.

8. Hiç olmamış kötülükler, 
size olmuş gibi acı vermesin.

9. Her şeye elverişli 
tarafından yaklaşın.

10. Öfkelendiğiniz zaman, 
konuşmadan önce ona kadar 
sayın; eğer aşırı kızgınsanız 
yüze kadar sayın. Sözcükler 
muazzam gücünün yaratacağı 
harikalar dışında büyük zarar-
lara da meydan verir.

BEYİN JİMNASTİĞİ 
ŞART

TJ satranç oynardı. 
Satranç oynamanın, 
mantıksal düşünce 
süreçlerinizi, stra-
tejik ve taktik 
düşünme becerile-
rini geliştireceğini ve 
yaşlandıkça bellek 
gücünü artıracağına 
inanırdı.

Beyin jimnastiği 
yapmak TJ için olmaz-
sa olmazdı.

SAĞLIK ÖNLEM 
ALMAKTIR

TJ için sağlıklı olmanın 
anahtarı önlem almaktır. Bu-
nun için spor, diyet, dinlenme, 
arkadaşlıklar kurmak ve 
doğayla kucaklaşmak gerekir.

Uzun yürüyüşler yapmak en 
büyük dâhilerin egzersiz seçimi 
idi. TJ da yürüyüşün en coşkulu 
savunucularından biriydi. 
Yürümek konusunda şöyle der: 
“Yürümek tüm sporların en iyi-
sidir… Yürüme alışkanlığının 
ne kolay edinildiğini den-
emeyen bilemez… Bazı 

büyük yürüyüşçüler tanıdım…
Yürüyüp de sağlıklı ve uzun 
yaşayamayan birini ise ne 
tanıdım ne duydum.”

Diyetin sağlıklı ve dengeli 
yapılmasını tavsiye eder.

TATİLLERE ÇIKIN

Jefferson tatillere çıkmayı 
çok severdi. Başkanlık 
yaptığı dönemde, üst düzey 
yöneticiliğin stresinden ve 
Washington’un sağlıksız 
sıcağından ve neminden kaç-
mak için, Virginia dağlarında 
iki aylık bir yaz tatili yapardı.

Doğanın güzelliğinin tadını 
çıkartmayı bir yaşam biçimi 

haline 
getirmişti. Bahçe ile 
uğraşmaktan çok zevk alırdı.

ARKADAŞLIKLAR ÇOK 
ÖNEMLİDİR

“Ben arkadaşlığı şaraba 
benzetirim… Yıllandıkça 
olgunlaşan, insana şifa veren 
bir içki.”

TJ, izini kaybetmiş 
olabileceğimiz arkadaşlarımızı 

bulmamızı, bir zamanlar 
hissettiğimiz bağı yenilememi-
zi tavsiye ediyor. Bu konuda 
bakın ne önerilerde bulunuyor.

* Arkadaşlarınızın doğum 
gününü kutlayın

* Onlar için özel ve önem-
li günlerini hatırlayın ve arayın.

* Arkadaşlığın “kötü 
günde” de ne kadar önemli 
olduğunu unutmayın. Zor gün-
ler yaşayan sevdiklerinize el 
uzatın. Hastalıklarla, mali so-
runlarla, boşanma davaları ya 
da diğer güçlüklerle boğuşan 
arkadaşlarınıza yardımcı olun.

* Kibar ve zarif olun.

JEFFERSON’UN VEDASI

TJ yaşamı acılardan 
kaçınma sanatı olarak 

tanımlıyordu.
Ölüm döşeğinde 

yaşama şöyle veda 
etmişti:

“Yaşamımın se-
rapları kayboldu, 
rüyaları tükendi;

Gözyaşı dökm-
eye ne hacet, canım 
dostlarım:

Babalarıma ka-
vu şuyorum: Bekli-
yor onlar beni

Orada taçlanır 
umutlarım, gömülür 

kaygılarım.
Elveda o halde, 

sevgili çocuğum, canım 
kızım, elveda!
Yaşamın son ıstırabı 

hoşça kal diyor sana!
Ölüye sarınmış iki melek var, 

epeydir beni bekleyen;
Onlara senin sevgini 

götüreceğim, son nefesimi ver-
irken.”

Bizler büyük dâhilerin yolun-
dan giderek yaşamı daha anlamlı 
hale getirebiliriz ve insanlığa bir 
şeyler bırakabiliriz…

Kaynak: Michael J.Gelb’in 
“Dehanızı Keşfedin” kitabı. Bu 
kitabı okumanızı tavsiye edi-
yoruz.
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23 Nisan 2015… TBMM’nin 
95. kuruluş yıldönümü, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı…  Peki, 
neden Millî Egemenlik Bayramı 
diyoruz, neyi anlamalıyız Millî 
Egemenlik ‘ten?

M. K. Atatürk Türkiye Büyük 
Millet Meclis’inin açılışını ve 
bu açılışın gerekçesini çeşitli 
vesilelerle açıklamıştır, biri de 
şudur:

Meclisi Mebusan’ın 
dağıtılması üzerine halkımız 
milletvekillerini tekrar seçti, 
İstanbul’a gönderdi. Mecli-
sin yeniden toplanmasını 
sağladı. Ancak o da saldırıya 
uğradı. Milletimiz yılmadı: Bu 
kez Ankara’da Büyük Mil-
let Meclisi’ni topladı. Yüce 
Meclis’imiz, toplanmasının 
birinci günü, 23 Nisan 1920’de 
milletin, tam bağımsızlık çer-
çevesinde yazgısını bizzat 
üstlenip yönetmeye başladığını 
bütün dünyaya duyurdu.

Milli egemenliğimizin bir 
şahısla veya sınırlı sayıda 
şahıslarla kabine gibi bir ku-
rul tarafından temsil edilmesi 
yüzünden ülkeyi ve milleti des-
potluktan kurtaramadığımız, 
tarihî olaylarla kanıtlanmıştı. 
O zaman bu temsil hakkını, 
olabildiğince çok insandan 
meydana gelen ve süresi kısa 
olan bir kurulda tecelli ettirmek 
bence biricik çare idi. Herhalde 
halkımızı yönetimle yakından 
ilgilendirmek, yani idareyi 
doğrudan doğruya halkın eline 
verebilecek bir yönetim şeklini 
kurmak, iki bakımdan ge-
rekliydi: Bir, ulusal egemenliğin 
hakiki olarak temsil edilmesi; 
iki, bu sayede halkın kendi 
benliğini anlaması…

Bu sözlerden, bugün 
yıldönümünü kutladığımız 
TBMM’nin açılış, yani varlık 
sebebinin, Milletin ken-
di yazgısını kendi üzerine 
almasından ve Milli Egemenliği 
millet adına kullanmasından 
ibaret olduğunu anlıyoruz.

PEKİ, MİLLİ EGEMENLİK 
NEDİR?

Atatürkçülük öğretisinin te-
mel kavramlarından olan Millî 
Egemenlik bir güçtür, millete 
ait olan bir kuvvettir.

Bu güç nereden kaynaklanır, 
nasıl tanımlanabilir?

Millî Egemenliğin kaynakları 
bence dörttür, aşağıda 
sayıyorum:

-Ülkenin nüfusu (insangücü, 

ordusu),
-Ekonomik gücü (doğal 

kaynaklar, sermaye, üretim),
-Beyin ve bilim gücü (eğitim 

düzeyi, kültürel, bilimsel ve 
teknolojik birikim),

-Sosyal ahlak düzeyi.
Millî Egemenliği “oluşturucu 

güçler” adını verebileceğimiz 
bu beş gücün bileşimi Millî 
Egemenliği meydana getirir.

Öyleyse Millî Egemenliği 
şöyle de tanımlayabiliriz: 
Sayıca insan çokluğu (nüfus); 
coğrafya, geniş ve çeşitli doğal 
kaynaklarla, kültür birikimleri, 
ekonomi, düşünce ve duygu 
hazineleri ile bir araya gelerek 
muazzam boyutlarda maddî ve 
manevî bir güce hayat verir ki, 
bu güce “Milli Egemenlik” adı 
verilir.

Bir millet fizikî, ekonomik, 
mâlî, kültürel, bilimsel, askerî 
bakımlardan ne kadar güçlü 
ise, Millî Egemenlik de o ka-
dar yüksek düzeyde ve etkili 
olur. Bütün bunların bileşkesi 
Millî Egemenliği oluşturur. 
Örneğin bir halk ne kadar 
bilimselleşmişse, egemenliği 
o kadar etkili olur. Ekonomik 
bakımdan ne kadar güçlü ise, 
egemenliğini, kendi iradesi 
yönünde o kadar rahat kullanır.

Egemenlik bakımından 
önemli olan bir koşul 
vardır ki, o da şudur: Milli 
İrade, daima Millî Egemen-
lik ile bir arada olmalıdır, 
Yoksa gerçekleşemez, 
somutlaşamaz. Milletin 
varlığının tek güvencesi bu 

23 Nisan Neden Milli 
Egemenlik Bayramıdır

Prof. Dr. Cihan DURA:
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beraberliktir. Neden? Çünkü 
Millî Egemenlik kendi elinde 
değilse, millet; iradesini uygu-
layamaz, yerine getiremez, 
Kendi istek ve ihtiyaçlarını fii-
len karşılayamaz, Eğer güç 
kendi elinde değilse, Millî Ege-
menlik –yerli veya yabancı- 
başka odakların eline geçmiş 
demektir; Egemenlik, onların 
istek ve emelleri, o odakların 
refahı ve zenginliği hizmetinde 
kullanılıyor demektir.

Örneğin madenleri var mil-
letin, onları kendi çıkarı, kendi 
refahı yönünde kullanmak, 
işletmek istiyor, bu istek Millî 
İrade’dir. Ancak işletemiyor, 
neden? Çünkü bunu yapmak 
için güç gerekli, kendisi lehine iş 
yapacak yasama erki (Meclis), 
icra erki (hükümet) gerekli… Bu 
kurumların, ana işlevlerinden 
sapmalarına engel olacak 
diğer kuvvetlerin varlığı, 
bilim ve ahlakın belirleyiciliği 
gerekli. Bu koşullar yok…, 
madenleri yabancılar işletiyor, 
bu sayede zenginleşiyorlar. 
Çünkü milletin, egemenliğini 
geçici olarak emanet ettiği 
Meclis, yasaları yabancıların 
lehine çıkarmış; hükümet, dev-
let teşkilatı da onların lehine iş 
yapıyor. Milletle ilgisi olmayan 
bir takım menfaat odakları; 

büyük gücü, Milli Egemenliği, 
kendi lehlerine iş yapar hale 
getirmişler; bu yoldan güçleni-
yor, zenginleşiyorlar.

Bir ülkede Milli İrade’nin 
tüm içeriği ile tecelli etme-
si, yani gerçekleşmesi şartı 
şudur:Egemenliğin, bütünüyle 
millet hizmetinde kullanıldığı 
bir devlet teşkilatının var 
olması... Eğer bu teşkilatta 
egemenlik; millet değil de, 
başka odaklar, yurt içinde 
bir şahıs veya grup, dışarıda 
yabancı bir devlet veya kuruluş 
lehinde kullanılıyorsa, ege-
menlik milletin elinden alınmış, 
gasp edilmiş demektir.

Ulusal egemenliğin olmazsa 
olmaz nitelikleri vardır. Atatürk 
bunları şöyle sıralamıştır:

Millî egemenlik birdir. Millî 
egemenlik bölünemez, par-
çalara ayrılamaz. Ortak kabul 
etmez.  Millî egemenlik terk 
ve iade edilemez,  devredile-
mez, kimseye bırakılamaz. Bir 
bütündür, tek bir zerresi dahi 
feda edilemez.

İç ve dış düşmanlar Millî 
Egemenliği zayıflatmak için, 
gasp edip kendi çıkarları 
hizmetinde kullanabilmek için 
bu saydığım niteliklere saldırır, 
onları ortadan kaldırmaya 
çalışırlar.

BUGÜNKÜ TÜRKİYE’NİN 
DURUMU NEDİR?

Soru şudur: “Türkiye’de Millî 
Egemenliğin “bölünmezlik ve 
devredilmezlik” niteliklerine 
gereken özen ve saygı gös-
teriliyor mu?” Yanıtım kesin bir 
“hayır”dır. Bu saygısızlığın pek 
çok örnekleri vardır: Türkiye’de 
gerçek demokrasi rejimi yok-
tur, “lider demokrasisi” vardır. 
İkincisi, Türkiye’de “sadaka 
demokrasisi” vardır. Bu du-
rum, halkın siyasal irades-
inin, ipotek altına alınmasını 
kolaylaştırmaktadır. Üçüncüsü, 
TBMM bazı yasama yetkile rini 
-üyesi bile olmadığı- Avrupa 
Birliği adlı uluslararası kuruluşun 
organlarına devretmiştir.

Özetle, Türkiye’de Millî Ege-
menlik kullanılırken, Millî İrade 
hesaba katılmıyor. Türkiye’de 
Milli Egemenlik kâğıt üzerinde 
millete aittir, uygulamada ise iç 
ve dış Millî İrade düşmanlarına…

Egemenliğin millete ait 
olduğu bir devlette Meclis 
yalnızca milletin lehine yasalar 
çıkartır, hükümet yalnızca mil-
letin lehine işler yapar, mahke-
meler yalnızca milletin lehine 
olan kararlar alır; bir şahsın, 
bir zümrenin veya yabancı güç 
odaklarının değil!..
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1915 Ermeni tehcirinin 100. 
yılı nedeniyle yaşananlar, 
Türkiye’nin ne kadar 

hazırlıksız olduğunu göster-
di yine. Bütüncül, kararlı, 
tutarlı, kapsamlı, kısa – orta 
– uzun vadeli stratejisi, planı, 
programı olmayan Türkiye, 
tespit, teşhis ve tahlilde yanlış 
yaptığından, tahminleri de 
tutmadı. Olguları sıralamakta 
yarar var.

1- Emperyalizm, Ermenileri 
araç olarak kullanıp, “soykırım” 
tanımı gibi halen muğlâk alan-
lar bulunan ve büyük dev-
letler söz konusu olduğunda 
geçerli olmayan bir tanım üz-
erinden Türkiye’ye çullanıyor. 
Karşılıklı kırım anlamına ge-
len “mukatele” terimini dahi 
kullanmayarak, sorunun 
çözümü değil, çözümsüzlüğü 
sayesinde hem Ermenistan, 

hem de Türkiye üzerindeki 
nüfuzunu, etkisini, deneti-
mini artırıyor. Çünkü konu-
nun daha çok uluslararası 
hale gelmesi, emperyalis-
tlerin müdahalesine açık 
olması, her zaman çözümü 
zorlaştırır. Hindistan-Paki-
stan arasında Keşmir So-
runu, Türkiye-Yunanistan 
arasında Kıbrıs Sorunu, 
Ermenistan-Azerbaycan 
arasında Dağlık Karabağ 
Sorunu gibi… Dahası, 
soykırım iddiaları batıda ses 
getirir, lobiler için de kârlı 
bir ticaret alanıdır. Papa da, 
Avrupa Parlamentosu da, 
ABD de bunu kullanıyor. 
Örneğin, soykırım konu-
sunda elleri kanlı, sicili kirli, 
karnesi kötü olan Almanya, 

Hitler’e Nazi soykırımı konu-
sunda ilham verenin 1915 
tehciri olduğunu söyleyip, 
sırtındaki yükü hafifletmek is-
tiyor. Emperyalizmin amacı, 
1915’te Osmanlı Devleti’nin, 
tebaası olan Ermenilere 
(tamamına değil) uyguladığı 
tehcir sırasında yaşananlar 
üzerinden Türkiye’yi dize ge-
tirmek. Mesele; “Hasta Adam” 
denilen Osmanlı Devleti’nin 
siyasal terekesinin tasfiyesi, 
topraklarının paylaşılması 
etrafında şekillenen Doğu 
Sorunu’nun, yani Şark 
Meselesi’nin uzantısıdır.

SORUNUN GERÇEK 
TARAFLARI KİM?

2- Sorunun tarafları Tür-

kiye ile Ermenistan+Ermeni 
diasporası değil. Türkiye 
ile emperyalizm. Sorun tar-
ihsel değil, güncel. Tarih 
tartışması, arşiv sorunu 
değil, siyaset sorunu. Hedefi 
“acıları paylaşmak, tarihsel 
gerçekleri açığa çıkarmak, 
dünya barışını pekiştirmek, 
Türklerin geçmişleriyle 
yüzleşmesini, tarihleriyle 
barışmasını sağlamak” değil. 
Milli Mücadele’yi, Kurtuluş 
Savaşı önderlerini, Cum-
huriyet Devrimi’ni mahkûm 
etmek, soykırım suçlusu 
göstermek, tarihsel haklılığını, 
meşruiyetini tartışmaya aç-
mak. AB eski temsilcisi Ka-
ren Fogg’un sözleriyle, 
“Türk tarihinin hakkından 
gelmek”. Çözüm, arşivlerin 
açılmasından, tarihçilerin 
buluşmasından, ortak tarih 
komisyonu kurulmasından 
geçmez. Tarih, ideolojiler-
in savaş alanıdır. Burada 
sorun siyasi olduğundan, 
çözüm de siyasidir. O yüzden 
Türkiye’nin, “Müslümanlar 
da soykırıma uğradı. Haçlı 
Seferlerini Hristiyanlar yaptı. 
Balkanlarda 5 milyon Türk, 
Osmanlı’nın son döneminde 
toprağından koparıldı, ka-
tledildi. Kiliseler katliamları 
teşvik ve tahrik etti. Birinci 
Cihan Harbi’nde Ermeniler, 
işgalci Fransızlarla, Ruslar-
la işbirliği yaptı. Tebaası 
olduğu Osmanlı’yı arkadan 
vurdu, ihanet etti, cephe ger-
isinde bozgunculuk yaptı” 
şeklinde tarihi gerçekleri be-

Soykırım İddialarının Asıl 
Amacı Nedir

Barış Doster
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lirtmesi sonuç vermiyor. Zira 
Batının amacı, üzüm yemek 
değil, bağcı dövmek. Nitekim 
1973-1985 arasında Asala 
terörünün şehit ettiği 40’tan 
fazla diplomat ve kamu görev-
limize karşı da ilgisiz kalmıştı.

3- 1965’ten itibaren, Er-
menistan konuyu hem 
siyasallaştırmaya hem 
uluslararası hale getirmeye 
yöneldi. Ve başardı. 1973’te 
Türk diplomatlarına saldırılar 
başladı. 1975’te ABD Kongre-
si, 24 Nisan tarihini anma günü 
olarak kabul etti. 1965’ten 
2015’e dek yaşananlar şunu 
gösterdi: Soykırım iddiaları 
üzerinden diaspora Erme-
nileri arasındaki bağları 
güçlendirmek, Ermeni gen-
çlerini birbirine bağlamak, 
Ermenistan’a “düşman, öteki” 
imal ederek, ülkenin iç siya-
setini şekillendirmek müm-
kün. Ancak, bu mücadele 
Ermenistan ve diasporanın 
Türkiye’ye karşı, batı desteği 
olmadan verecekleri bir mü-
cadele değil. Çünkü Ermeni-
stan siyasi, iktisadi, askeri, 
bilimsel, teknolojik olarak 
Türkiye’yle rekabet edemez. 
Türkiye’nin doğusuna “Batı 
Ermenistan” diyen, (Terör 
örgütü PKK da oralara “Kürd-

istan” diyor. PKK ile Asala 
birbirinden müttefik olarak söz 
ediyor. Ne tesadüf değil mi!!!), 
Ağrı Dağı siluetini milli simge 
kabul eden, anayasasında, 
bağımsızlık bildirisinde 
Türkiye’ye düşmanlık yapan 
Ermenistan, “medz yeghern” 
yani “büyük felaket” sözlerini, 
soykırımla eşdeğer kullanıyor. 
Ama Batının desteği olmasa, 
“soykırım” kavramını küresel 
dolaşıma sokamazdı. 

PAPA’NIN ASIL AMACI NE?

4- Papa’nın soykırım ayini 
yapması, tartışmalara taraf 
olması, konuyu daha da kan-
gren hale getirdi. Sorunu, bir 
meseleyi çözülmez hale ge-
tirmek anlamında kullanılan 
bir tabir olarak, Balkanlaştırdı. 
Bu, emperyalizmin ihtiyaçları 
açısından uygundur. Türk-Er-
meni tartışması olmaktan çok-
tan çıkan, uluslararası hale 
gelen, Türkiye ile emperyal-
izm arasında bir meseleye 
dönüşen konu, Papa’nın da 
devreye girmesiyle, Müslü-
man-Hristiyan gerginliği için 
yeni bir malzeme oldu. Papa 
gibi, ruhani kimliği kadar, siya-
si kimliği de olan birinin, hele 
de IŞİD terörü ve Fransa’daki 

Charlie Hebdo dergisi çizerler-
inin katledilmesi sonrasında, 
böyle bir çıkış yapması, 
yangına körükle gitmek 
anlamına gelir ki, Papa’nın 
bunun sonuçlarını öngöre-
memesi, tahmin edemem-
esi düşünülemez. Katolikler 
ve Ortodokslar arasındaki 
tarihsel gerilimi azaltmaya 
çabalayan Papa, soykırım 
ayiniyle ve Ermenistan üz-
erinden, kendisinin sadece 
Katoliklerin değil, tüm Hristi-
yan dünyasının lideri olduğu 
yönünde de mesaj vermek 
istedi. Karşısına aldığı taraf 
ise son yıllarda Ortadoğu’nun 
sözcüsü, İslam aleminin lideri, 
Sünni Müslümanların öncüsü, 
Arap dünyasının önderi olma-
ya çalışan Türkiye. Sorunun 
aynı zamanda dinsel boyut 
kazanması, yıllardır Sünni-Şii 
çatışması senaryoları yazan 
emperyalist merkezlerin, 
Müslüman-Hristiyan gerginliği 
üzerinden de siyaset yap-
maktan kaçınmayacağını 
gösterdi. Emperyalizm, 
İslam dünyasında, Sünni-
Şii, Sünni-Alevi, Arap-Kürt, 
Arap-Fars, Türk-Kürt vb. 
çatışmaların çıkması için 
hayli enerji tükettiğinden, 
Papa’nın çıkışını bu politika 
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kapsamında görmek gerekir. 
Ve sadece bu son gelişme 
bile, laikliğin yalnızca iç siya-
sette egemenliğin kaynağı, 
milli iradenin dayanağı, dev-
letin yönetim şekli, yaşam 
biçimi, toplumsal uzlaşı, 
dini değerlerin korunması 
açısından değil, dış siyasette 
de ne kadar önemli olduğunu 
göstermiştir.

5- Türkiye’nin, ön alıcı, 
önleyici, proaktif politika 
üretemediği görüldü. Örneğin; 
birkaç yıl önce soykırımın 
inkârını suç saymaya çalışan 
Fransa’ya karşı güçlü tep-
ki verilseydi, bugün iş bu 
noktaya gelmezdi. Mesele, 
adet yerini bulsun, dostlar 
alışverişte görsün diye, zeva-
hiri kurtarmak için, Vatikan’ın, 
Avusturya’nın Ankara’daki 
büyükelçilerini dışişleri 
bakanlığına çağırmakla 
geçiştirilemez. Emperyalizm 
paradan anladığı için, ekono-
mik önlemlere başvurmak zo-
runludur. Yıllar önce yine bu 
konuyu kaşıyan Fransa’ya, 
dönemin dışişleri bakanı Vahit 
Halefoğlu, Fransız şirketlerini 
ihalelerden, özellikle de sa-
vunma ihalelerinden dışlarız 

diyerek geri adım attırmıştı. 
O yüzden alttan almak, 
ödün vermek, geri adım at-
mak çare değildir. Kısaca 3 
T olarak özetlenen “tanıma, 
tazminat, toprak” siyase-
tine karşı uyanık olmak ger-
ekir. Ermenistan açılımının, 
2009’da Zürih’te imzalanan 
protokollerin işe yaramadığı 
görülmüştür. Ne Ermenistan’ın 
tavrı yumuşamış, ne Batılı ül-
keler “soykırım” demekten 
vazgeçmiştir.

PUTİN NİÇİN “SOYKIRIM” 
DEDİ?

6- Avrupa ve Papa soykırım 
dese de, ABD Başkanı Obama 
soykırım terimini kullanmadı. 
Hem de Ermenistan, diaspora, 
Rum lobisi ve bu güçlere yakın 
siyasilere rağmen. Rusya lideri 
Putin ise soykırım dedi. Hem 
de Türkiye ile arasındaki güçlü 
ekonomik ilişkilere karşın. 
Suriye, Ukrayna, Kırım gibi 
siyasi konularda Türkiye’yle 
ters düşen Rusya, doğalgazda 
kendisine yüzde 65’i geçen or-
anda bağımlı olduğumuzu bili-
yor. İki ülke arasındaki ticaret 
hacminde hedef kısa sürede 

100 milyar doları yakalam-
ak. Her yıl ülkemize 4 milyon 
dolayında turist yolluyor. Mer-
sin Akkuyu’daki ilk nükleer 
ihalesini Ruslar aldı, hem de 
çok avantajlı biçimde. Putin, bu 
bağımlılığın, Türkiye’yi en zayıf 
noktasından yakaladığının 
farkında. Türkiye’ye karşı eli 
rahat. En acısı da Ankara’nın 
tepkisinden çekinmiyor. Bi-
zim açımızdan vahim bir du-
rum, hele de Avrasyacılık 
tartışmalarının arttığı bir 
süreçte. Putin bu sözleriyle 
Erivan’a da şu mesajı veri-
yor: “Benim nüfuzum altında 
kalmak sizin yararınıza. ABD 
ile daha fazla yakınlaşmanıza 
gerek yok. Bakın, Obama 
soykırım demedi, ben ise 
ilişkilerimin iyi olduğu Türkleri 
incitme pahasına soykırım de-
dim. Sizin asıl koruyucunuz 
benim, ABD değil”.

Kıssadan Hisse: Gelişmeler 
“emperyalizm” kavramı 
kullanılmadan açıklanamaz. 
Açıklamak için, “özürdiliyoruz.
com” zihniyetine, Hasan Ce-
mal, Taner Akçam, Halil Berk-
tay zekâsına, karakterine, 
omurgasına sahip olmak ger-
ekir.
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Genel Seçimlere Doğru Adaylara 
Tüketici Soruları

7 Haziran 2015 genel seçim-
lere çok az bir zaman kaldı. 
Sandıktan çıkacak sonuçlar, 

büyük ölçüde Türkiye genel si-
yasetini de etkileyecek. Bu 
açıdan, her kesimden, her sosyal 
sınıftan oy kullanacak yurttaşların, 
adayların özellikleri kadar, mensup 
oldukları partilerin programlarına 
ve söylemlerine de dikkat etmesi 
gerekiyor. Geçtiğimiz yazılarda, 
sırasıyla çiftçi, emekçi, esnaf ve 
sanatkâr, kadın hakları, engelli, 
sağlık ve kentsel dönüşüm gibi 
konularda adaylara sorulacak 
konuları işlemiştim.

Bu yazımda ise tüketicile-
rin özellikle gıda egemenliği ve 
güvenilirliği gibi konularında aday-
lara yöneltecekleri soruların neler 
olabileceğine değinmek istiyorum. 

Bu sorular şunlar olamaz mı?
• Su Konusunda 

Politikanız Ne? 
Suların özelleştirilmesi ve 

ticarileşmesi gündemde. Partini-
zin programında su politikası ko-
nusunda neler var? Suyun Kirlen-
mesi Konusunda Tavrınız Nedir? 
Su havzalarını (Örneğin İzmir’de 

Tahtalı ve Çamlı Havzaları 
gibi) korumak için altın ve diğer 
madencilik işletmelerine karşı 
tavrınız var mı? Arıtma tesisleri-
nin denetimi ne ölçüde duyarlılıkla 
yapılacak? Havzaları, yerleşime 
açacak mısınız?

• Tarımsal İlaç Kalıntılarına 
Karşı Tüketiciler Ne Ölçüde Ko-
runacak?

Pazar ve tüketim merkezler-
inde satışa çıkan sebze ve mey-
velerde ilaç kalıntısı yönünden 
bir denetim var mı? Başka ül-
kelerin geri çevirdiği gıda ürün-
leri iç pazarda tüketiliyor mu? 
Seçildiğiniz takdirde bu konuda 
parlamentoda ne yapacaksınız?

• Üreticilerden Çok Ucuza 
Kapatılan Gıda Ürünlerini Biz 
Neden Pahalıya Alıyoruz?

Çiftçi giderek fakirleşiyor. Bu-
nun en önemli nedeni, ürünlerini 
çok düşük fiyatla elden çıkartması. 
Buna karşılık biz tüketiciler de 
gıda ürünlerini pahalıya alıyoruz. 
Patates ve kuru fasulye fiyatları 
neden arttı?

• Türkiye Gıda Ürünleri 
İthalatçısı Bir Ülke Olmuş. Tür-
kiye Neden Bu Duruma Geldi?

Pazarlarda çok sayıda ithal gıda 
ürünü görüyoruz. Türkiye pamuk 
ithal ediyormuş. Sıvı bitkisel yağ 
açığımız çok fazla imiş. Kırmızı 
ette havlu atmışız. Hammadde 
ithal etmezsek hayvanlarımız 
beslenemezmiş. Bu durumun 
nedenlerini açıklayabilir misiniz?

• Tarımsal Amaçlı Koope-
ratiflerin Ürünlerini Pazarlaması 
İçin Herhangi Bir Uygulamanız 
Olacak mı?

Kimi ülkelerde tarımsal amaçlı 
kooperatiflere yerel yönetimler 
ürettikleri ürünleri pazarlaması 
için olanaklar sağlıyor. Böylelikle 
aracılar devreden çıkıyor. Katma 
değer üreticide kalıyor, tüketici 

de daha ucuza mal ediniyor. Siz, 
tarımsal amaçlı kooperatiflerin 
bu konuda önünü açacak yasa 
taslağı konusunda çalışmalar ya-
pabilir misiniz?

• Partiniz Ekmek Üretimi 
Konusunda Nasıl Bir Uygulama 
Yapacak?

Ekmek, en çok tüketilen gıda 
ürünü. Beyaz ekmeklerde çok faz-
la sayıda kimyasal kullanılıyor. 
Kaliteli ve ucuz ekmek üretimi için 
belediyeniz bir uygulama yapacak 
mı? Ekmek fabrikaları ne ölçüde 
denetleniyor? Söz gelişi, özellikle 
günün erken saatlerinde üretilen 
ekmeklerde gramaj denetimi var 
mı?

• Çarşıdan Aldığımız 
Şekerlemelerde Mısırdan 
Elde Edilmiş Tatlandırıcılar 
kullanılıyormuş. Bundan Habe-
riniz Var mı?

Uzmanlara göre, es-
kiden çarşıdan aldığımız 
şekerlemelerde, reçellerde, hel-
valarda şeker pancarından elde 
edilen şeker kullanılırmış. Son 
yıllarda insan sağlığı için teh-
likeli olarak kabul edilen genetik 
yapısı değiştirilmiş mısırdan elde 
edilmiş tatlandırıcılar kullanılmaya 
başlanmış. Bunun arkasında kimi 
Amerikan Firmaları varmış. Si-
zin partinizin bu konuda görüşü 
nedir?

• Son Dönemlerde Köy-
lerden Kentlere Göç Neden 
Hızlandı?

Köylerden kentlere göç eden 
yurttaşlarımızın sayısı artıyor. 
Bunların büyük bir çoğunluğu da iş 
bulamıyor. Acaba çiftçiler kentlere 
neden göç etmek zorunda kaldılar, 
çiftçiliği neden bıraktılar? Partini-
zin tarım politikası var mı? Yoksa, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerle 
yapılan aile çiftçiliği yok edilmek 
mi isteniyor?

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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Yerli Dizel Motorda İlk 
Adım Atıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı 
açıklamada, motor 
mükemmeliyet merkezi 

için ilk adımın atıldığı belirtildi. 
Ağır ticari araçlarda, yol dışı 

iş makinalarında, traktörlerde, 
askeri araçlarda, jeneratör 
tarzı makinalarda ve deniz-
cilik uygulamalarında yoğun 
olarak kullanılan dizel motor-
lardan yılda ortalama 150 bin 
adet ithal edildiği kaydedi-
len açıklamada, Dünyadaki 
en büyük motor üreticilerinin 
başta döküm olmak üzere bir-
çok girdisinin yerli üreticilerce 
sağlandığının altı çizildi.  

Makina ve traktör üreti-
cilerini yurt dışına bağımlı 
olmaktan kurtaracak 
çalışmanın, Türkiye’nin bu 
alandaki rekabet gücünü 
daha da artıracağı ifade 
edilen açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 

“Türkiye, yaklaşık 1,8 
milyon traktör parkı ve Çin 
ve Hindistan’ın ardından 
en büyük üçüncü büyü-
yen iş makinaları pazarı 
ile yerli üreticilere büyük 
fırsatlar sunuyor. Yılda 
60 bin adetlik traktör 
pazarının, eski traktörlerin 
yenilenmesi ile çok daha 
büyüyeceği öngörülüyor. 
Tank ve hızlı taşıyıcıların 
yanı sıra denizcilik 

uygulamalarında da yerli 
motorların kullanılacak olması 
savunma sanayisine de güç 
katacak.”  

Bakanlığın çalışmasında 
AB kurallarına göre emisyon 
değerleri düşük, çevreci motor 
üretimi hedefleniyor.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Açıklamaya göre, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, yerli dizel mo-
tor üretiminde rol oynayabi-
lecek sanayi kuruluşları ile bir 
araya geldi.  Toplantıda ülke 
ihtiyaçları değerlendirilirken, 

sanayi kuruluşları arasındaki 
muhtemel işbirliği imkanlarının 
masaya yatırıldı. Bakanlığın 
ve TÜBİTAK’ın Ar-Ge 
destekleri ile işbirliğine or-
tam oluşturan ‘Kümelenme 
Destek Programı’ için prensip 
kararı alındı.  ‘Motor Mükem-
meliyet Merkezi’ oluşturulması 
için ön hazırlıkları yapa-
cak “Motor çalışma grubu’ 
oluşturulmasına karar verildi. 

Motor çalışma grubu 
Bakanlığın koordinesinde 
alanda deneyimli bir aka-
demisyenin başkanlığında 
özel sektör temsilcilerinden 
oluşacak.

Yıllık yaklaşık 3 milyar dolar dış ticaret açığına sebep olan dizel mo-
tor ihtiyacının yerli üretimle karşılanması yönünde çalışma başlatıldı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, aksamları ile birlikte yıl-
lık yaklaşık 3 milyar dolar dış ticaret açığına sebep olan dizel motor 
ihtiyacının yerli üretimle karşılanması yönünde çalışma başlatıldığı 
bildirildi. 
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“1914’te dünyayı ve 
bu arada Osmanlı’yı 
paylaşma yarışında. 

İngiltere-Fransa-Rusya’nın 
‘Üçlü İtilaf’ının karşısına Alman-
ya-Avusturya/Macaristan’ın 
‘İttifak’ı dikilmişti. Balkanları, 
Libya’yı kaybetmiş, Doğu 
Anadolu’yu kaybetme teh-
likesiyle karşı karşıya olan 
Osmanlı’nın savaş düşünecek 
hali yoktu.

Öncelikle varlığını korumak 
için ordusunu yeniden kurma 
telaşı içindeydi.

Ancak, bunun için yirmi sen-
edir bu konuda hocalık yapan 
Almanlardan başkasından da 
yardım bekleyemiyordu...”

Çalışmasına bu ifadelerle 
başlıyor usta yazar. Sayfaları 
çevirince Sedat Simavi’nin 
Serveti Fünun dergisindeki kari-
katürü çıkıyor ilkin karşımıza. O 
yılların seferberlik koşullarında 
üniformalılara katılmak için 
İstanbul’a yürüyenler, Gemici 
Çırak Mektebi talebelerinin 
yüzme taliminden bir kare. 
Serveti Fünun’daki çizimlerde 
dışarıda kalma düşüncesinin 
ağırlık taşıdığı görülüyor.

KOLOĞLU’NUN ÖZEL 
ARŞİVİNDEN…

Her biri Orhan Koloğlu’nun 
özel arşivinden günümüz 
Türkçesine çevrilmiş, 
fotoğraflar, basından haber-
ler ve karikatürler yer alıyor 
çalışmada. Tarihsel seyirde 
gelişmeler birinci dünya savaşı 
öncesinden başlıyor. Çanak-

kale zaferine giden süreç en 
yalın haliyle ifade ediliyor. Sa-
dece iç basından değil Le Fi-
garo, The Bulletin gibi yabancı 
basın organlarından karikatürl-

er ve haberlere de yer verilmiş, 
onların gözüyle meselelere 
bakış ortaya konulmuş.

87 yaşındaki Usta bir 
kalemin naif bir çalışması olan 
bu kitap 95 sayfa, bir çırpıda 
okunuyor. 

MAZLUM MİLLETLERİN 
UMUT IŞIĞI

Çanakkale, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan zaferle çıkmamızı 
sağlamadı ama insanlık tari-
hinin önemli devrimlerinden 
birinin gerçekleşmesine zemin 
hazırlamıştır. Müttefiklerin-
den silah yardımı bekleyen 
Çarlık Rusyası iflasa gitmiş, 
Çanakkale zaferimizden 
kısa bir süre sonra 1917’de 
Sovyetler’de Bolşevik Devrimi 
gerçekleşmiştir. İşgal edilen 
Doğu Anadolu’daki bölgeler 
terk edilmiştir.

Devrimi sağlayan bir zafer-
in, emperyalizme dur di-
yerek, geçilmeyeceğini tüm 
dünyaya gösterdiğimiz bir 
zaferin öyküsü var bu kitapta. 
Ve elbette ki unutulmayan 
şehitlerimiz...

Çanakkale zaferi, mazlum 
milletlerin kurtuluş umuduna 
ışık ve rehber olmuştur. Yalnız 
dün değil, bugün de böyledir.

Usta Bir Kalemden 1915 
Basınında Çanakkale
Çanakkale zaferimizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde Türk ba-
sın tarihinin usta kalemi Orhan Koloğlu, değerli bir çalışmaya imza 
attı. “1915 Basınında Çanakkale” (Tarihçi Kitabevi, 2015) isimli kita-
bında Koloğlu, haberler ve özellikle de karikatürlerle Çanakkale’nin 
toplumumuza yansımalarını gözler önüne seriyor.
Haber: Şenol Çarık
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İSO’nun “SANAYİ” Dergisi 
50 Yaşında

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) aylık dergisi Sanayi, Mayıs sayı-
sı ile birlikte 50’nci yaşını kutluyor. Sanayinin nabzını tutan, so-
runlara çözüm önerisi getiren vizyoner yaklaşımıyla öne çıkan 
dergi, alanında Türkiye’nin en uzun soluklu yayınlarından biri 
olma özelliği taşıyor.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan: “Odamızın 
ve üyelerimizin sesi olan 

dergimizin Türkiye ekono-
misi ve sanayisine yaptığı 
katkılardan dolayı gurur du-
yuyoruz” dedi

Sanayi dergisinin mayıs 
ayındaki yeni 
sayısı ile birlikte, 
15 Mart 1966’da 
yayımlanan ve o 
dönem 2 liradan 
satışa sunu-
lan ilk sayısı da 
ek olarak verili-
yor. İSO üyeler-
ine haber ve 
bilgi sağlamak 
amacıyla 15 
Mart 1966’da 
yayın hayatına 
başlayan dergi, 
ilk sayısından iti-
baren sanayinin 
ve sanayicilerin 
nabzını tutmayı 
sürdürüyor. Der-
gi, sanayicile-
rin görüş ve düşüncelerini 
ifade edebildiği bir platform 
olmasının yanında, sanayinin 
sorunlarına çözüm önerisi 
getiren vizyoner yaklaşımıyla 
da öne çıkıyor” dedi.

“1966 yılından bu yana 
aralıksız odamızın ve üyeler-
imizin sesi olan dergimizin 

Türkiye sanayisine yaptığı 
katkılardan gurur duyuyoruz” 
diyen Bahçıvan,  “Dergimiz 
misyonuna uygun olarak 
İSO’nun ve sanayicimizin 
görüşlerini kamuoyuna aktar-
maya geçmişten aldığı güçle 
devam edecek. Nice 50 yıllar 

diliyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE SANAYİSİNİN 
DÖNÜŞÜMÜNDE TANIKLIK 
ETTİ

Sanayi dergisinin mayıs 
ayındaki yeni sayısı ile bir-
likte 50’nci yıl şerefine 15 
Mart 1966’da yayımlanan 

ve o dönem 2 liradan satışa 
sunulan ilk sayısı ek olarak 
veriliyor. Sanayi’nin mayıs 
sayısında 50 yıl boyunca 
derginin geçtiği aşamalar 
ve öne çıkan kapak konuları 
yer alırken, hem Türkiye’nin 
hem de İstanbul’un geçirdiği 

aşamalar sunulu-
yor.

1960’lı yıllarda 
yeni gelişmeye 
başlayan Türk san-
ayisinin bir ihracat 
devine dönüştüğü 
sürece tanıklık eden 
derginin bugüne ka-
darki kapaklarında, 
ekonomik krizler, 
enerji sorunları 
ve AB sürecinin 
yanında, Türkiye’nin 
gündeminde olan 
çok sayıda konu yer 
aldı. 

Ekim 2013 tari-
hinden itibaren 
yeni formatı ile 
okuyucularının kar-

şısına çıkan Sanayi dergisi, 
her ay bir sanayi sektörünü 
kapak konusu yapıyor. 
Dergide, dosya konuları, 
İSO Meclis gündemi, makro 
ekonomik analizler ve ekono-
mi dünyasından haberlerin de 
yer aldığı çok sayıda bölüm 
bulunuyor.
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LPG ÜRETİMİ AZALDI
Rafinerici lisansı sahiplerinin şubat ayında sıvılaştırılmış petrol 

gazı (LPG) üretimi 52 bin 107 ton oldu. Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu (EPDK), şubat ayına ilişkin LPG Piyasası Sektör 
Raporu’nu açıkladı. Buna göre, şubat ayında LPG ithalatı, 2014 
yılının aynı ayına göre yüzde 31,8 artarak 257 bin 845 tona yük-
seldi. En çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Rusya, Norveç, Ka-
zakistan, Cezayir, Ukrayna ve Türkiye Serbest Bölge oldu. Top-
lam 6 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirildi. Şubatta toplam 
LPG üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalarak 52 bin 107 

ton olarak gerçekleşti.

ALIŞVERİŞTE ‘GERİ AL’ DÖNEMİ BAŞLIYOR
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin 

korunması için güvenlik sertifikası şartı getirildi. Alışveriş sitelerine 
müşterinin hatalı verdiği sipariş için ‘geri al’ ve ‘değiştir’ seçenekleri konu-
lacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, alışveriş sitelerine yönelik yeni bir 
düzenleme yaptı. 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek ‘Elektronik Ticaret Kanunu 
çerçevesinde Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında 
Yönetmelik Taslağı’yla internetten yapılan alışverişlerde kredi kartı bil-
gilerinin korunması için güvenlik sertifikası ve müşterinin hatalı verdiği 
sipariş için ‘geri al’ ve ‘değiştir’ seçeneği şartı getirdi.

İSTİHDAMDA YİNE HİZMET SEKTÖRÜ ÖNDE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013’e ilişkin yıllık sanayi 
ürün istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 2013 
yılında 987 bin 446 otomobil, 151 milyon 47 bin 68 ton hazır 
beton, 694 bin 270 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı 
yağ, 8 milyon 290 bin 239 ev tipi buzdolabı ve dondurucu 
üretildi. 
Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 
732 milyar 609 milyon lira oldu. Bu değer 2012’de 655 mil-
yar 833 milyon lira iken, 2011’de 592 milyar 845 mil yon lira 
olarak gerçekleşmişti.
Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının 
yüzde 14,9’u gıda ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 12,4 
ile ana metal sanayi ürünleri ve yüzde 8,3 ile tekstil ürünleri 
takip etti.

GIDADAKI ARTIŞ AÇLIK SINIRINI 
YÜKSELTTİ

TÜRK-İŞ araştırmasına göre 2015 Nisan ayı 
itibariyle  dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli 
ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken 
gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.333,52 TL 
oldu. Bir önceki ay açlık sınırı 1.301,14 TL se-
viyesinde bulunuyordu. TÜRK-İŞ’ten yapılan 
açıklamaya göre, gıda harcaması ile birlikte 
giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması 
zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yok-
sulluk sınırı) ise 4.343,70 TL olarak hesaplandı. 
Bir önceki ay yoksulluk sınırı 4.238,23 TL se-
viyesindeydi. Ankara’da yaşayan dört kişilik 
bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari 
harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,49 
oranında artış gösterdi. Yılın ilk dört ayında artış 
oranı yüzde 8,21 oldu.
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BEŞİKTAŞ’IN TOPRAĞI ALTINDAN DA DEĞERLİ
Türkiye’nin yumurta üretimi, ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 

2,7 artarak 1 milyar 551 milyon 379 bin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), ocak ayına ilişkin “Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri”ni 
açıkladı.   Buna göre, yumurta üretim miktarı, aylık bazda yüzde 2,7, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artış gösterdi. Ocakta 1 milyar 
551 milyon 379 bin tavuk yumurtası üretildi. Aynı dönemde, kesilen 
tavuk sayısı yüzde 5,4 azalarak 92 milyona, tavuk eti üretimi yüzde 
6,2 azalarak 158 bin 585 tona düşerken, kesilen hindi sayısı yüzde 
51 azalışla 391 bine, hindi eti üretimi de yüzde 29,7 azalışla 4 bin 
170 tona geriledi.

DOĞALGAZ İTHALATI ŞUBAT’TA ARTTI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), şubat ayına ilişkin 

Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu açıklandı. Buna göre, geçen yıl 
Şubat’ta 4 milyar 219 milyon metreküp olan doğalgaz ithalatı, bu yılın 
aynı ayında yüzde 9,83 arttı ve 4 milyar 684 milyon metreküpe ulaştı. 
En fazla doğalgaz ithalatı, 2 milyar 459 milyon metreküple Rusya’dan 
yapıldı. İran, 688 milyon metreküple ikinci, Azerbaycan 536 milyon met-
reküple üçüncü sırada yer aldı. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı 
ise toplam 950 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, 
üretimi yapılarak satışa sunulan doğalgaz miktarı yüzde 24,78 düşerek, 
30 milyon 92 bin metreküp oldu. Tekirdağ, 20 milyon 14 bin metreküple 
en fazla doğalgaz üretimi yapılan il, Adıyaman 2 bin metreküple en az 
üretimin gerçekleştiği il oldu.

REEL KESİM GÜVENİ ARTTI
2015 yılı Nisan ayında RKGE, bir önceki aya göre 

4,4 puan artarak 107,9 seviyesinde gerçekleşti. TCMB 
tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsellikten 
arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir 
önceki aya göre 1,5 puan artarak 102,7 puan seviye sinde 
gerçekleşti. Açıklamada şöyle denildi: “Son üç aya yönelik 
değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş 
miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bil-
direnler lehine döndüğü gözlenmektedir. İhracat sipariş 
miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine 
olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görülmektedir.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan 
değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim 
normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin 
bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. Mevcut 
mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normalle-
rinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin de 
zayıfladığı gözlenmektedir.

KAPASİTE KULLANIMI YÜKSELİŞTE
2015 yılı Nisan ayında imalat sanayi genelinde 

kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,7 
puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya 
göre 0,8 puan artarak 74,6 seviyesinde geldi.

2015 yılı Şubat ayında imalat sanayinde faaliyet 
gösteren 2642 işyerine “İktisadi Yönelim Anketi” 
formu gönderilirken, 2143 katılımcıdan yanıt alındı. 

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları 
değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında bir önce-
ki aya göre artış görüldü.
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KONUT SATIŞLARI PATLADI
Konut satışlarındaki büyüme ivme kazanıyor. Şubat ayında yüzde 

15 artış gösteren Türkiye geneli konut satışları, Mart ayında yüzde 
32’yi geçen bir artış sağladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya 
göre, Türkiye genelinde konut satışları 2015 Mart ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 oranında artarak 116 bin 30 
oldu. Yabancılara 1.610 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut 
satışlarında, Mart 2015’te ilk sırayı 548 konut ile İstanbul aldı.

Açıklamada şöyle denildi:
“Konut satışlarında, İstanbul 21.911 konut satışı ile en yüksek 

paya (yüzde 18,9) sahip oldu.” 

LEBLEBİDE İNOVASYON BAŞARIYI GETİRDİ
Candan Bilal Kösem, Çorumlu tekstilci bir ailenin kızı. Aile şirketi 

içinde üretim ve ihracatın yanı sıra perakende ayağında hem uluslararası 
ticareti, hem de sıcak satışı görerek ve yaşayarak büyüdü. Ancak tekstil 
yerine gıda sektörüne yönelmeyi tercih etti. Üniversite öğrencisiyken 
Çorum leblebisinin yüksek potansiyeli olduğunu düşünerek İstanbul’a 
ve dünyaya satma fikrini yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Ailesinin; 
“O kadar okudun, yüksek lisans yaptın sadece leblebi satarak nasıl 
mutlu olacaksın” tepkisine rağmen 2012 yılında bir yıllık hazırlık 
sürecinin arından LEB’i kurdu. Candan Bilal Kösem, bugün genç 

bir kadın girişimci olarak yarattığı LEB markasıyla Çorum leblebisini 
Türkiye’ye tanıtırken, ihracat yoluyla da dünyaya açılıyor. 

TÜRK SU ÜRÜNLERİ AVRUPA’DA TANITILDI
Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nun, Belçika 

düzenlenen 23. Brüksel Su Ürünleri Fuarı’nda 
ürünlerini Avrupalıların beğenisine sunduğu 
bildirildi. Ege İhracatçı Birliğinden yapılan 
açıklamaya göre, Su Ürünleri Tanıtım Grubu, 
sektörün önemli fuarlarından, Brüksel Su Ürün-
leri Fuarı’nda tanıtım çalışmalarına devam etti. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su Ürün-
leri Tanıtım Grubu Başkanı Melih İşliel, dünya 
su ürünleri ihracat hacminin yıllık 130 milyar 
dolar civarında olduğunu, Türkiye’nin su ürün-
leri ihracatından 700 milyon dolar pay aldığını 
belirtti. Türkiye’nin su ürünleri ihracatında kilo-
gram fiyatının 6 dolar seviyesinde olduğunu 
ifade ederek ihracat ürünlerinin farklılaştırılması 
gerektiğini bildirdi.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ ARTTI
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 

Başkanı İbrahim Yiğit, 2002 yılında yaklaşık 696 bin ton 
olan toplam tavuk eti üretiminin son 13 yılda yüzde 172 
artarak, geçen yıl 1 milyon 890 bin tona yükseldiğini 
bildirdi. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği 
Derneği (BESD-BİR) tarafından düzenlenen 3. 
Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya’nın Manavgat 
ilçesindeki bir otelde başladı. TBMM Tarım, Orman ve 
Köyişleri Komisyonu Başkanı İbrahim Yiğit, kongrenin 
açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda kanatlı et 
ve ürünleri sektörünün gösterdiği gelişmelerin sevindi-
rici olduğunu ifade etti. Türkiye’nin son yıllarda tarım 
sektöründe ciddi ilerlemeler kaydettiğini anlatan Yiğit, 
tarım alanında çıkarılan kanunların hayata geçirilmesi-
yle sektörlerin gerek ülke gerekse dünya ekonomisine 
ciddi katkılar sağlamaya başladığını belirtti.   
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TESK’TEN KAPALIÇARŞI TEPKİSİ: BİR KÜLTÜR YOK OLACAK
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kapalıçarşı’nın San-
dal Bedesteni’ndeki 80 dükkanın tahliye edilmesiyle ilgili so-
runun anlaşmayla çözülmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, 
yazılı açıklamasında, Kapalıçarşı’daki 80 dükkanın tahliye edil-
mesiyle bir kültürün yok olacağını söyledi. Turizm sezonunun 
başlamasına kısa bir süre kala 600 yılı aşkın tarihi bir çarşının 
boşaltılarak esnafın sokağa atılmasının kabul edilemez olduğunu 
ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:  “Bu çarşıda halı, turistik 
eşya, çanta, takı ve giysi satılan dükkanlar bulunuyor. Geçen yıl 
en çok ziyaret edilen çarşının tam turizm sezonu başlarken tahliye 
edilerek, esnafın dükkanlarından çıkarılması kabul edilemez. 500 
kişinin istihdam edildiği çarşıdaki bu sorunun anlaşmayla çözülmesi 
için yetkililerimize çağrıda bulunuyorum. Burada esnaflık kültürü de-
vam etmeli.”

BAYRAKTAR: KDV VE ÖTV ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi 

Bayraktar, pamuk üretim maliyetini belirleyen tohumluk, ilaç, 
gübre, elektrik, mazot gibi girdi kalemlerinde alınan KDV ve 
ÖTV oranlarının düşürülmesi gerektiğini bildirdi.  Bayraktar, 
yaptığı yazılı açıklamada, pamukta ekimlerin başladığını, ekim 
alanlarındaki değişimin, üreticinin kazancıyla ürün maliyetleri, 
fiyat ve desteklerle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.  Bayrak-
tar, Pamuğun tarım ürünleri arasında sağladığı yüksek kat-
ma değer ile istihdam oluşturan, tarım ve sanayi sektörlerinin 
bütünleşmesinde rol oynayan, ihracata yönelik ve dünya tarım 
ürünleri ticaretinde önemli bir stratejik ürün olduğunu vurguladı.

‘PLASTİK’ İHRACATLA TUTUNDU
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 

2014 yılı plastik inşaat malzemelerine yönelik 
yayımladığı rapora göre, Türkiye plastik inşaat 
malzemeleri sektörü geçen yıl iç pazardaki 
yavaşlamaya rağmen ihracat artışı sayesinde yılı 
başarıyla tamamladı. 

Geçen yıl ürettiği 1,8 milyon ton ürünün yüzde 
39’unu ihraç eden sektörün üretimi miktar bazında 
yüzde 1,6 artarken, değer bazında 1,6 azalarak 
7 milyar 345 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 
İhracat değer bazında yüzde 2,7 artarak 1 milyar 
825 milyon dolara ulaştı. İthalat ise değer bazında 
yüzde 9,7 azaldı.  TÜKETİCİ GÜVENİ DİPTEN DÖNDÜ 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici 
eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven 
endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde1,5 
oranında arttı; Mart ayında 64,39 olan endeks Nisan 
ayında 65,35 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi 
endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı. 
Mart ayında 85,37 olan endeks değeri Nisan ayında 
86,16 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin 
maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin 
oranının artmasından kaynaklandı.
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Barış Pehlivan&Barış Terkoğlu-Mahrem
- AKP-Cemaat ortaklığı, bir kız çocuğuna tecavüz 
dosyasını neden ve nasıl kapattı?
- Fethullah Gülen’in Pensilvanya’daki evini kimler, ne-
den bastı?
- Emniyet İstihbarat, ABD Büyükelçiliği’ne Erdoğan’a 
dair ne söyledi?

- Cemaat’in İmamı, hakkındaki iddiaları ilk 
kez nasıl yanıtladı?

- Hangi AKP milletvekil-
lerinin özel hayatları 
Washington’a not edildi?
- Erdoğan’a, hangi AKP’lilerin 
“cinsel kabahatleri”ne karşı 
harekete geçmesi için baskı 
uygulandı?
- Emine Erdoğan’ın Mustafa 
Sarıgül’e vefasının altında ne 
vardı?
- Hangi Zaman gazetesi yazarı, 
karısını ABD Başkonsolosu’na 
şikâyet etti?
- ABD hangi konuda Hakan 
Fidan’ı esefle karşıladığını söyl-
edi? 
- Gülenciler TSK’daki havuz par-
tilerinde neden bikini giyiyor?
- MİT’in istihbaratçı adaylarına 
okuttuğu ders kitabında neler 
yazıyor?

- Hangi ünlü gazetecilerin geçmişi isim isim 
fişlendi?
- ‘Çok eşliliği’ MİT belgesine konu olan muhalif parti li-
deri kim?
- Hangi ünlü işadamı ABD’li diplomata kendisini “Ben 
Amerika’nın avukatıyım” diye tanıttı?
Bu sorular ve daha fazlası… İsim isim, olay olay… İlk 
kez okuyacağınız gizli belgeler ışığında Türkiye’nin 
sırları ortaya çıkıyor.

John Coleman- 300’ler Komitesi
“Seçilmiş hükümetler pek nadiren halklarını yönetirler.” 
- Benjamin Disraeli, İngiliz Başbakanı
Dünyayı 1600’lü yıllardan beri uyuşturucu ticareti 
parasıyla servetler kazanmış ve başında İngiliz 
monarşisinin bulunduğu 300 kişilik bir komite yönet-
mektedir. Yeni Dünya Düzeni içinde Tek Dünya Dev-
leti kurmayı amaçlayan bu komitenin her ülkede vatan 
hainliği yaparak komplo hiyerarşisi içinde yükselmek 
isteyen adamları bulunmaktadır. Komite her dev-
lette paralel yapılar oluşturarak aşağıdaki faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir: Dindarlık kisvesi altında “Din-
ler arası diyalog” senaryosu içinde tüm dinleri tek bir 
din altında birleştirmek… Kalkınmakta olan ülkelerde 
endüstriyelleşmeyi önlemek, tarımı ortadan kaldırmak… 
Halkları devlet yardımı ile yaşayacak hale getirmek… 
2050 yılına kadar dünya nüfusunu 
açlık, salgın hastalıklar, kanser, 
savaşlar ve homoseksüelliğin 
yaygınlaştırılmasıyla 3 mil-
yar kişi azaltmak… Halkları 
din ve uyuşturucu kullanımını 
artırarak kontrol etmek… Tüm mil-
liyetçilik akımlarını yıkmak ve üni-
ter devletlerde çok kültürlülük adı 
altında bölünmeyi sağlamak, kolay 
yönetilebilir küçük feodal devletler 
oluşturmak…

Lev Nikolayeviç Tolstoy-İlkgençlik
Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910): Anna Karenina, Savaş ve Barış, Diriliş’in 
büyük yazarı, yaşamının son otuz yılında kendini insan, aile, din, devlet, toplum, 
özgürlük, boyun eğme, başkaldırma, sanat ve estetik konularında kuramsal 
çalışmalara da verdi. Bu dönemde yazdığı roman ve öykülerinde yıllarca üze-
rinde düşündüğü insanlık sorunlarını edebi bir kurguyla ele aldı. Tolstoy’un yarı 
otobiyografik denebilecek üçlemesinin ikinci kitabı olan İlkgençlik, ilk kez 1854 
yılında Sovremennik dergisinde yayımlandı. İkinci kitap da ilki gibi samimi, 
sade bir kurguya sahiptir. Tolstoy kendini, ailesini ve çevresini gittikçe daha iyi 
kavrayan kahramanının manevi gelişimini eserinin merkezine alır. İlkgençlik 
Tolstoy’un benzersiz gözlem gücünün, muazzam tasvir yeteneğinin de ilk 

örneklerinden biridir.

Orhan Veli-Sevdaya mı Tutuldum?
Sevdaya mı Tutuldum? Orhan Veli’nin Nahit Hanım’a verdiği bir çift 
şiir defterinden oluşuyor. Bu iki deftere baktığımızda, şairin 1942 
yılına kadar yazdığı şiirleri, muhtemelen askere giderken, başına 
bir şey gelirse saklasın ve yayımlasın diye, Nahit Hanım’a verdiğini 
anlıyoruz. Orhan Veli’nin elyazısıyla 112 şiiri Raşit Çavaş ile Gü-
zin Değişmez yayına hazırladı. Şiirlerin çeviri yazısı yapıldı, der-
gilerdeki ilk yayımlarıyla kitaplarının farklı yayınevlerindeki baskıları 
karşılaştırıldı ve R. Çavaş tarafından notlandı. Böylece, eski yazı 
meraklısı okurlara, Orhan Veli tutkunlarına ve bütün şiirseverlere 
özel bir yayın ortaya çıktı. Sevdaya mı Tutuldum? Orhan Veli’nin 
sevdiği kadına emanet ettiği defterlerdeki şiirlerin bir kitabı.

KİTAP DÜNYASI
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