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"‹kinci Ölüm Y›l Dönümünde
SAYGIYLA ANIYORUZ"

Ulusal sanayimizin güçlendirilmesiyle, ülkemiz önder ülke, büyük ülke olabilir.
Ancak ve ancak ulusal sanayisi güçlü ülkeler, geliﬂmiﬂ büyük ülkelerin piyonu olmaktan ç›kar, dünya uluslar toplulu¤unun baﬂ› dik, onurlu bir üyesi olur.
Bu güzelim memleketimizde, ulusal bütünlük içinde laik, demokratik cumhuriyette, sonsuza de¤in, ulusal bayra¤›m›z alt›nda, özgürce yaﬂamak için tüm ulusalc› güçlere ça¤r›md›r.
Birlikte olal›m, güçlü olal›m, uyan›k ve örgütlü olal›m. Haine korku salal›m, torunlar›m›za bu güzelim ülkemizi ayd›nl›k ve güçlü b›rakal›m.

Sevgili Dostlar,

Baﬂkan'dan
Baﬂkan'dan Sizlere
Sizlere

fevzi.durgun@usiad.net

Geride b›rakt›¤›m›z günlerde bizim de birçok kez üzerinde durdu¤umuz “Ekonomik k›r›lganl›¤›n ve yabanc›laﬂman›n artt›¤›” ﬂeklindeki de¤erlendirmelerde art›ﬂ olmuﬂtur.
ABD’de yaﬂanan krizin de etkisiyle tekrar gündeme taﬂ›nan bu konunun rasyonel bir ﬂekilde tart›ﬂ›larak ilgili kesimlerin bilgilendirilmesine önem verilmelidir.
Yaﬂad›¤›m›z süreçte ekonomimizin d›ﬂ dengesi bozulmuﬂ ve k›r›lganlaﬂm›ﬂ, d›ﬂ borç stoku artm›ﬂ ve kur riski a¤›rlaﬂm›ﬂ, iﬂsizlik kronikleﬂmiﬂ ve gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik geniﬂlemiﬂ ve derinleﬂmiﬂtir. Bunun görmezlikten gelinmesi mümkün de¤ildir.
Bu ekonomik koﬂullar önümüze çok daha önemli bir tablo koymaktad›r. Bu da bu gelir
aç›¤›n›n çeﬂitli tesislerimizin sat›ﬂ›yla kapat›lmaya çal›ﬂ›lmas›d›r. Bu ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan büyük vebali ve sorumlulu¤u olacak bir politik karard›r.
Di¤er taraftan bu tablo ekonomi politikalar›m›z›n da yabanc› taleplerine duyarl› hale gelmesine ve ulusal ç›karlar›m›za yönelik politikalar›m›z›n üzerinde bask› ve yönlendirme uygulanmas› sonucunu do¤urmaktad›r.
Ekonomimiz küresel rekabette avantaj sa¤layarak ilerleyebilme olana¤›n› yitirmiﬂ durumdad›r.
Ara mal› ithalat›m›z›n toplam ihracat› geçmiﬂ olmas› di¤er göstergeler gibi önemli bir
göstergedir.
Ekonomimizdeki yabanc›laﬂma ve kar transferleri artmaya devem etmektedir.
Önümüzdeki dönemde reel ekonomi de ayn› tehditlerle karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r.
Ülkemiz ekonomimizin yan› s›ra ulusal bütünlü¤ümüz aç›s›ndan da tehditler yaﬂamaktad›r. Bu tehdit kahraman Türk Silahl› Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki terörist unsurlara karﬂ› giriﬂti¤i hava ve kara harekatlar›yla önlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu alanda TSK’n›n yan› s›ra tüm toplumsal kesimlerin kararl› bir duruﬂ içinde olmas› gerekmektedir.
Laik ve Demokratik Cumhuriyet’imize karﬂ› mevzi kazanma harekatlar›n›n planl› bir ﬂekilde sürdürüldü¤ünü görmekteyiz. Bu nedenle Laik ve demokratik Cumhuriyet’ten yana
olan tüm güçlerin güç birli¤i içinde bulunmalar›n›n önemi artmaktad›r. US‹AD bu konunun
öneminin bilinci içerisinde bulunmaktad›r.
Ulusal Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i olarak;
Ülkemizde uzun dönemdir Laik, Demokratik Cumhuriyetimize karﬂ› toplumun duyarl›
birçok kesimi ile birlikte gözledi¤imiz sald›r›lara ra¤men, çözümün hukuk ve demokrasi kurallar› içinde ve parlamento çat›s› alt›nda aranmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Geçmiﬂte de birçok kez aç›klad›¤›m›z bu görüﬂümüzden en ufak bir sapmam›z yoktur ve olmayacakt›r.
Biz demokrasiyi ve huku¤u bir “araç” de¤il, Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin olmazsa olmaz temel direkleri olarak görüyoruz..Ancak hukuk ihlallerinin tespitinde daha tarafs›z ve rasyonel olunmas› gere¤ine inan›yoruz.
Bu kapsamda demokrasinin siyasi partiler olmadan yürütülemeyece¤ine ve parti kapatmalar›n da çözüm olmayaca¤›na inanmakla birlikte hiçbir demokrasinin s›n›rlar›n›n hukuk
ihlallerine, anayasal düzeni de¤iﬂtirmeye, ülke bütünlü¤ünü gözden ç›kartmaya ve Cumhuriyetin temel ilkelerini y›kmaya kadar uzanamayaca¤›na da inan›yoruz.
Ülkemizde ekonomik alandan siyasi alana kadar her türlü sorunun çözümü demokrasi
ve hukuk kurallar içinde aranmal›d›r. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik
sosyal bir hukuk devleti oldu¤u vurgusundaki her kavram bir di¤eri kadar önem taﬂ›maktad›r. Bu kavramlar›n içinde demokrasi gibi hukuk kavram› da yer almaktad›r.
‹çinde yaﬂad›¤›m›z sorunlar ve çok h›zl› de¤iﬂen gündem biz ulusal sanayici ve iﬂadamlar› gibi, toplumun ulusal birlik ve beraberlikten, ça¤daﬂ ve geliﬂmiﬂ laik demokratik bir Türkiye Cumhuriyetinden yana olan tüm kesimlerinin dikkat, hassasiyet, dayan›ﬂma ve ulusal
duruﬂlar›n› devam ettirmelerini zorunlu k›lmaktad›r.
Selam ve sayg›lar›mla...

Fevzi Durgun

K A PA K

Gözü Kara
Özelleþtirme Dönemi
Prof. Dr . O¤uz OYAN
CHP ‹zmir Milletvekili

eo-liberal ideoloji, devletin herhangi bir ﬂekilde
sistem içinde giriﬂimci
rolüyle yer almas›n›, piyasa ekonomisini çarp›tan bir özellik
olarak gördü. Sistem, kendi ideolojik
ve ekonomik egemenli¤i üzerinde
sadece geçmiﬂten (Keynezyen dönemden) gelen kamu giriﬂimlerini
tehdit olarak görmedi; bunlar›n ideolojik olarak mahkum edilmemeleri
durumunda yenilerinin peydahlanaca¤› kuﬂkusunu taﬂ›d›. Dolay›s›yla
son çeyrek yüzy›lda dünya ölçe¤inde
kapsaml› bir tasfiye operasyonu gerçekleﬂtirildi. (Bununla birlikte,
2007’de ABD üzerinden dünyaya yay›lan ekonomik krizin etkilerini erkenden hisseden liberalizm ﬂampiyonu mali kuruluﬂlar, kaderin cilvesi
olarak, en çok devlet müdahalesi talep edenler oldular!).
Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki özelleﬂtirmeler, bu ülkelerdeki yeni sermaye
birikim modelinin bir gere¤i olarak
baﬂlat›ld›. Çöken “sosyalist” sistemdeki özelleﬂtirmeler kapitalist sisteme geri dönüﬂün araçlar› olarak kullan›ld›lar ve k›sa sürede dolar milyarderleri yaratman›n da arac› oldular. Geliﬂmekte olan veya az geliﬂmiﬂ ülkelerdeki özelleﬂtirmeler,
Washington Konsensüsü damgal›
d›ﬂtan empoze küreselleﬂme reçetelerinin, somut olarak IMF/ DB/
WTO/ AB/ ABD dayatmalar›n›n
uzant›s›nda oldular.
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Özelleﬂtirmelerin kamu iktisadi
teﬂebbüslerinin özel giriﬂimcilere sat›ﬂ›yla s›n›rl› oldu¤unu sananlar yan›ld›klar›n› çabuk anlad›lar. Bundan
çok daha büyü¤ü amaçlan›yordu.
Sa¤l›k ve sosyal sigorta alanlar›n›n,
e¤itimin piyasaya aç›lmas›, kentsel
alt yap›n›n (su ve çevre yat›r›mlar›
baﬂta olmak üzere) çok uluslu ﬂirketlerin ilgi alan›na girmesi, her türlü
kamusal yat›r›m ve harcama alan›n›n
uluslararas› yat›r›mc›lara (ve kuﬂkusuz uluslararas› tahkime) aç›k bir biçimde yeniden düzenlenmesi, imtiyaz sözleﬂmelerinin mülkiyet devirlerinden bile daha önemli rol oynamaya baﬂlat›lmas› ve benzerleri...
Türkiye’de siyasal iktidar›n 22.
yasama döneminden itibaren önemli bir hedefinin de, k›sa sürede büyük özelleﬂtirmeler gerçekleﬂtirerek
yeni yabanc› sermaye giriﬂleri üzerinden d›ﬂa ba¤›ml› ekonominin orta
dönemde kaynak gereksinimi karﬂ›lamak; rant da¤›t›m kanallar›na egemen olarak/kendi zenginini yaratarak vs. ekonomik ç›kar iliﬂkileri üzerinden siyasal konsolidasyonunu
sa¤lamak; bir seçimi daha kazanacak maddi dayanaklar› elde etmek
oldu¤u dikkati çekiyordu. Özelleﬂtirme ‹daresi (Ö‹B) ile TMSF çift koldan ellerindeki ﬂirketleri yo¤un bir
takvim içinde pazarlayarak bu hedefe yürüdüler. Bu arada kimi daha
önce devlet mülkiyetinde olan özel
sektör ﬂirketlerinin, özellikle bankac›l›k ve sigortac›l›k alan›ndaki mali
kuruluﬂlar›n, yabanc›ya sat›ﬂ› da
özelleﬂtirmeler yan›nda güçlü bir yabanc›laﬂt›rma ak›m›n›n yürümesine
katk› yapt›. Bugünkü kriz ortam›n-

da, yüksek bir borçluluk düzeyine
ulaﬂan özel reel sektörün yabanc›
sermaye lehine yeni varl›k kay›plar›na u¤ramas› olas›l›¤›n›n yükseldi¤i
de hesaba kat›lmal›d›r.
Özelleﬂtirme Bütçeye ve
Ekonomiye Çözüm mü?
Önce özelleﬂtirmenin dönemler
itibariyle neye çözüm olabildi¤ine
bakal›m. 1986 y›l›ndan 2007 y›l› sonuna kadar geçen 22 y›ll›k dönemde
gerçekleﬂtirilen özelleﬂtirme iﬂlemleri toplam› 30 milyar dolard›r. Y›ll›k
ortalama, 1,36 milyar dolar etmekte.
Bunun Türkiye’nin hiçbir derdine
deva olamayaca¤›n› anlamak için
herhangi bir karﬂ›laﬂt›rmaya gerek
yok.
Buna karﬂ›l›k özelleﬂtirmenin
%73,3’ünün yani 22 milyar dolarl›k
bölümünün AKP’nin beﬂ y›ll›k iktidar döneminde yap›ld›¤›n›; hatta son
üç y›lda (2005, 2006 ve 2007) toplam
20,5 milyar dolar düzeyinde (22 y›ll›k özelleﬂtirmenin %68,4’ü) özelleﬂtirme gerçekleﬂtirildi¤ini hesaba kat›l›rsa, bugünkü iktidar›n, bütçe aç›klar›n›n ve d›ﬂ aç›klar›n azalt›lmas›nda özelleﬂtirmeye ne denli ba¤›ml›
duruma geldi¤i görülebilir.
Bu ba¤lamda bütçeyle iliﬂkiler
aç›s›ndan baﬂka karﬂ›laﬂt›rmalar da
yap›labilir: 22 y›ll›k özelleﬂtirme toplam› brüt 30 milyar dolar getiriyor;
buna karﬂ›l›k sadece 2008 bütçesinden ödenecek iç ve d›ﬂ borç faizleri
toplam› 48 milyar dolar (56 milyar
YTL) tutuyor! Buna kaynak dayan›r
m›? Bu yamayla bu delik kapan›r m›?
Kald› ki, devlet yönetimi ﬂirket
yönetimine benzemez. ﬁirketler faali-

yet alanlar›n› de¤iﬂtirebilirler; bir
sektörden ç›k›p di¤erine kolayca girebilirler. T›pk› Koç’un TÜPRAﬁ’›n
al›m› dolay›s›yla içine girdi¤i büyük
borçlanmadan/aç›k pozisyondan ve
bunun bugünkü kriz beklentileri
içinde oluﬂturdu¤u büyük risklerden
kaç›nmak için Migros’tan bile vazgeçebilmesi gibi. Ama egemen devletler bir sektörü kolayca yabanc› hâkimiyetine terk etmezler. E¤er edebilselerdi, sanayi ülkeleri onlarca y›ld›r
gözden ç›kard›klar› tekstil/konfeksiyon sektörlerinden -sosyal sonuçlar›n› düﬂünmeden- bütünüyle çekilmiﬂ
olurlard›. E¤er her ﬂey parayla ölçülseydi, geliﬂmiﬂ ülkeler de bankac›l›k
sektörünü yabanc› sermayeye hatta
Arap sermayesine kapt›rm›ﬂ olurlard›. Stratejik sektör kavram› olamazd›. Teknolojik inovasyon, serbestçe
al›n›p sat›labilen bir mal olurdu…
Özelleﬂtirmenin nas›l yap›ld›¤›
ayr› bir soru. ﬁaibeli iﬂlemlere konu
olmasayd› özelleﬂtirme gelirlerinin
hangi miktarlara ulaﬂ›labilece¤i konumuz de¤il. Ama kamuoyunun belle¤inde çok say›da
f›rsatç›l›k ve yandaﬂ kollama
örne¤i bulunmakta. Gözü kara baz› uygulamalara aﬂa¤›da
de¤inilecek.

s›ralar›nda yer alan en güzide kuruluﬂlar› sat›lm›ﬂ ve sat›ﬂa haz›rlanm›ﬂ
bulunuyor. Bunlar kendi sektörlerinin ve Türkiye’nin p›rlantalar› olmak
yan›nda, önemli pazar pay›na sahipler. Dolay›s›yla, bu sat›ﬂlar sonras›nda, yeni özel tekeller (yada oligopol
piyasas›nda önder ﬂirketler) yarat›lm›ﬂ oluyor.
‹kincisi, bu ﬂirketlere talip olanlar
aras›nda yabanc› ﬂirketler öne ç›k›yor. Bu nedenle özelleﬂtirme, tekelleﬂme yan›nda yabanc›laﬂt›rma anlam›na da geliyor.
Üçüncüsü, TÜPRAﬁ, ERE⁄L‹ Demir Çelik, PETK‹M, TEKEL, SEKA
örneklerinde görülece¤i üzere, sat›lan ﬂirketlerin stok seviyeleri, nakit
varl›klar› ve/veya karl›l›k durumlar›, belirlenecek sat›ﬂ fiyat›n›n önemli
bölümünü karﬂ›layabilecek noktada.
Kald› ki, bu gibi örneklerde sat›n
alan aç›s›ndan bu uygun koﬂullar›
çok aﬂan ﬂaibeli ve bir talana dönüﬂmüﬂ özelleﬂtirme uygulamalar› da

gündeme gelmiﬂ durumda. Hem de
daha önceki örneklerle k›yaslanamaz
boyutta ve stratejik önemde... Baz›
örnekler verelim:
(i) Bal›kesir SEKA’n›n, Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n kendi de¤er tespitlerinin ellide birine yani 1,1
milyon dolara sat›lmas›.
(ii) TÜPRAﬁ’›n ilk ihalesinde
%75’lik hissenin 1,3 milyar dolara sat›lmak istenmesi.
TÜPRAﬁ, 2004 sonu itibariyle
bankalarda 1.1 milyar YTL (yaklaﬂ›k
800 milyon dolar) mevduata sahip.
Önceki y›l›n kâr› 659.2 milyon YTL
(yaklaﬂ›k 500 milyon dolar), karl›l›k
oran› da yüzde 9.4’den yüzde 12.3’e
yükselmiﬂ durumda.. Aktif ve öz sermaye varl›klar›n› yükselterek iyileﬂtirmiﬂ durumda. 21.6 milyar YTL’lik
(yaklaﬂ›k 17 milyar dolarl›k) ciroya
sahip. Bu ﬂirketin ilk ihalede 1,3 milyar dolara bir tabela ﬂirketine sat›lmas› karar› nas›l verilebildi? TÜPRAﬁ’›n %14,76’l›k hissesinin bir gece
operasyonuyla borsa de¤erinin çok
alt›nda sat›lmas›.
(iii) Kuﬂadas› liman›n›n özel
imtiyazlarla devredilmesi.
(iv) TEKEL Alkollü ‹çkiler
ﬁirketi’nin de¤erinin çok alt›nda sat›ﬂ›ndan sonra benzer bir iﬂlemin TEKEL Tü-

2005 Sonras›ndaki Özelleﬂtirme Dalgas›n›n Baz› Özellikleri
Türkiye’nin en önemli kuruluﬂlar› 2005 sonras›nda elden ç›kar›ld›lar. Bu yeni özelleﬂtirme dalgas›n›n özelliklerini sistematik bir bak›ﬂla özetlemeye çal›ﬂal›m:
Birincisi, kendi sektörlerinin birinci s›ras›nda veya ilk
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tün için de gündeme gelmesi.
Bugün TEKEL Tütün
‹ﬂletmelerinin sat›ﬂ›n›n
gündemde olmas›
nedeniyle TEKEL
‹çki’nin nas›l sat›ld›¤›n› biraz açmak
yararl› olabilir: TEKEL ‹çki NurolÖzalt›n-Limak-TÜTSAB ortak giriﬂimine
(MEY ‹çki) sat›ld›.
(TÜTSAB: Tekel Ürünleri
Toptan Sat›c›lar› Birli¤i). TEKEL ‹çki 292 milyon dolara sat›l›yor. Ama nakit say›lan içki stoklar›
126 milyon dolar ve iﬂçilerinin k›dem
tazminat› olan 32 milyon dolar da
devlete yükleniyor. Yani gerçekte
devletin eline geçecek olan sadece
128 milyon dolar. Bu arada ﬂirketin
devri bir hafta ertelenince, içki da¤›t›m› engellenerek al›c›lara 9 milyon
dolarl›k bir ikram daha yap›l›yor.
Dahas› var: sat›lan ﬂirketin TEKEL
Aﬁ’ye 307 trilyonluk borcunun, devirden 9 gün önce tasfiyesi kararlaﬂt›r›l›yor! Bitmedi: YDK Raporuna göre, TEKEL ‹çki’nin genel müdürü devirden önce 100 trilyonluk hammadde alarak devleti zarara u¤rat›yor ve
Kamu Etik Yönetmeli¤ine ayk›r› olarak MEY ‹çkiye genel müdür oluyor!
Al›c›lar 2 y›l› ödemesiz banka kredisiyle TEKEL ‹çkiyi devral›yorlar. ‹ki
y›l geçmeden yani ceplerinden para
ç›kmadan ﬂirketin %90 hissesini 810
milyon dolara (yani toplam de¤eri
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900 milyona) Texas
Pacific Group’a sat›yorlar!
(v) TEKEL’in tütün ve sigara iﬂletmelerine ilk sat›ﬂ ihalesinde verilen 1 milyar 150 milyon dolarl›k teklif, iﬂletmelerin stoklar›ndaki ürün
de¤erinin sadece biraz üzerindeydi!
Ama hiç olmazsa, ﬂirketin borçlar›
ile çal›ﬂanlar›n k›dem tazminatlar›
yükü al›c› ﬂirkete kal›yordu. ﬁimdi
y›llar sonra ayn› ﬂirket 2008 baﬂ›nda
bu ﬂirketi 1,7 milyar dolara “kemiksiz et” fiyat›na alabildi. Yani ﬂirket
borçlar› ile k›dem tazminatlar› devletçe üstlenildi. Geçen dönemde dolar de¤er yitirmiﬂti, TEKEL’in bu dönemde yapt›¤› ek yat›r›mlar vard›,
dünyadaki tüm ﬂirketlerde görülen
de¤er art›ﬂ› gibi TEKEL’in piyasa de¤eri de yükselmiﬂti!..
Döneme iliﬂkin dördüncü bir
ay›rt edici özellik, blok sat›ﬂ öncesinde özelleﬂtirilecek kuruluﬂlar›n
bir bölüm hissesinin ‹MKB’de veya
halka arz yoluyla sat›lmas› oluyor.

Bu yolla blok sat›ﬂ fiyat›n› aﬂa¤›ya
çekmek veya tek bir sermaye grubunun stratejik bir K‹T’i oldukça düﬂük bir fiyatla ele geçirmesi daha az
görünür ve daha az tart›ﬂ›l›r k›l›nmak istenmesidir.
2004’ün son ay›nda THY’nin sermayesinin yüzde 23’ü 201 milyon
dolara halka arz edildikten sonra,
2005’te Mart ay›n›n baﬂ›nda Tüpraﬂ’›n yüzde 14.76’s› borsada yabanc›lara sat›ld›. Ö‹B bu sat›ﬂtan 445 milyon dolar gelir elde ederken, hisse
alanlar izleyen iki gün içinde bu iﬂlemden 88 milyon dolar kar sa¤lamay› becermiﬂlerdi bile! PETK‹M, ikinci
blok sat›ﬂ giriﬂimi öncesinde Nisan
2005’te yüzde 30’luk bir halka arz
uygulamas›na yöneltildi. Böylece
Petkim’in yüzde 88,86’s›na sahip
olan Ö‹B, bu sat›ﬂtan sonra ﬂirketin
gene pay ço¤unlu¤unu tek bir gruba
satabilecekti.
Özelleﬂtirme uygulamalar›n›n
Ö‹B d›ﬂ›nda da sürdürüldü¤ü bir dönemden geçiliyor olmas›n› beﬂinci
bir özellik olarak vurgulayal›m. Bat›k bankalar nedeniyle TMSF elinde
toplanarak devletleﬂtirilmiﬂ olan hisseler ve ﬂirketler, Fon yönetimi arac›l›¤›yla özelleﬂtirme sürecine sokuldu
ve bu dönemde burada da bir h›zlanma göze çarp›yor. Devletin eline geçmiﬂ iletiﬂim ve medya devlerinin sat›ﬂ› bunun en önemli unsurlar›n›
oluﬂturuyor.
Alt›nc› ve son olarak, Özelleﬂtirme Yasas›nda de¤iﬂiklik yap›larak,
Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu’nun
baz› yetkilerinin (örne¤in taﬂ›nmazlarla ilgili karar verme yetkisinin)
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na
devredilmesi; özelleﬂtirmelerde en
az iki ihale yapma koﬂulunun kald›r›lmas›; birinci ihale baﬂar›s›z olursa, belirli isteklilerle görüﬂmeler yap›larak sat›ﬂ yap›lmas› usulünün
(ya da usulsüzlü¤ünün!) getirilmesi; idare mahkemeleri devre d›ﬂ› b›rak›larak ilk derece yetkili mahkeme olarak Dan›ﬂtay’›n gösterilmesi
gibi de¤iﬂikliklerle sürecin h›zland›r›lmas› ve daha fazla takdire dayal›
bir konuma getirilmesinin altyap›s›
haz›rlanm›ﬂt›r.
Tüm bunlar gözü kara bir özelleﬂtirme/rant aktarma sürecinin yaﬂand›¤›n› göstermektedir.

K A PA K
Prof. Dr. Yakup Kepenek:

Devletin Ekonomideki
Payı Artmalıdır
Oktan ERD‹KMEN

‹ktisat uzman› Prof. Dr.
Yakup Kepenek’le
Türkiye’de uygulanan
özelleﬂtirme politikalar›n›
ve sonuçlar›n› konuﬂtuk.
Türkiye kamu kurumlar›n›
elden ç›kar›rken bu
kurumlar›n sat›ﬂ› için
aç›lan ihalelere giren
yabanc› ﬂirketlerin bir

Türkiye'de özelleﬂtirmelerin ekonomik sonuçlar› nelerdir?
Kepenek: Özelleﬂtirmenin ekonomik sonuçlar›n› bütünüyle inceleyen
araﬂt›rma ya da araﬂt›rmalar yap›lmad›¤›ndan bu konuda somut bir sonuca
var›lamaz. Do¤ru bir de¤erlendirme
yap›labilmesi için özelleﬂtirme sonras›nda, iﬂ bulman›n, yani istihdam›n,
sabit sermaye yat›r›mlar›n›n, üretimin
ve devletin bu kurumlardan ald›¤›
vergilerin geliﬂiminin incelenmesi gerekir. Ek olarak, özelleﬂtirilen kurumlar›n yerine nelerin konuldu¤u; piyasa yap›lar›n›n daha rekabetçi duruma
gelip gelmedi¤i ve özellikle de bu kuruluﬂlar›n girdilerini sat›n alma ve
üretimlerini satma süreçlerinin içeri¤i
ya da ba¤lant›lar› da irdelenmelidir.
Örne¤in, Sümerbank’›n
iplik ve dokuma üreti-

mi birimlerinin; Et ve Bal›k ya da SÜT
Endüstrisi Kurumunun özelleﬂtirilmeleri tar›m sektörü üzerinde ne gibi
sonuçlar do¤urmuﬂtur. Madencilik iﬂletmelerinin sat›ﬂ›n›n çevre etkileri nas›l de¤iﬂmiﬂtir? Burada s›ralanan ve
benzeri noktalar›n ayr›nt›l› olarak
araﬂt›r›lmas› gerekir. Bununla birlikte,
örne¤in TELETAﬁ’›n daha 1980’lerin
ortalar›nda sat›ﬂ›n›n, ülkemizin teknolojik yenilik yeterlili¤ini, özellikle
biliﬂim ve iletiﬂim teknolojilerinin geliﬂimini olumsuz etkiledi¤ini söylemek yan›lt›c› olmaz.
Özelleﬂtirme program›
Türkiye'nin
kendi ekonomi
politikas› m›d›r?
Kepenek:
Özelleﬂtirme
program›n›, Türk

k›sm›n›n kendi ülkelerinin
kamu ﬂirketleri olmas›n›n
da oldukça düﬂündürücü
oldu¤unun alt›n› çizen
Kepenek, Avrupa
ülkelerinde devletin
ekonomideki pay›n›n
1970’lerden bu yana
aﬂamal› olarak artt›¤›n›,
Türkiye’de ise bu oran›n
y›llard›r yüzde 30’larda
kald›¤›n› belirtti.
US‹AD
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1986 - 2008 G erçekleﬂtirilen Uygulamalar (ABD $)
Blok Sat›ﬂ
Tesis / Varl›k Sat›ﬂ ve Devri
Halka Arz
Imkb'de Hisse Senedi Sat›ﬂ›
Yar›m Kalm›ﬂ Tesisi Sat›ﬂ ve Devri
Bedelli Devir
Toplam

18.158.793.478
4.819.685.212
5.180.202.610
1.261.053.768
4.368.792
601.295.672
30.025.399.532

Kaynak: Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›

hükümetleri uygulad›. Bununla birlikte sürecin niteli¤ini özetlemekte
yarar var. Önce, özelleﬂtirmenin nas›l yap›laca¤›, yüksek ücretler ödenerek, yabanc›lardan soruldu. Morgan Trust adl› ABD kuruluﬂu bu hizmeti verdi; Türkiye’nin ne üniversiteleri ne de DPT gibi ilgili birimleri
bu konuda çal›ﬂma yapmad›; dan›ﬂmanl›k hizmeti vermedi. Sonra,
özelleﬂtirme program›, ülkenin ekonomisinin gereksinimleri ve üretim
yap›s› hiçbir biçimde dikkate al›nmadan yap›ld›. Örne¤in pek çok kamu kuruluﬂu, yabanc› kamu kuruluﬂlar› taraf›ndan sat›n al›nd›; enerji,
iletiﬂim gibi pek çok sektörde ço¤u
Avrupa Birli¤i ülkesinden de “önce”
davran›ld›. Yani, özelleﬂtirmenin zamanlamas› bile do¤ru yap›lmad›.
Üçüncü olarak özelleﬂtirme uygulamas› ülke ekonomisinin gelece¤i hiç
hesaba kat›lmadan yap›ld›; hangi
sektörlere öncelik verilece¤i; kilit ya
da öncü sektörlerin durumu; üretim
teknolojisinin nas›l sa¤lanaca¤›; ekonominin gelecekte alaca¤› yap›sal
durum ve bunun dinamikleri özelleﬂtirme sürecinde göz ard› edildi.
Dördüncüsü, özelleﬂtirme sürecinde
kamu giriﬂimleri önce “bak›m ve
onar›ma” al›nd›, kimileri 10-15 y›l,
özelleﬂtirme kapsam›nda tutuldu;
sonra da sat›lmalar› yoluna gidildi.
Ancak yine de görüldü ki, kamu giriﬂimleri gerçek de¤erinin çok alt›nda sat›ld›. K‹T’in sat›ﬂ fiyat›n› al›c›
belirler mant›¤› gibi Giriﬂ ‹ktisad›
derslerinde bile görülemeyecek bir
yaklaﬂ›mla, sat›ﬂlar yap›ld›. Örne¤in
TEKEL’in içki birimi yerli bir al›c›ya
300 milyon dolar›n alt›nda bir fiyatla
sat›ld›. K›sa bir süre sonra hemen
hiçbir yeni yat›r›m yap›lmadan, bunun tam üç kat› fiyata yabanc›lara
sat›ld›. Bütün bu olgulara bak›l›rsa
özelleﬂtirmenin kimlerin iﬂine yara-

10

d›¤› çok aç›kça anlaﬂ›l›r.
Dünyaya neoliberal ekonomi politikalar›n› öneren Bat›l› devletlerin
kendi ekonomileri içindeki paylar› ve
düzenleyici rollerine k›yasla, Türkiye'de liberalleﬂme olarak tarif edilen
özelleﬂtirmeleri nas›l de¤erlendirmek
gerekiyor? Özellikle Avrupa ülkelerinde devlet bütçesinin ekonomideki
pay› ortalama yüzde 38-40 dolay›ndad›r. Kuzey Avrupa ülkelerinde bu
oran yüzde 50’lere yükseliyor. Yani
devlet her y›l, y›ll›k ulusal gelirin yar›s›na vergi olarak el koyuyor; bununla e¤itim, araﬂt›rma geliﬂtirme,
sa¤l›k ve di¤er altyap› hizmetlerini
en etkili bir biçimde yerine getiriyor.
Üstelik devletin ulusal gelirden bütçesi için ald›¤› paya ra¤men, Avrupa
ülkelerinde, “devletin küçültülmesi
gerekir” yaklaﬂ›m› hiç de benimsenmiyor; devletin ekonomideki pay›,
1970’lerden bu yana aﬂamal› olarak
art›yor. Türkiye’de bu oran y›llard›r
yüzde 30’larda kal›yor. Oysa Türkiye’nin e¤itim, sa¤l›k, araﬂt›rma ve
ulaﬂ›m gibi temel altyap› yat›r›mlar›na gereksinimi geliﬂmiﬂ Avrupa ülkelerinden çok daha fazlad›r.
Özelleﬂtirmeler Türkiye'ye neden
dayat›l›yor?
Kepenek: Bu nedenin “öyküsü”
uzun. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra geliﬂmiﬂ ülkeler Türkiye gibi azgeliﬂmiﬂ/geliﬂmekte olan ülkelere “siz
tar›msal üretimde uzmanlaﬂ›n, a¤›r
sanayi iﬂinde de biz uzmanlaﬂal›m”
önermesini benimsettiler. Buna karﬂ›n, Türkiye 1970’lerin sonlar›na kadar sanayileﬂmek için ›srarc› oldu.
Ancak, iç ve d›ﬂ ekonomik ve siyasal
nedenlerle, ekonomi bir bunal›mdan
di¤erine sürüklendi. 24 Ocak 1980’de
IMF politikalar›n›n dayat›lmas› ile
Türkiye sanayileﬂmekten vazgeçti ya
da vazgeçmek zorunda b›rak›ld›.

Böyle olunca da K‹T’e gerek kalmad›; çünkü K‹T’in ucuz girdi sa¤layarak; ortakl›k kurarak ve nitelikli iﬂgücü deste¤i vererek özel sermaye
birikimini desteklemesi sürecinin de
sonuna gelinmiﬂti ve ekonomi bu yükü kald›ram›yordu. Son bir nokta daha var; 1980 sonras›nda Türkiye sanayileﬂmekten ad›m ad›m uzaklaﬂt›.
ﬁimdilerde yabanc›lar, “tar›m ürünlerini” de ucuz ve kaliteli olarak biz
üretiyoruz; azgeliﬂmiﬂ/geliﬂmekte
olan ülkelerin tar›mda uzmanlaﬂmas›n›n da anlam› yok diyorlar. Tar›mda, üretime verilen desteklerin azalt›lmas› ve kald›r›lmas›; do¤rudan gelir deste¤iyle tar›msal üretimden
uzaklaﬂ›lmas› ve d›ﬂal›m kolayl›klar›n›n bir sonucu olarak Türkiye, sanayi girdilerini de, g›da maddelerini
de d›ﬂardan sat›n alan bir noktaya gidiyor. Türkiye, kendisi üretmiyor,
baﬂkalar›n›n üretti¤ini tüketiyor.
Özelleﬂtirilen kamu giriﬂimlerinin arsalar› üzerinde mantar gibi, büyük
al›ﬂveriﬂ merkezleri; görkemli, “hiper” çarﬂ›lar yükseliyor. Tüm bunlarla beraber, Türkiye kamu kurumlar›n› elden ç›kar›rken bu kurumlar›n sat›ﬂ› için aç›lan ihalelere giren yabanc›
ﬂirketlerin bir k›sm›n›n kendi ülkelerinin kamu ﬂirketleri olmas› da oldukça düﬂündürücü.
Özelleﬂtirmeleri toplumsal ve siyasal sonuçlar› aç›s›ndan nas›l de¤erlendirmek gerekiyor?
Kepenek: Özelleﬂtirme sonucu, on
binlerce kiﬂi do¤rudan iﬂsiz; dolayl›
olarak da iﬂsiz kalanlar çok. Sanayileﬂme ile birlikte üretimde uzmanlaﬂma da unutuluyor. ‹ﬂgücünün niteli¤i geliﬂemiyor. Ülkemizde sendikac›l›k güçlü bir geliﬂme gösterememiﬂti;
özelleﬂtirme sonras›nda, sendikac›l›k
iyice zay›flad›; sonuçta, emek kesiminin örgütlülü¤ü ve buradan hak arama olanaklar› zay›flad›. Güçlü sendikac›l›k olmay›nca, ekonomide kay›t
d›ﬂ›l›k, iﬂsizlik, taﬂeronlaﬂma, düﬂük
ücret, uzun, çok uzun günlük çal›ﬂma
süreleri yayg›nlaﬂ›yor. Bu sürecin demokrasiyi, daha do¤rusu demokratikleﬂmeyi de olumsuz etkilemesi kaç›n›lmazd›r. Yabanc› sermaye, sürekli olarak kar›n› en çoklaﬂt›raca¤› ortam› arad›¤› için, ülkemize yönelmiﬂ
durumda.

K A PA K

Özelleﬂtirmeler
Türkiye’ye ve
Atatürk’e Sald›r›d›r
Y›ld›r›m KOÇ
Türkiye YOL-‹ﬁ Sendikas› E¤itim Dairesi
Baﬂkan› ve ODTÜ ‹ktisat Bölümü
k›smi zamanl› ö¤retim görevlisi

ekel iﬂçileri, son y›llardaki eylemlerinde ve özellikle 2008
y›l› Mart ay›ndaki iﬂyeri iﬂgallerinde “Tekel vatand›r; vatan
sat›lmaz” slogan›n› kulland›lar. 1980’li y›llar›n ortalar›nda özelleﬂtirmeler baﬂlad›¤›nda böyle bir slogan
at›lsayd›, büyük olas›l›kla tutmazd›.
Baz› kiﬂiler böyle bir slogan› atanlar›
saçmalamakla bile suçlayabilirdi.
Bugün var›lan noktadan hareketle
geçmiﬂte özelleﬂtirme karﬂ›t› mücadele de¤erlendirildi¤inde önemli baz›
hatalar öne ç›kmaktad›r. Bu hatalar›n
baz› kiﬂilerce bugün de tekrarlan›yor
olmas›, özelleﬂtirme karﬂ›t› mücadeleyi zay›flatmaktad›r.
Özelleﬂtirme eleﬂtirilerinin bir bölümü, bunun iﬂçilerin iﬂten ç›kar›lmas›na ve/veya sendikas›zlaﬂt›r›lmas›na
yol açaca¤› ile s›n›rl›d›r. Bu konudaki
tipik söylem, “özelleﬂtirme iﬂçi k›y›m›d›r” biçimindedir. Bu yaklaﬂ›mla s›n›rl› bir eleﬂtiri, özelleﬂtirme uygulamalar›n› yaln›zca iﬂyerlerinin sat›ﬂ› olarak
alg›layan s›¤ bir bak›ﬂ›n da ürünüdür.
Ancak, bu eleﬂtirileri susturmak
için, iﬂten ç›kar›lan iﬂçilere ek baz›
ödemelerin yap›lmas› veya iﬂten ç›kar›lanlar›n çok düﬂük ücretlerle baﬂka

T

kamu kurum veya kuruluﬂlar›na yerleﬂtirilmesi yetmektedir.
Baz› büyük kamu iﬂletmelerinde
ise, kapat›lan veya özelleﬂtirilen iﬂyerinin iﬂçileri, iﬂletmenin bir baﬂka birimine hak kayb› olmaks›z›n aktar›lmaktad›r. Bu durumda, özelleﬂtirilen
iﬂyerlerindeki iﬂçilerin ve örgütlerinin
tepkisi son derece azalmaktad›r.
Ayr›ca, özelleﬂtirme sürecinin y›llar ald›¤› durumlarda, emeklili¤e hak
kazanm›ﬂ iﬂçilerin emekli olmalar›n›n
çeﬂitli biçimlerde sa¤lanmas› da, “iﬂçi
k›y›m›” suçlamalar›n›n etkisini azaltmaktad›r. Nitekim hükümetlerin tavr› genellikle bu do¤rultuda olmuﬂtur
ve eleﬂtirileri bunlarla s›n›rl› olanlar›
etkisizleﬂtirmiﬂtir.

Özelleﬂtirmenin niteli¤ini anlayamayan baz› kimselerin iﬂçi ç›kar›lmas›na
karﬂ› tepkisi ise, “bu yap›lanlar özelleﬂtirme de¤il, iﬂçi k›y›m›” biçimindedir.
Özelleﬂtirme iﬂçi k›y›m›d›r ve sendikas›zlaﬂt›rmad›r. Ancak, iﬂçi k›y›m› ve sendikas›zlaﬂt›rma, özelleﬂtirmenin unsurlar›ndan yaln›zca biridir. Ayr›ca, özelleﬂtirmenin yaln›zca sat›lan iﬂyerlerindeki iﬂçilerin iﬂten ç›kar›lmas›na yol açmad›¤›, kamu sektörünün küçültülmesinin
ve iﬂçilerin sendikas›zlaﬂt›r›lmas›n›n, iﬂçi
s›n›f›n›n bütünü üzerinde çok önemli
olumsuz etkilerinin bulundu¤u yeterince kavran›l(a)mam›ﬂt›r ve anlat›l(a)mam›ﬂt›r. Ayn› sendikan›n özelleﬂtirme
tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya bulunmayan
iﬂyerlerinde çal›ﬂan üyelerinin büyük bir
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bölümü bile, yaﬂanan sorunu, özelleﬂtirilen iﬂyerlerindeki iﬂçilerle s›n›rl› sanm›ﬂt›r ve ona göre davranm›ﬂt›r.
Özelleﬂtirme eleﬂtirilerinin ikinci
aﬂamas›, bu uygulaman›n ilgili iﬂyerlerindeki iﬂçiler aç›s›ndan yarataca¤› sak›ncalara ek olarak, “ya¤ma-talan-peﬂkeﬂ” vurgusunun eklenmesidir. Bugüne kadar kamuoyunun en fazla dikkat
etti¤i nokta bu olmuﬂtur. Sat›lan iﬂyerlerinin ucuza gitti¤i, stoklardaki mallar›n fiyat›n›n bile iﬂletmenin bütününün sat›ﬂ fiyat›n› aﬂt›¤›, fabrikan›n arsas›n›n çok de¤erli oldu¤u gibi eleﬂtiriler, kitle iletiﬂim organlar›nda da yer
alm›ﬂt›r. Örne¤in, Bursa’n›n merkezindeki Sümerbank Merinos Fabrikas›’n›n arsas›na iliﬂkin bilgiler bas›nda
çok tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, iktidardaki
partilerin yandaﬂlar›na çok ucuza devredilen iﬂletmeler de tepki çekmiﬂtir.
Ancak, buradaki vurgu, kamu mal›n›n devredilmesine de¤il, sat›ﬂ fiyat›nad›r. Özelleﬂtirmeye yönelik eleﬂtirileri “ya¤ma-talan-peﬂkeﬂ” ile s›n›rl›
olanlar, sat›ﬂ fiyat›n›n rayiç bedelden
olmas› durumunda, susmaktad›r.
Ayr›ca, “Devletin mal› deniz, yemeyen domuz” anlay›ﬂ›n›n çok yayg›n oldu¤u bir ülkede devlet mal›n›n
ya¤malanmas›n›n engellenmesi gerekçesiyle geniﬂ kitlelerin biraraya gelmeleri kolay de¤ildir ve çok kapsaml›
bir ön çal›ﬂmay› gerektirmektedir. “Bu
yap›lanlar özelleﬂtirme de¤il, ya¤ma,
talan ve vurgun” biçimindeki de¤erlendirmeler de sorunu kavramaktan
yoksun bir anlay›ﬂ›n yans›mas›d›r.
Özelleﬂtirme eleﬂtirilerinin üçüncü
aﬂamas›, bu uygulaman›n sosyal devlete verece¤i zarara vurgu yap›lmas›d›r. Devlet, temel tüketim mallar› üretiminden çekilirse, piyasa tekellerin
eline geçecektir. Devlet, tar›mda kullan›lan temel girdilerin üretiminden çekilir ve bu alanda destekten vazgeçer-
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se, tar›m ve köylülük çökecektir. Kamu istihdam› azal›rsa, ücretli çal›ﬂanlar›n haklar› geriye gidecektir.
Bunlar ve benzeri eleﬂtiriler, hedefin sosyal devlet oldu¤unu, neo-liberal ve yeni-muhafazakar sald›r›n›n
sosyal devleti çökertmeyi amaçlad›¤›n› vurgulamaktad›r. Ancak, kamu kesiminin y›llar süren sistemli bir politikayla verimsizleﬂtirildi¤i ve kötü hizmet sunar hale getirildi¤i durumlarda, ortada tahrip edilecek fazla bir
“sosyal devlet” de kalmamaktad›r. Bu
koﬂullarda, “sosyal devlete sald›r›l›yor” biçimindeki eleﬂtiri, özelleﬂtirmeye karﬂ› geniﬂ bir cephe oluﬂturulmas›nda baﬂar›l› olamamaktad›r.
Bu eleﬂtirilerin hepsi do¤rudur; ancak kendi baﬂlar›na yetersizdir. Ayr›ca,
vurgunun bu noktalara yap›lmas›, geniﬂ bir kamuoyu deste¤inin sa¤lanmas› aç›s›ndan da etkili olamam›ﬂt›r.
‹ngiltere’de özelleﬂtirme karﬂ›tlar›,
özelleﬂtirmenin amac›n›n iﬂçilere ve
sendikalara zarar, ya¤ma-talan-peﬂkeﬂ, sosyal devletin tasfiyesi oldu¤unu ileri sürebilir ve bu eleﬂtiri yeterlidir ve do¤rudur. Geliﬂmiﬂ kapitalist
ülkelerdeki özelleﬂtirmenin temel hedefi ekonomik ve sosyaldir.
Türkiye’deki özelleﬂtirmenin tabii
ki iﬂçi ç›karma, ücretleri düﬂürme,
sendikas›zlaﬂt›rma, kamu mal›n› ya¤malama, sermayenin piyasa üzerindeki hakimiyetini daha da pekiﬂtirme gibi amaçlar› vard›r. Ancak, as›l amaç
politiktir; son derece önemli bir stratejik konumdaki Türkiye Cumhuriyeti’nin parçalanmas›d›r; Atatürk’ten intikam al›nmas›d›r; Lozan Antlaﬂmas›’n›n yerine Sevr Antlaﬂmas›’n›n geçirilmesidir. Özelleﬂtirme sald›r›s›n›n
as›l hedefi, Türkiye Cumhuriyeti ve
Atatürk’tür. Devletçili¤in büyük katk›s›yla kurulan Türkiye Cumhuriyeti
ve oluﬂturulan Türk ulusu, özelleﬂtir-

meyle parçalanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
‹ﬂçi s›n›f›m›z, ulusumuz ve vatan›m›z, emperyalizmin büyük tehdidi ve
sald›r›s› alt›ndad›r. Özelleﬂtirme, bu
sald›r›da emperyalizmin en önemli silahlar›ndan biridir. Emperyalizm,
Türkiye’yi parçalamaya çal›ﬂ›rken,
özelleﬂtirme arac›l›¤›yla Türkiye’deki
yandaﬂlar›na (a) daha ucuz ve sendikas›z iﬂçilik, (b) ya¤ma olanaklar› ve
(c) sosyal devlet yükümlülüklerinden
kurtuldu¤u için daha az vergi toplayan ve borçlar›n› daha düzenli ödeyen
bir devlet de sunmaktad›r. Ancak, temel hedef Türkiye’dir, Atatürk’tür.
Türkiye iﬂçi s›n›f› ve sendikac›l›k
hareketi, özelleﬂtirmeyi, iﬂçi s›n›f›na,
ulusumuza ve özellikle de Türkiye
Cumhuriyeti’ne ve Atatürk’e bir sald›r› olarak alg›lar ve sunarsa, do¤ru olan› yapm›ﬂ olacak ve özelleﬂtirmeye
karﬂ› baﬂar› ﬂans› da artacakt›r. Nitekim, Telekom, TEKEL, SEKA ‹zmit,
Seydiﬂehir Alüminyum ve ERDEM‹R
iﬂçilerinin, “iﬂyerlerimiz vatand›r, vatan sat›lmaz” sloganlar›, bu do¤rultuda son derece önemli bir ad›md›r.
Bu çerçevede bak›ld›¤›nda, özelleﬂtirme tart›ﬂmalar›n›n temelinde birkaç soru yatmaktad›r:
- Türkiye Cumhuriyeti bir ulusdevlet olarak var olacak m›d›r?
- Türkiye Cumhuriyeti’nin temel
görevleri nelerdir?
- Türkiye ekonomisini kim yönetecektir?
Türkiye Cumhuriyeti bir ulusdevlet olarak varolacaksa, bunun önkoﬂulu her alanda güçlü bir kamu kesimidir, devletçiliktir. Sermayenin vatan› yoktur. Emperyalist ülkelerde bile ulusötesi sermaye ile ülke aras›ndaki çeliﬂkiler artmaktad›r. Türkiye gibi
azgeliﬂmiﬂ ülkelerin ulusötesi sermaye ve emperyalist ülkeler karﬂ›s›nda
varl›¤›n› sürdürebilmesinin yolu, ya-

ﬂam›n her alan›nda demokratik, etkili
ve güçlü bir ulus-devlettir, devletçiliktir. Özelleﬂtirmenin amac› devletçili¤in ve böylece ulus-devletin çökertilmesidir. Ulus-devleti savunanlar
demokratik ve kat›l›mc› devletçili¤i
de savunmak ve özelleﬂtirmeye karﬂ›
tav›r almak zorundad›r.
Özelleﬂtirme tart›ﬂmalar›nda hareket noktas› olacak ikinci soru, devletin
temel görevlerinin ne oldu¤udur.
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Türkiye’de Özelleﬂtirme raporuna göre, “özelleﬂtirmenin felsefesi” ﬂöyle ifade edilmektedir:
“Özelleﬂtirmenin ana felsefesi, devletin, asli görevleri olan adalet ve güvenli¤in sa¤lanmas› yolundaki harcamalar ile özel sektör taraf›ndan yüklenilemeyecek altyap› yat›r›mlar›na yönelmesi, ekonominin ise pazar mekanizmalar› taraf›ndan yönlendirilmesidir.”
Devletin görevleri konusundaki birinci
görüﬂ, devletin görevlerini adalet ve güvenlikle s›n›rland›rmakt›r. Bu yaklaﬂ›m,
19. yüzy›l liberalizmi ve 1970’lerin ekonomik bunal›m›n›n ard›ndan gündeme
gelen neo-liberal görüﬂtür.
Emperyalist ülkelerde devletin görevleri konusundaki ikinci görüﬂ,
özellikle ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan
sonraki Kapitalizmin Alt›n Ça¤›’nda
devletin, vatandaﬂlar›n›n yaﬂam›n›n
her alan› konusunda sorumluluk üstlenmesidir. Bu ülkelerin sosyal refah
devleti, ulusötesi ﬂirketlerin ve emperyalist ülkelerin azgeliﬂmiﬂ ülkeleri sömürmesinden ve soymas›ndan sa¤lanan kaynaklar›n bir bölümüyle finanse edilmektedir. Azgeliﬂmiﬂ ülkelerde
ise devlet yurttaﬂlar için temel hizmetleri sa¤lamay› üstlenmektedir.
Azgeliﬂmiﬂ ülkelerde devletin
önemli di¤er bir görevi, ba¤›ms›zl›¤›n
ve ulusal egemenli¤in temeli olan
güçlü bir ekonominin inﬂas› ve sanayileﬂme için çaba göstermektir. Devlet,
kamu hizmetleri arac›l›¤›yla, özellikle
merkezi idare eliyle gerçekleﬂtirilen
e¤itim, sa¤l›k, taﬂ›mac›l›k, köye hizmet, toplu konut gibi alanlarda verdi¤i hizmetle, ulusu birbirine kaynaﬂt›rmakta ve ulusla devlet aras›ndaki
ba¤lar› daha da pekiﬂtirmektedir.
Özelleﬂtirme konusundaki tav›r, bu
soruya verilecek yan›ta dayand›r›lmal›d›r. Özelleﬂtirme tart›ﬂmalar›nda hareket noktas› olacak üçüncü soru, Türkiye

ekonomisini kimin yönetece¤idir. Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›, bu konudaki bir yaklaﬂ›m› aç›k bir biçimde ifade
etmektedir: “Özelleﬂtirmenin ana felsefesi, … ekonominin pazar mekanizmas›
taraf›ndan yönlendirilmesidir.”
Di¤er yaklaﬂ›m ise ekonomiyi ülke
hükümetlerinin yönlendirmesidir.
Pazar mekanizmas›, piyasaya hakim olan güçlerin hakimiyeti demektir.
Günümüzde piyasaya hakim olan güçler, ulusötesi ﬂirketler, emperyalist ülkeler, onlar›n denetimindeki IMF,
Dünya Bankas› ve Dünya Ticaret Örgütü ve bu kesimlerin ülkemizdeki
yerli ortaklar› olan büyük sermayedir.
Bu yap›n›n demokratikleﬂtirilmesi
mümkün de¤ildir. Piyasaya tekeller
hakimdir; ekonomiye piyasan›n hakim
olmas› demek, ekonomiye yabanc› ve
yerli tekellerin hakim olmas› demektir.
Emperyalist güçlerin de arzusu budur.
Buna karﬂ›l›k, ekonomiyi hükümetlerin yönlendirmesi, demokrasinin önkoﬂuludur. Ülke ve hükümetler
demokratikleﬂtirilebilir; ancak tekelci
sermaye ve emperyalizm demokratikleﬂtirilemez. Bu nedenle, özelleﬂtirme,
ulusal egemenli¤in, ba¤›ms›zl›¤›n ve
demokrasinin reddidir.
Bu sorulara verilen farkl› yan›tlar
nedeniyle, ABD emperyalizmi, AB emperyalizmi, onlar›n arac› konumundaki
IMF, Dünya Bankas›, OECD ve TÜS‹AD ile TOBB gibi yerli kuruluﬂlar özelleﬂtirmeyi savunmakta; bu üç soruya da
ayn› yan›t› vermektedir. Siyasi partilerimizin önemli bölümü de, sorunlar›n çözümünü sermayenin çözümlerine ba¤lad›klar› için, özelleﬂtirmecidir.

Bu nedenle de, özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadele, ücret mücadelesinden
çok daha kapsaml›, karmaﬂ›k ve zordur. Ayr›ca, sorunun karmaﬂ›kl›¤›n›n
yeterince kavranamamas›, hastal›¤›n
tan›s›n›n konmas›nda da sorunlara
yol açmaktad›r.
Emperyalizm ve yerli iﬂbirlikçileri,
özelleﬂtirmeyle iﬂçi s›n›f›n›n sendikal
örgütlülü¤üne ve haklar›na sald›rmaktad›r. Ancak sald›r›n›n hedefinde iﬂçi
s›n›f›n›n olmas›n›n daha da önemli nedeni, geçmiﬂle k›yasland›¤›nda her aç›dan çok daha geliﬂkin bir konumda
olan iﬂçi s›n›f›n›n ulusalc›, anti-emperyalist ve emekten yana bir mücadelede
oynayaca¤› önderlik rolüdür ve sa¤layaca¤› örgütlü kitle deste¤idir.
Emekçi s›n›f ve tabakalar içinde,
emperyalist güçlerin ülkeye sald›r›s›na karﬂ› koyabilecek en örgütlü güç,
iﬂçi s›n›f›d›r. Köylülü¤ün (topraks›z
ve az toprakl› yoksul köylülü¤ün, küçük üreticilerin, orta köylülü¤ün) örgütlü mücadele gelene¤i yoktur. Esnaf ve sanatkarlar›n da bilinçleri ve s›n›f özellikleri, birlikte mücadeleye uygun de¤ildir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n iﬂçi ve memur statülerinde istihdam edilen kesimlerinin ise önemli mücadele al›ﬂkanl›klar› ve gelenekleri vard›r.
‹ﬂçi s›n›f›n›n örgütleri, emperyalizme karﬂ› kitlesel direniﬂin ana oda¤› olacakt›r. Emperyalizm, bu nedenle, iﬂçi s›n›f›n›n örgütlülü¤ünü da¤›tmak için bilinçli bir çaba içindedir. Özelleﬂtirme de
bu çaban›n as›l unsurlar›ndan biridir.
* Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›,
Türkiye’de Özelleﬂtirme (16 ﬁubat 2005).
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Özelleﬂtirme
Kimin ‹çin?
Ayla YILMAZ
Kamu ‹ﬂletmecili¤ini Geliﬂtirme
Merkezi (K‹GEM) Genel Sekreteri
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üreselleﬂmenin bir kas›rga gibi savurdu¤u birçok de¤er art›k sermaye için anlam kazand›, sermayeden yana eserek
ona yeni alanlar yaratt›. Bunlar›n içinde
özelleﬂtirme yeni alanlar yaratman›n bir
argüman› oldu. Dünyada baz› ülkelerin
özellikle ‹ngiltere’de Thatcher politikalar› ile baﬂlayan özelleﬂtirme hüsranla sonuçland›¤› halde, ülkemizde de hem
Thatcher’›n özelleﬂtirmeleri bir “baﬂar›”
olarak gösterildi.
1980’li y›llarda 24 Ocak kararlar›n›n
önünü açt›¤› özelleﬂtirme, hükümetler
taraf›ndan K‹T’lerin “devletin s›rt›nda
bir yük” oldu¤u gerekçesi ve “özelleﬂtirmeden elde edilecek gelirlerin, devletin temel görevi olan e¤itim sa¤l›k gibi
önemli alanlara yat›r›m yap›laca¤›” görüﬂü ile kamuoyuna sunulmaya baﬂland›. Devletin asli görevlerini yerine getirebilmesi için ekonomiden çekilmesi,
karl› verimli olan özel sektöre bu alanlar
devredilmeliydi. Bütün bunlar›n geliﬂmekte olan bir Türkiye için gereklili¤i
unutularak…
1994 y›l›n›n Kas›m ay›nda özelleﬂtirme uygulamalar›n› düzenleyen 4046 say›l› yasan›n yürürlü¤e girmesi ile özelleﬂtirme bu yasa çerçevesinde yap›lmaya
baﬂland›. Bu yasa ile oluﬂturulan önce
Baﬂbakanl›¤a sonra da Maliye Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak faaliyetini sürdüren ve
bugün ülkemizin en büyük K‹T’i olan

14

Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› kuruldu.
Türkiye’de özelleﬂtirme uygulamalar›ndan sorumlu K‹T, Özelleﬂtirme ‹daresi
Baﬂkanl›¤› oldu. Yine bu yasa ile Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n çal›ﬂmalar›n›
onaylayacak Baﬂbakan’›n baﬂkanl›¤›nda
ve baﬂbakan›n belirleyece¤i dört bakandan oluﬂan Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu
oluﬂturuldu. 4046 say›l› yasan›n yürürlü¤e girmesi ile h›z kazanan özelleﬂtirme
uygulamalar›,“zarar edenleri sataca¤›z”
diye baﬂlad›. Ne yaz›k ki, ilk sat›lanlar
aras›nda zarar etmeyen Çimento fabrikalar› yer ald›. Hem de 5 çimento fabrikas›n› Fransa’n›n bir K‹T’i sat›n ald›. EBK
ve SEK, Sümer Holding iﬂletmeleri, Orman Ürünleri Sanayi iﬂletmeleri h›zla
özelleﬂtirmeye tabii tutuldular. “Batan
geminin mallar›” çerçevesinde de¤erlerinin çok alt›nda, arsa de¤erlerini bile aﬂmayan sat›ﬂlar gerçekleﬂmeye baﬂlad›.
Neler oluyordu peki? Bu sat›ﬂlara
karﬂ› duracak "bunlar halk›n mal›d›r,
kalk›nmakta olan bir ülkenin ekonomisi
için gerekli, sosyal devlet anlay›ﬂ› içinde
halk›n daha kaliteli ve sa¤l›kl› kamu hizmetinden yararlanmas› için gereklidirler, sat›lamaz " diyecek kimlerdi?
Halk medya arac›l›¤› ile ikna edilmiﬂ,
halk bile K‹T’leri devletin s›rt›nda bir
kambur, çal›ﬂanlar da oturarak yüksek
ücret alan kiﬂiler olarak görmeyi kabul
etmiﬂti. Buna karﬂ› durma görevi çal›ﬂanlara daha do¤rusu iﬂçilere ve onlar›n
ba¤l› olduklar› sendikalara düﬂmüﬂtü.
Peki, sendikalar buna ne kadar haz›rd›?
Özellikle ço¤u kamu iﬂletmelerinde örgütlü olan ve Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalar›n bir k›sm› kendini mücadeleye haz›rlam›ﬂ bir k›sm› ise “koskoca fabrikalar›

m› özelleﬂtirecekler ?” diye konuyu ask›ya almay› ye¤lemiﬂti. Ancak, ateﬂ düﬂtü¤ünde s›ra onlar›n iﬂkolundaki iﬂletmelerin özelleﬂtirilmesine geldi¤inde tepki
koymaya baﬂlad›lar.
Bu sürecin baﬂ›nda üç iﬂçi konfederasyonu, bilim adamlar› ve meslek kuruluﬂlar› temsilcilerinin bir araya gelerek
Prof.Dr. Mümtaz Soysal önderli¤inde
kurdu¤u K‹GEM Vakf› konuyu sahiplendi. Sendikalar K‹GEM’den hukuki
destek alarak özelleﬂtirme iﬂlemlerine
karﬂ› dava sürecini baﬂlatt›. Aradan geçen 14 y›ll›k süre içinde gerçekleﬂtirilen
özelleﬂtirme iﬂlemlerine karﬂ› aç›lan davalar›n say›s› 500’ lere yaklaﬂt›. Yarg›,
aç›lan davalarda yürütmeyi durdurma
ve iptal kararlar› verdi, ancak hükümetler taraf›ndan telafisi güç sonuçlar meydana getirir gerekçesi ile uygulanmad›.
Yani hiçbir ﬂekilde uygulanmamas›
mümkün olmayan yarg› kararlar› “prensip kararlar›” ile uygulanmad›. Yani hukukta hiçe say›ld›.
Bu arada özelleﬂtirmeden pay almak
isteyen medya patronlar› yay›n organla-

r›nda özelleﬂtirme haberlerine yasak
koydu. Kamuoyunun özelleﬂtirmeyi
onaylayan ya da onaylamayan kesimleri
özelleﬂtirme haberlerini yaln›zca sat›n
alan kiﬂi ya da kuruluﬂun ad›n› ve kaça
ald›¤›n› duyarak bilgi sahibi oldu. Oysa
elden ç›kar›lmak istenen Cumhuriyetin
kuruluﬂ y›llar›nda ülke ekonomisini sanayini yani kalk›nman›n motoru olan,
halk›n sahibi oldu¤u kamu kuruﬂlular›
idi. Hiçbirisi zarar etmiyor, zarar ettiriliyorlard›. Ülkenin d›ﬂa ba¤›ml› olmas›n›
engelleyen bu kuruluﬂlar bilinçli olarak
teknik yat›r›mlardan yoksun b›rak›l›yor
ve bilinçli olarak pazar paylar› yok ediliyordu. Bugün hepimizin ailesinde Sümerbank’›n ayakkab›s›n› kullanan, onun
pazeninden, pamuklusundan k›yafetler
giyenlerimiz vard›r. Ne yaz›k ki, bugün
bizim çocuklar›m›z Çin’in sentetik ipli¤inden üretilmiﬂ sentetik k›yafetler, sa¤l›¤a zararl› deri bile olmayan ayakkab›lar› kullanmak zorunda b›rak›lm›ﬂlard›r.
Bu ayn› zamanda d›ﬂa ba¤›ml›l›k demektir, ithalat demektir, kendisi üretemeyen
bir ülke demektir. Y›llarca bir tar›m ülkesi olan ve kendi kendine yetebilen ülkemiz insanlar› bugün ne oldu¤unu ve ne
kadar sa¤l›kl› oldu¤unu bilmedi¤imiz
g›dalarla beslenmeye baﬂlam›ﬂt›r. Tar›m
ve hayvanc›l›k ülkesi olan Türkiye,74
belki daha fazla ülkeden et ithal eder duruma gelmiﬂtir.
Bu arada medya ile birlikte Türkiye’yi yöneten az say›da ama söz sahibi
holdingler de bu pastadan pay almaktan
geri kalmad›lar. Hatta bu pay alma onlara “yerli sermaye “ yak›ﬂt›rmas›n› bile
sa¤lad›. Süre içinde kendi baﬂlar›na olmak yerine yabanc› ortaklarla özelleﬂtirmelere talip olmaya baﬂlad›lar.
Buraya kadar özetle sözünü etmeye
çal›ﬂt›¤›m bu grup içinde elbette hükümet ortaklar›n›n siyasi yandaﬂlar› ön
planlarda oldular. 1980- 2008 aras› hükümet orta¤› olan bütün siyasi partiler özelleﬂtirmeyi savundular ve sat›ﬂlar›n alt›na
imzalar›n› att›lar.
Yap›lan sat›ﬂlardan gelir elde edildi
mi diye bir soruyu hiç düﬂünmeyin. Arsa fiyat›na yap›lan blok sat›ﬂlardan halka
arzlara kadar, özelleﬂtirme gelirleri hep
hükümetlerin övündükleri bir konu olmuﬂtur. Babalar gibi satar›m diyen Maliye Bakan› Say›n Unak›tan, en büyük
özelleﬂtirmeleri biz yapt›k diye övünürken, özelleﬂtirme gelirlerinin d›ﬂ borçlara
gitti¤ini, hatta borçlara yetmedi¤ini ses-
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sizce dillendirmektedir. Oysa sonuç elde
edilen gelirin borç ödemesinin de ötesinde bir vahamet arz etmektedir. Çünkü
özelleﬂtirilen iﬂletmelerin yüzde sekseni
üretim d›ﬂ› kalm›ﬂ, birçok sektör d›ﬂa ba¤›ml› hale gelmiﬂtir.
1993-2007 y›llar› aras› 161 üretim tesisi ve iﬂletme ile 17 otel, tatil köyü, sosyal
tesis ve 1300 taﬂ›nmaz varl›k sat›ﬂ› yoluyla özelleﬂtirilmiﬂtir.
Üretimine devam eden sektörlerde
yaﬂananlar›n bilançosu, bölgesel tekeller,
yabanc›laﬂma ve d›ﬂa ba¤›ml›l›kt›r.
Bankac›l›k sektöründe yabanc› sermaye pay› her geçen gün giderek artmaktad›r. Yabanc› sermaye sevdal›s›
olanlar›n önemsemedi¤i bir nokta da,
yabanc› sermayenin yat›r›m yapmak
amac›yla de¤il, var olan kamu kuruluﬂunu sat›n alarak pazara "hakim" duruma
gelmesidir. Bugün Telekom yani iletiﬂim
sektörü yabanc›lar›n kontrolündedir. Tar›msal K‹T’ler sat›ﬂlar›ndan sonra el de¤iﬂtirerek çokuluslu ﬂirketlerin kontrolüne geçmiﬂtir. ﬁeker sektöründe Cargill,
Amlyum gibi m›s›r niﬂastas›ndan ﬂeker
üretimine baﬂlam›ﬂ, ﬂeker pancar›na getirilen kota ile üretim yok olma noktas›na
gelmiﬂtir. O zaman ﬂeker fabrikalar›na
ne gerek vard›r, onlarda sat›lmal› ve bir
süre sonra üretimine son verilmelidir.
Çimento sektöründe de yaﬂananlar
çok farkl› de¤ildir. Özelleﬂtirilen çimento
fabrikalar›n›n ço¤u Setitalmenti, Lafarge
gibi yabanc› ﬂirketlerin kontrolüne geçmiﬂtir. Petkim gibi petrol yan ürünleri
sanayi kuruluﬂu yabanc›lara sat›lm›ﬂt›r.
Enerji alan›ndaki özelleﬂtirmeler 2008’in
program›ndad›r.
Özelleﬂtirmenin ülkemizdeki süreci,
hangi iﬂletmenin, hangi kamusal alan›n
özelleﬂtirme kapsam›na al›naca¤› IMF ve

Y›llar

Dünya Bankas› talepleri do¤rultusunda
gerçekleﬂmektedir. Her Stand-by anlaﬂmas› Niyet Mektuplar›nda dikte ettirilen
özelleﬂtirmelerin ya da bu özelleﬂtirmeleri daha da kolaylaﬂt›racak yasalar›n kabul edilmesi ﬂart›yla verilmektedir. Devleti yeniden düzenleyeler yasalar Niyet
Mektuplar›n›n baﬂl›ca ﬂartlar›ndan olmaktad›r. Hat›rlayacak olursak, Dünya
Bankas›’ndan Türkiye’ye gönderilen Kemal Derviﬂ döneminde “15 günde 15 yasa” hemen parlamentodan geçirilivermiﬂti. Bunlar ayn› zaman piyasa ekonomisinin kurals›zl›klar›n› düzenleyen
“Üst Kurul”lar yasalar›yd›. Tütün Kurulu, ﬁeker Kurulu, Telekomünikasyon
Kurulu, Enerji Piyasas› Denetleme Kurulu gibi. Sözde ba¤›ms›z bu kurullar ilgili
bakanl›klar› iﬂlevsiz hale getirip, yüksek
ücretler alan kuruluﬂ temsilcilerinin görev yapt›¤› "kurullar" oldular.
Özelleﬂtirme ekonomik tahribat› yan›nda sosyal taraflar› da yok etti. Özelleﬂtirilen iﬂletmelerde çal›ﬂan iﬂçiler tazminatlar› ödenerek iﬂsiz b›rak›ld›lar. Yaﬂ
ortalamas› 30-35 olan kamu iﬂçisi "gerçek
anlamda" iﬂsiz kald›.2008 y›l› itibariyle
bakt›¤›m›zda iﬂsiz kalanlar›n say›s› 50 binin üzerindedir. Ancak, AKP hükümeti
döneminde ç›kar›lan bir yasa ile iﬂçiler
y›lda 10 ay çal›ﬂt›r›lmak üzere 4/C ad›
verilen ve ne oldu¤u belli olmayan bir
kapsamda çal›ﬂt›r›lmaktad›rlar. Bu uygulama ile iﬂçiler ortalama 500-700 YTL
aras›nda ald›klar› ücretler ile büyük
oranda kayba u¤ram›ﬂlard›r. Bu kapsamda çal›ﬂan iﬂçiler bizim aç›m›zdan
“iﬂsiz” konumundad›rlar. Çünkü hiçbirisi çal›ﬂt›klar› iﬂletmenin özelleﬂtirilmesinden sorumlu de¤ildir. Bugün 4/C
kapsam›nda çal›ﬂan 15 bin iﬂçi bulunmaktad›r. Buna aile çevresini de ekledi-
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¤inizde ortaya ç›kan tablo hiç de kabul
edilebilir gibi de¤ildir.
Özelleﬂtirmelerin sonunda özellikle
Anadolu'nun il ve ilçelerinde ma¤dur
olanlar yaln›z çal›ﬂanlar de¤il, iﬂletmenin
bulundu¤u il ya da ilçenin esnaf›d›r. Sinop Ayanc›k’taki ORÜS (Orman Ürünleri sanayi) iﬂletmesinin özelleﬂtirilmesi
sonucu 250 araçl›k nakliye kooperatifi
kapanm›ﬂ, 2 orman köyü boﬂalm›ﬂ, esnaf
ortalama yüzde 35 gelir kayb›na u¤ram›ﬂt›r. Bunun telafisi nas›l olacakt›r? O

iﬂletme ile ayakta kalan ilçe halk› ne ile
geçimini sa¤layacakt›r? Özelleﬂtirmelerin hiçbiri altyap› çal›ﬂmas› yap›lmadan
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bitlis sigara fabrikas›n›n kapat›lmas› sonucu Bitlis halk› nerede çal›ﬂacak, gelirini ne ile sa¤layacakt›r. Göçecektir. Sosyal konumu itibariyle
iyi bir noktaya gelmiﬂ olan iﬂçi ailesi ile
birlikte daha büyük kentlere göç edecek,
tüm aile bireyleriyle daha düﬂük bir gelirle e¤er iﬂ bulabilirlerse yaﬂamlar›n›
sürdürmeye çabalayacaklard›r.

IMF programlar›, çokuluslu ﬂirketlerin tercihleri ve plans›z bir ekonomi ile
ülkenin d›ﬂar›dan yönetilmesinin sonuçlar› elbette böyle olacakt›r.
Bu sonuçlar›n daha da kötüye gitmesini istemiyorsak planl› bir ekonomi ile
ülkemizi yönetmenin do¤ru oldu¤unu
kabul etmeliyiz.
Küreselleﬂmenin en somut tahribat› özelleﬂtirmenin ulus devleti yok etmeye yönelik oldu¤unu görmezden
gelemeyiz.

1986-2007 YILLARI ARASINDA YAPILAN ÖZELLEﬁT‹RMELER
ÖZELLEﬁT‹R‹LEN KURUM
B‹NAﬁ
B‹GA YEM
BURSA SO⁄UK DEPO.
YEMTA
SAMAﬁ
MAN‹SA YEM
ISPARTA YEM
TELETAﬁ
ANSAN - MEDA
USAﬁ
ESK‹ﬁEH‹R YEM
AKSARAY YEM
ÇORUM YEM
KAYSER‹ YEM
ANKARA Ç‹MENTO
BALIKES‹R Ç‹MENTO
PINARH‹SAR Ç‹MENTO
SÖKE Ç‹MENTO
AFYON Ç‹MENTO
ÇUKUROVA ELEKT.
KEPEZ ELEKTR‹K
ARÇEL‹K
BOLU Ç‹MENTO
ÇEL‹K HALAT
PETK‹M (I)
KONYA Ç‹MENTO
ÜNYE Ç‹MENTO
MARD‹N Ç‹MENTO
THY (I)
ADANA Ç‹M. (A)
ADANA Ç‹M. (C)
TOFAﬁ OTO T‹C.
M‹GROS
ADANA KA⁄IT TORBA
AFYON Ç‹MENTO
D‹TAﬁ
N‹⁄DE Ç‹MENTO
TÜRK KABLO
PETROL OF‹S‹ A.ﬁ.
G‹MA
TOFAﬁ OTO T‹C.
TOFAﬁ TÜRK (I)
GÜNEﬁ S‹GORTA
ORDU SOYA
‹PRAGAZ
TAT KONSERVE
ÇAYBANK
ÇAMSAN
N‹⁄DE Ç‹MENTO
RAY S‹GORTA
POL‹NAS
MEYSU
ﬁEKER S‹GORTA
ANKARA HALK EKMEK
TÜRK TRAKTÖR
TRAKMAK
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8/29/86
11/21/86
11/21/86
11/21/86
1/23/87
7/23/87
7/23/87
2/29/88
11/18/88
2/9/89
5/22/89
5/23/89
5/25/89
5/30/89
9/8/89
9/8/89
9/8/89
9/8/89
9/8/89
4/16/90
4/16/90
5/1/90
5/1/90
5/1/90
6/18/90
10/24/90
11/2/90
11/23/90
12/7/90
2/20/91
2/20/91
2/22/91
2/26/91
3/15/91
3/21/91
5/7/91
5/13/91
5/17/91
5/27/91
6/3/91
6/13/91
6/14/91
7/1/91
9/10/91
1/27/92
1/28/92
1/29/92
2/20/92
3/23/92
5/8/92
5/8/92
7/16/92
8/6/92
8/18/92
9/23/92
9/23/92

T. KALKINMA VAKFI
S‹L‹VR‹ YEM A.ﬁ.
BURSA BELED‹YES‹
TAR‹ﬁ GN. MDL.
TOKAT ‹L ÖZEL ‹DARES‹
HAL‹L YURSEVEN
DR. TURHAN ÖZGÜL
HALKA ARZ
ATLANTIC IND. LTD.
SAS
ZEYT‹NO⁄LU HOLD‹NG
H. ÖZOT - M. DEM‹RAY
PANKOB‹RL‹K
KAYSER‹ YEM FAB. ORT.
SCF
SCF
SCF
SCF
SCF
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
F‹AT AUTO S.p.A.
HALKA ARZ
Ç‹TOSAN MEMUR YRD. DER.
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
NOKIA INT. - FINNISH FUND
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
HALKA ARZ
GAN INTERNATIONAL
TARIM KRE. KOOP.
PRIMAGAZ A.G.
KOÇ HOLD‹NG
DERV‹ﬁ TEMEL
GÖKHAN POYRAZ
OYAK-SABANCI
DO⁄AN ﬁ‹RKETLER GRUBU
ÜLKER GIDA
ÜNAL DO⁄AN GRUBU
SERT HOLD‹NG
ANK. B.ﬁEH‹R BELED‹YES‹
KOÇ HOLD‹NG
KOÇ HOLD‹NG

373,474
149,683
107,050
80,187
131,279
58,411
75,935
13,090,225
13,000,000
14,450,000
1,084,421
457,867
120,491
84,344
33,000,000
23,000,000
25,000,000
11,000,000
13,000,000
38,829,409
9,390,359
19,890,196
8,268,150
7,750,179
150,617,183
17,663,979
927,162
9,161,501
4,976,165
25,162,623
2,795,847
13,203,441
5,609,246
402,065
8,422,698
219,411
2,647,286
11,000,000
14,386,888
406,902
966,248
6,119,572
18,900,000
322,762
64,066,776
7,578,534
2,465,290
1,387,817
22,500,000
10,376,455
6,767,253
1,229,897
918,621
84,072
7,683,247
3,960,088

‹SKENDERUN Ç‹MENTO
GAZ‹ANTEP Ç‹MENTO
TRABZON Ç‹MENTO
DEN‹ZL‹ Ç‹MENTO
ÇORUM Ç‹MENTO
S‹VAS Ç‹MENTO
ÇUKUROVA ELEKT.
KEPEZ ELEKTR‹K
ﬁEKERBANK
NETAﬁ
G‹MA
NETAﬁ
TOE
TAVﬁANLI YEM SAN.A.ﬁ.
BALIKSAN A.ﬁ.
ÇUKOYEM LTD. ﬁT‹
LAD‹K Ç‹MENTO
ﬁANLIURFA Ç‹MENTO
BARTIN Ç‹MENTO
AﬁKALE Ç‹MENTO
ÇAYCUMA YEM FABR‹KASI
TELETAﬁ
USAﬁ
ADIYAMAN YEM FABR‹KASI
KORKUTEL‹ YEM FABR‹KASI
SAMSUN YEM FABR‹KASI
ACIPAYAM YEM FABR‹KASI
BURSA YEM FABR‹KASI
ÇANKIRI YEM FABR‹KASI
DEVREKAN‹ YEM FABR‹KASI
ELAZI⁄ YEM FABR‹KASI
GÖKSUN YEM FABR‹KASI
YATA⁄AN YEM FABR‹KASI
KONYA YEM FABR‹KASI I
KONYA YEM FABR‹KASI II
BANDIRMA YEM LTD.
UﬁAK YEM FABR‹KASI
KARS YEM A.ﬁ.
AEG - ET‹ A.ﬁ.
‹STANBUL DEM‹R ÇEL‹K
GÜNEYSU
TOFAﬁ TÜRK (II)
LAYNE-BOWLER
KIZILTEPE YEM FABR‹KASI
ADAPAZARI YEM FABR‹KASI
ERZURUM YEM FABR‹KASI
S‹‹RT YEM FABR‹KASI
D‹YARBAKIR YEM FABR‹KASI
TUNCEL‹ YEM FABR‹KASI
TATVAN YEM FABR‹KASI
VAN YEM SAN. FABR‹KASI
‹STANBUL YEM FABR‹KASI
S‹VAS YEM
HASCAN GIDA
TOROS ‹LAÇ PAZ.
AEG - ET‹
YEM SAN. A.ﬁ. KIRKLAREL‹ YEM
H‹LVAN YEM FAB.
MUﬁ YEM FABR‹KASI
G‹RESUN SÜT VE MAM.‹ﬁL
TURBAN A.ﬁ. KEMER MAR‹NA OT.
T.SÜT ÜRÜN. A.ﬁ. AFYON SÜT ‹ﬁL.
AMASYA SÜT VE MAM. ‹ﬁL
BAYBURT SÜT MAM.‹ﬁL.
ÇAN SÜT MAM.‹ﬁL.
ÇANKIRI SÜT MAM.‹ﬁL.
ERZ‹NCAN SÜT VE MAM.‹ﬁL
ERZURUM SÜT VE MAM.‹ﬁL.
ESK‹ﬁEH‹R SÜT VE MAM.‹ﬁL.
HAVSA SÜT MAM.‹ﬁL
S‹VEREK SÜT ‹ﬁL.
YATA⁄AN SÜT ‹ﬁL
YÜKSEKOVA ‹ﬁL.
TRABZON ‹ﬁL
S‹NOP SÜT VE MAM.‹ﬁL
BALIKES‹R SÜT ‹ﬁL.
BURDUR SÜT VE MAM.‹LﬁL
‹ZM‹R SÜT VE MAM.‹ﬁL
LALAHAN SÜT VE MAM.‹ﬁL
MUﬁ SÜT VE MAM.‹ﬁL
AD‹LCEVAZ SÜT VE MAM.‹ﬁL

12/2/92
12/3/92
12/3/92
12/4/92
12/25/92
12/25/92
2/16/93
2/16/93
2/22/93
3/1/93
3/2/93
3/12/93
4/14/93
4/14/93
4/14/93
4/15/93
4/21/93
4/21/93
5/6/93
6/17/93
7/23/93
8/19/93
10/20/93
11/1/93
11/2/93
11/2/93
11/3/93
11/3/93
11/3/93
11/3/93
11/3/93
11/3/93
11/3/93
11/12/93
11/12/93
11/15/93
11/16/93
11/17/93
12/10/93
12/10/93
2/24/94
3/7/94
4/20/94
4/20/94
4/21/94
4/21/94
4/21/94
4/22/94
4/22/94
4/22/94
5/12/94
5/13/94
6/1/94
6/2/94
6/21/94
6/21/94
1/16/95
2/28/95
4/3/95
6/5/95
6/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/20/95
7/28/95
7/31/95
7/31/95
7/31/95
7/31/95
8/1/95
8/4/95

OYAK-H. ÖMER SABANCI
RUMEL‹ HOLD‹NG
RUMEL‹ HOLD‹NG
MODERN Ç‹MENTO
Y‹B‹TAﬁ HOLD‹NG
Y‹B‹TAﬁ HOLD‹NG
RUMEL‹ ELEKT.
RUMEL‹ ELEKT.
PANKOB‹RL‹K
NTL
B‹LFER-DEDEMAN
HALKA ARZ
SÜPER OTO
MUSTAFA NAD‹R UYSAL
YAVUZ AL‹ O⁄UZ
CEYHAN SAN. T‹C. ‹ﬁL. A.ﬁ.
RUMEL‹ Ç‹MENTO
RUMEL‹ Ç‹MENTO
RUMEL‹ Ç‹MENTO
ERÇ‹MSAN
YURTBAY LTD. ﬁT‹.
ALCATEL B.V.
HALKA ARZ
GÜÇLÜ YEM SAN. VE T‹C. A.ﬁ.
KORKUTEL‹M YEM SAN.A.ﬁ.
SAMSUN YEM SAN. A.ﬁ.
ACIPAYAM YEM SAN. A.ﬁ.
VAN-ER GIDA SAN. LTD. ﬁT‹.
ÇAN-YEM ÇANKIRI YEM A.ﬁ.
ORUÇO⁄LU LTD. ﬁT‹.
ELAZI⁄ YEM SAN. A.ﬁ.
BEFA ‹Nﬁ. T‹C. SAN.A.ﬁ.
YATA⁄AN YEM SAN. A.ﬁ.
HÜSNÜ ÖZBEY MAD.LTD.
HÜSNÜ ÖZBEY MAD.LTD.
BANDIRMA SO⁄.HAVA T.A.ﬁ.
MAHMUT ÖZGÖBEK
LÜTFÜ KARAMAN
AEG Aktiengesellschhaft
B‹RL‹K ‹Nﬁ. MAD. A.ﬁ.
AYﬁE BALCI
HALKA ARZ
KONYA ﬁEKER FAB. A.ﬁ.
KARABO⁄A A.ﬁ.
YILMAZ TRANS GID. MAD. A.ﬁ.
HAS NUR YEM SAN. LTD. ﬁT‹.
REF‹K KIZILAY
ARIK KARDEﬁLER YEM LTD.
FEN‹ﬁ YEM SAN. T‹C. A.ﬁ.
RONA OTOMOT‹V KOLL. ﬁT‹.
VAN YEM SAN. A.ﬁ.
JET ULUSAL GIDA SAN. A.ﬁ.
HALUK D‹NÇER
AL‹ BAYSAL
TEKN‹K SERV‹S T‹C. A.ﬁ.
AEG Aktiengesellschhaft
TAR.KRED‹ KOOP.MERKEZ B‹R.
OSMAN BAYSAL
AHMET ALAK
HAYR‹ BAKICI O.G.G
ALANYA ÖZKAYNAK A.ﬁ.
AFYON GIDA SAN
O⁄RAﬁ TOPTAN SAN.LTD ﬁT‹
VURAL ‹ﬁAﬁIR
T‹KVEﬁL‹ A.ﬁ.
AYTAÇ DIﬁ T‹C.YAT.SAN
ASIR A.ﬁ.
ÖZATALAY A.ﬁ.
M‹S SÜT A.ﬁ.
TRAKYAB‹RL‹K
AL‹ MURAT BUCAK
BODRUM SU ÜRÜNLER‹ PAZ.
ﬁÜKRÜ ACAR
DEMÇAT A.ﬁ.
RECEP ÖZDEM‹R
MAR TÜKET‹M MAD.‹TH.‹HR.Aﬁ
M‹S SÜT A.ﬁ.
M‹S SÜT A.ﬁ.
M‹S SÜT A.ﬁ.
MUﬁ OVASI SÜT ÜRNLER‹ A.ﬁ.
AD‹LCEVAZ SULAMA KOOP

US‹AD

61,500,000
52,695,898
32,551,000
70,100,000
35,000,000
29,400,000
81,096,791
33,158,988
3,505,195
26,000,000
21,787,413
8,723,623
8,000,000
16,359
20,158
6,834
57,598,687
57,405,988
20,568,669
31,158,000
1,133,088
21,002,400
15,205,871
478,136
919,762
3,219,168
801,847
2,061,893
878,214
480,000
1,039,176
916,397
1,374,596
377,119
1,583,898
374,721
676,065
85,080
2,199,542
164,345
333,058
332,824,239
6,912
47,485
100,000
215,129
32,519
315,886
67,468
109,636
286,329
3,438,894
361
6,531
64,668
5,871,330
577,574
236,571
217,324
662,865
11,625,474
903,138
563,749
419,429
361,255
473,549
360,799
405,899
910,998
1,443,197
135,300
721,598
112,750
812,825
378,712
3,208,556
2,696,078
6,795,900
2,450,980
122,111
165,336

B‹LD‹REN
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AKSARAY SÜT VE MAM.‹ﬁL
S‹VAS SÜT VE MAM.‹ﬁL
ELAZI⁄ SÜT VE MAM.‹ﬁL.
ET VE BALIK A.ﬁ. AFYON ET KOM.
SULUOVA ET KOM.
MALATYA ET KOM.
KARS ET KOM.
ELAZI⁄ ET KOM
ﬁANLIURFA ET KOM
TATVAN ET KOM.
BAYBURT ET KOM.
‹STANBUL SÜT VE MAM.‹ﬁL
BURSA ET KOM
BOLU SÜT VE MAM.‹ﬁL
ERSAN A.ﬁ.
ÇORUM SÜT VE
MAM.‹ﬁL.
KASTOMANU ET KOM.
A⁄RI ET KOM
ORÜS ORMAN A.ﬁ. AYANCIK ‹ﬁL.
ORÜS DEVREK ‹ﬁL.
ORÜS DÜZCE ‹ﬁL.
ORÜS VEZ‹RKÖPRÜ ‹ﬁL.
ORÜS PAZARKÖY ‹ﬁL.
ORÜS ULUPINAR ‹ﬁL.
TURBAN A.ﬁ. ELMADA⁄ DA⁄ EV‹
SÜMER HOLD‹NG ADANA ‹ﬁL.
ERZ‹NCAN PAMUKLU SAN.‹ﬁL.
ESK‹ﬁEH‹R BAS.SAN.‹ﬁL
HEREKE YÜNLÜ SAN.‹ﬁL.
KARAMAN PAMUKLU SAN ‹ﬁL.
NEVﬁEH‹R PAMUKLU SAN.‹ﬁL.
ﬁANLIURFA YÜN YAPA⁄I ‹‹ﬁ.
ORÜS BAFRA ‹ﬁL.
ILICA MOTEL‹
ORÜS ANTALYA ‹ﬁL.
T.DEN‹ZC‹L‹K ‹ﬁL. HASKÖY ATÖL.
T.DEN‹ZC‹L‹K ‹ﬁL. HOPA L‹MANI
TEK‹RDA⁄ L‹MANI
G‹RESUN L‹MANI
ORDU L‹MANI
S‹NOP L‹MANI
R‹ZE L‹MANI
ORÜS A.ﬁ ESK‹PAZAR ‹ﬁL.
KALKIM ‹ﬁL.
TURBAN A.ﬁ. KEMER MAR‹NA
AKÇAY TAT‹L KÖYÜ
KUﬁADASI MAR‹NA
YEN‹CE ‹ﬁL.
AKSANTAﬁ 2
SÜMER HOLD‹NG BÜNYAN ‹ﬁL.
ER⁄L‹ PAMUKLU SAN.‹ﬁL
DEM‹RKÖY ‹ﬁL.
BARTIN ‹ﬁL.
BODRUM MAR‹NA
ORÜS ORMAN A.ﬁ. SAVﬁAT ‹ﬁL.
SÜMER HOLD‹NG DEN‹ZL‹ ‹ﬁL.
BOLU EMPRENYELEME TES‹S‹
ARHAV‹ ‹ﬁL.
K.MARAﬁ PAMUKLU SAN.‹ﬁL
SODA SAN.A.ﬁ.
T. ‹ﬁ BANKASI (C)
AFYON S‹NCANLI YAP.T‹F.TOPS.
SAL‹HL‹ PALAMUT VE VALEKS ‹ﬁL.
T.SÜT ÜR. A.ﬁ. G‹RESUN SÜT ‹ﬁL.
T.DEN‹ZC‹L‹K ‹ﬁL. ANTALYA L‹M.
MANNESMAN-SÜM.BORU END.
ARTV‹N ‹ﬁL.
BORÇKA ‹ﬁL.
MERS‹N SATIﬁ MA⁄AZASI
MERS‹N KONFEKS‹YON TES‹S‹
TURBAN A.ﬁ. ÜRGÜP MOTEL‹
ORÜS ORMAN ÜR. A.ﬁ. C‹DE ‹ﬁL.
ET VE BALIK A.ﬁ. S‹VAS ET KOMB.
BURDUR ET KOMB‹NASI
ESK‹ﬁEH‹R ET KOMB‹NASI
GAZ‹ANTEP ET KOMB‹NASI
TÜPRAﬁ (A)
KARADEN‹Z BAKIR MURGUL ‹ﬁL.
SEKA’YA A‹T BALIKES‹R ‹ﬁL.
PETROL OF‹S‹ A.ﬁ.
ALANYA L‹MANI
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8/8/95
8/8/95
8/16/95
8/16/95
8/16/95
8/16/95
8/17/95
8/17/95
8/18/95
8/21/95
8/25/95
8/29/95
8/29/95
8/31/95
8/31/95
9/8/95
9/8/95
9/11/95
2/5/96
2/5/96
2/5/96
2/5/96
2/5/96
2/5/96
2/6/96
2/8/96
2/8/96
2/8/96
2/8/96
2/8/96
2/8/96
2/8/96
2/12/96
2/12/96
2/13/96
10/21/96
6/17/97
6/17/97
6/30/97
6/30/97
6/30/97
8/6/97
9/25/97
10/1/97
10/13/97
10/15/97
10/17/97
10/20/97
10/24/97
10/31/97
10/31/97
10/31/97
10/31/97
11/13/97
2/27/98
3/2/98
3/19/98
3/25/98
5/4/98
5/4/98
5/6/98
5/20/98
5/29/98
6/5/98
8/31/98
9/11/98
10/9/98
11/16/98
12/3/98
12/3/98
4/9/99
12/1/99
2/21/00
2/25/00
2/28/00
3/3/00
4/7/00
5/30/00
7/11/00
7/21/00
11/28/00

AKSARAY AKSÜT MAM.LTD.ﬁT‹
FAH-SEL SAN.ÜRÜNLER‹
ELSÜT A.ﬁ.
ÖZERLER HOLD‹NG
AMASYA PANCAR EK. KOOP.
MALET MALATYA ET ÜR.SAN.A.ﬁ
ÇEL‹KLER TUR.
ELAZI⁄ ET ÜR.ENT.TES.
DEM-ET DEM‹R ET. Aﬁ.
TAT-ET ENTEGRE ET SAN.
NURTAT KOLO⁄LU A.ﬁ.
SÜT ENDÜS.JURULIﬁLARI A.ﬁ.
ET-BA BURSA O.G.G
ABANT SÜT ORT.G‹R‹ﬁ‹M‹
ERZ‹NCAN PANCAR EK.KOOP.
CANSÜT GIDA SAN.
KASTOMONU ET GIDA A.ﬁ.
A⁄-ET A⁄RI ENT.TES.A.ﬁ.
AYANCIK BEL.ÖNDER O.G.G
M.ZEK‹ HACIKULAO⁄LU
YILMAZ TRANS A.ﬁ.
VEZ‹RKÖPRÜ ORMAN ÜR. A.ﬁ.
YÜCE ‹Nﬁ.A.ﬁ.
ÇEV‹K ORMAN ÜRÜNLER‹ A.ﬁ.
NATHAﬁ TUR‹ZM A.ﬁ.
YÜKSEKBAﬁ TEKS.A.ﬁ.
ZAFER PAMUK VE TEKST‹L A.ﬁ.
SARAR G‹Y‹M SAN
K‹L‹M-MEN-KÜÇÜKKAFA MEN.
KOMBASSAN
NEVﬁEH‹R G‹Y‹M SAN.
ZAFER PAMUK VE TEKST‹L Aﬁ.
KUPA PAZARLAMA A.ﬁ.
ODEN ‹Nﬁ.TURZ.
ÖZMUTLU MADENC‹L‹K A.ﬁ.
VEHB‹ KOÇ VAKFI
PARK DEN‹Z. VE HOPA L‹M.‹ﬁL.
AKPORT TEK‹RDA⁄ ‹ﬁL. A.ﬁ.
ÇAKIRO⁄LU G‹RESUN L‹M .A.ﬁ.
ÇAKIRO⁄LU ORDU L‹M.‹ﬁL.A.ﬁ.
ÇAKIRO⁄LU S‹NOP L‹M.‹ﬁL.A.ﬁ.
ASIM Ç‹LL‹O⁄LU O.G.G.
CESURLAR SAN.VE T‹C.A.ﬁ.
KALKIM ORMAN ÜRÜNLER‹ .Aﬁ.
PARK HOLD‹NG A.ﬁ.
ODEN ‹Nﬁ.TUR.T‹C.Aﬁ.
TUR-YAT TUR‹ST‹K
YORÜS A.ﬁ.
GÜNEY SANAY‹ VE T‹C.A.ﬁ.
BÜNYAN YÜN.TEKS.SAN.Aﬁ.
ALBAYRAK TUR.T‹C.A.ﬁ.
DEM‹RKÖY ORMAN ÜR. SAN.Aﬁ.
BARTIN ORMAN ÜR. SAN.A.ﬁ.
KARADA TUR‹ZM ‹ﬁL.Aﬁ.
TALAﬁ A⁄AÇ SAN.VE T‹C.Aﬁ
ZAFER PAMUK VE TEKST‹L A.ﬁ.
BAKSAﬁ AHﬁAP KOR.SAN.Aﬁ.
ÇEL‹KLER SAN.T‹C.Aﬁ.
ARSAN TEKST‹L T‹C.SAN.A.ﬁ.
T.‹ﬁ BANKASI A.ﬁ.
HALKA ARZ
ÖZERLER HOLD‹NG
AR-TU K‹MYA SAN.VE T‹C.Aﬁ
HAYR‹ BAKICI ORTAK G. GRUBU
ORTADO⁄U ANTALYA L‹M.A.ﬁ.
BORUSAN HOLD‹NG
ARTV‹N ‹MALAT SAN.VE T‹C.A.ﬁ.
ARTV‹N ‹MALAT SAN.VE T‹C.A.ﬁ.
ESK AKARYAKIT .SAN.LTD.
PALM‹YE TEKST‹L SAN.T‹C.A.ﬁ.
ODEN ‹Nﬁ.TUR.T‹C.A.ﬁ.
N‹HAT ASLAN
S‹VAS T‹C.BORSASI
BURDUR GÜÇ B‹RL‹⁄‹ GIDA SAN
ÇEL‹KLER TUR‹ZM
G.ANTEP ET KOMB‹NASI
HALKA ARZ
MURSAN A.ﬁ.
GBS GENTAﬁ A.ﬁ.
‹ﬁ DO⁄AN A.ﬁ.
ALNYA L‹M.‹ﬁL.

854,626
396,634
466,972
1,061,301
785,363
658,006
422,306
844,612
591,741
401,437
481,534
29,740,088
1,256,623
1,484,021
125,410
476,957
637,796
532,413
3,180,560
1,367,641
2,401,323
5,788,620
174,931
367,514
1,427,529
7,571,694
1,151,529
3,959,365
3,612,329
10,016,721
2,681,642
749,282
3,168,248
2,380,127
300,000
2,700,928
4,004,718
104,923,599
3,203,774
1,607,887
800,944
5,606,605
300,000
500,000
17,100,000
6,150,000
24,150,000
600,000
8,500,000
1,625,000
5,750,000
750,000
1,640,000
20,900,000
155,000
7,150,000
211,000
2,900,000
3,000,000
5,500,000
632,651,612
1,210,000
1,508,000
662,865
29,000,000
11,000,000
2,000,000
750,000
81,000
202,000
3,100,000
975,000
1,225,000
875,000
1,176,000
1,075,000
1,104,520,664
568,148
760,000
1,260,000,000
1,600,000

T.DEN‹ZC‹L‹K MARMAR‹S L‹MANI
SEKA DALAMAN ‹ﬁL.
T.DEN‹ZC‹L‹K ‹ﬁL.KUﬁADASI L‹M.
SEKA DOSTEL ALÜM.SÜLF. SAN.
PETROL OF‹S‹ A.ﬁ.
PETROL OF‹S‹ A.ﬁ.
PETROL OF‹S‹ A.ﬁ.
SÜMER HO. SAKARYA TRAKTÖR
T.DEN‹ZC‹L‹K ‹ﬁL.ÇEﬁME L‹MANI
SEKA'YA A‹T AFYON ‹ﬁL.
SEKA'YA A‹T BALIKES‹R ‹ﬁL.
SEKA'YA A‹T ÇAYCUMA ‹ﬁL.
‹ﬁ BANKASI C (%0.09)
ARÇEL‹K (%0.13)
TOFAﬁ (%0.33)
SEKA TAﬁUCU TERSANE ALANI
ARÇEL‹K (%0.35)
ARÇEL‹K (%0.88)
TOFAﬁ (%1.85)
MEYBUZ A.ﬁ.
ARÇEL‹K (%0.01)
ÜNYE Ç‹MENTO (%0.01)
SEKA AKSU ‹ﬁL.
TD‹’YE A‹T D‹K‹L‹ L‹MANI
TD‹’YE A‹T TRABZON L‹MANI
GERKONSAN A.ﬁ.
TEKEL ‹ÇK‹
SEKA KARACASU ‹ﬁL.
TÜGSAﬁ GEML‹K GÜBRE SAN.
‹GSAﬁ ‹STANBUL GÜBRE SAN.
ESGAZ A.ﬁ.
SÜMER HOL. BEYKOZ KUNDURA
D‹V-HAN’A A‹T D‹VR‹⁄‹ ‹ﬁL.
ET‹ BAKIR
BURSAGAZ A.ﬁ.
SAMSUN GÜBRE SAN A.ﬁ.
SÜMER HOLD‹NG TÜMOSAN
AMASYA ﬁEKER FAB. %15 H‹SSE
ET‹ GÜMÜﬁ A.ﬁ.
ET‹ KROM A.ﬁ.
ÇAYEL‹ BAKIR ‹ﬁLETMELER‹
‹GSAﬁ KÜTAHYA GÜBRE SAN.
BET KÜTAHYA ﬁEKER FAB.Aﬁ
SÜMER HOLD‹NG BAKIRKÖY ‹ﬁL.
ET‹ ELEKTROMETALURJ‹ A.ﬁ.
SEKA AKKUﬁ ‹ﬁL.
THY (II)
ATAKÖY TUR‹ZM A.ﬁ.
ATAKÖY OTELC‹L‹K A.ﬁ.
ATAKÖY MAR‹NA VE YAT ‹ﬁL.
TÜPRAﬁ
PETK‹M (II)
TÜGSAﬁ SAMSUN GÜBRE A.ﬁ.
KUﬁADASI TAT‹L KÖYÜ
SÜMER HOLD‹NG MAN‹SA PAM.
SÜMER HOLD‹NG SARIKAMIﬁ ‹ﬁL.
ET‹ ALÜM‹NYUM A.ﬁ.
ET‹ MADEN MAZIDA⁄I FOSFAT
KTHY (K›br›s Türk Hava Y.. Ltd.ﬁti)
ADAPAZARI ﬁEKER FAB.
‹STANBUL H‹LTON OTEL‹N‹N ÖZ.
TÜPRAﬁ %51 ORANINDAK‹ H‹SSE
T.TELEKOM
PETK‹M
ERDEM‹R ERE⁄L‹ DEM‹R ÇEL. FAB.
EMEKL‹ SAN. BÜYÜK EFES OTEL‹
EMEKL‹ SAN. B. ANKARA OTEL‹
EMEKL‹ SAN. KIZILAY EMEK ‹ﬁH.
BAﬁAK S‹GORTA VE EMEK. A.ﬁ.
THY (III)
EMEKL‹ SAN. B. TARABYA OTEL‹
T. HALK BANKASI
TCDD MERS‹N L‹MANI
TCDD-‹ZM‹R L‹MANI
PETK‹M
ARAÇ MUAYENE ‹ST. I.BLG
ARAÇ MUAYENE ‹ST.II.BLG
TCDD DER‹NCE L‹MANI
D‹⁄ER TES‹S ve VARLIK SATIﬁLARI

1/26/01
3/22/01
7/2/01
11/16/01
3/15/02
3/15/02
7/31/02
5/17/03
5/28/03
5/30/03
6/10/03
6/19/03
9/12/03
9/12/03
9/12/03
9/15/03
9/16/03
9/17/03
9/17/03
9/30/03
10/3/03
10/7/03
10/21/03
11/20/03
11/20/03
12/17/03
12/23/03
1/31/04
2/24/04
2/24/04
3/10/04
4/10/04
4/10/04
4/12/04
4/19/04
5/13/04
5/28/04
8/11/04
8/13/04
9/14/04
9/23/04
10/1/04
10/1/04
10/6/04
10/25/04
11/9/04
12/3/04
2/2/05
2/2/05
2/2/05
3/4/05
4/15/05
6/3/05
6/4/05
6/18/05
6/18/05
7/27/05
7/27/05
9/9/05
10/14/05
10/14/05
11/8/05
11/14/05
12/5/05
12/6/05
12/26/05
12/26/05
3/8/06
5/16/06
5/18/06
6/30/06
5/4/07
5/11/07
7/3/07
7/5/07
8/15/07
8/15/07
11/22/07

MARMAR‹S L‹MAN ‹ﬁL.A.ﬁ.
MOPAK KA⁄.SAN. VE T‹C.A.ﬁ.
EGE L‹MAN ‹ﬁL.A.ﬁ.
ﬁAPHANEL‹LER K‹MY.MAD. A.ﬁ.
HALKA ARZ
ULUSLARASI P‹YASALAR
‹MKB
SAKARYA 17 A⁄USTOS GRUBU
ULUSOY ÇEﬁME L‹M.‹ﬁL.A.ﬁ.
GAP ‹Nﬁ.YAT.DIﬁ.T‹C.A.ﬁ.
ALBAYRAK TUR‹ZM ‹Nﬁ.T‹C.A.ﬁ.
OYAK KA⁄IT AMB.SAN.T‹C.A.ﬁ.
‹MKB
‹MKB
‹MKB
MERS‹N ORTAK G‹R‹ﬁ‹M GRUBU
‹MKB
‹MKB
‹MKB
GÜLSAN ﬁEKERLEME SAN.
‹MKB
‹MKB
M‹LDA MECMUA GAZETE DA⁄. PAZ.
D‹K‹L‹ L‹M.‹ﬁL.ORTAK G.GRUBU
ALBAYRAK TUR‹ZM ‹Nﬁ.T‹C.A.ﬁ.
TÖREM ORTAK G‹R‹ﬁ‹M GRUBU
NUROL L‹MAK ÖZALTIN TÜTSAB
BURHAN ÇEL‹K AHﬁAP MAM.
YILYAK YAKIT PAZARLAMA
YILDIZ ENTEGRE A⁄AÇ SAN. A.ﬁ.
KOL‹N ‹Nﬁ.TUR‹ZM SAN.T‹C.A.ﬁ.
YILDIRIM DIﬁ T‹C.VE PAZ. A.ﬁ.
ERDEM‹R
CE-KAN ‹NﬁAAT MAK‹NA
ÇALIK ENERJ‹ VE SAN.T‹C.A.ﬁ.
ERKAN ‹Nﬁ.VE MADEN. SAN.VE T‹C.LTD
ALÇEL‹K ÇEL‹K YAPI ‹Nﬁ.SAN.
S.S. AMASYA PANCAR EK. KOOP.
SÖ⁄ÜTSEN SERAM‹K MADEN A.ﬁ.
YILTAﬁ ‹Nﬁ.T‹C.LTD
INMET MINING CORP.
YILDIZ ENTEGRE A⁄AÇ SANAY‹
TORUNLAR GIDA VE A.ﬁ.
DO⁄A MADENC‹L‹K END. A.ﬁ.
AKSU MADENC‹L‹K
AKKUﬁ GENÇ G‹R‹ﬁ‹MC‹LER
HALKA ARZ
DEN‹ZC‹LER ATAKÖY G‹R. GRUBU
DEN‹ZC‹LER ATAKÖY G‹R.GRUBU
DEN‹ZC‹LER ATAKÖY G‹R.GRUBU
‹MKB
HALKA ARZ
TOROS GÜBRE VE K‹MYA END.
GLOBAL ALTYAPI H‹Z.‹ﬁL.A.ﬁ.
MAN‹SA OTAK G‹R‹ﬁ‹M GRUBU
KARADEN‹Z PETROL ‹Nﬁ.TUR.LTD
CE-KA ‹Nﬁ.MAK. MADEN. PET..A.ﬁ
TOROS TARIM SAN.
ADA HAVACILIK VE TAﬁIMA. A.ﬁ.
S.S. ADAPAZARI PANCAR KOOP.
ORTADO⁄U OTOMOT‹V T‹C.A.ﬁ.
KOÇ-SHELL ORTAK G‹R.GRUBU
OGER TELEKOM
‹MKB
OYAK
TAH‹NC‹O⁄LU-N‹DA M.V. GRUBU
ÇEL‹KLER TAAHHÜT VE SAN. A.ﬁ.
TAL‹P KAHRAMAN ‹Nﬁ.A.ﬁ.
GROUPAMA ‹NTERNAT‹ONAL
HALKA ARZ
BAYRAKTARLAR HOLD‹NG
HALKA ARZ
PSF-AKFEN
GLOBAL-HUTCH‹SON-E‹B OGG
TRANSCENTRALAS‹A PETROCH.
TÜVTURK KUZEY TAﬁIT A.ﬁ.
TÜVTURK KUZEY TAﬁIT A.ﬁ.
TÜRKERLER OGG

14,900,000
40,000,000
24,300,000
500,000
168,371,170
38,800,000
70,814,000
2,300,000
11,250,000
3,100,000
1,100,000
13,590,000
3,240,501
1,807,993
2,070,974
1,935,000
5,013,806
12,538,594
11,581,105
2,610,000
250,533
15,509
3,500,000
4,250,000
20,160,000
3,500,000
292,000,000
1,845,000
83,100,000
100,500,000
43,000,000
29,750,000
28,500,000
21,879,000
120,000,000
54,150,000
27,200,000
1,250,000
41,200,000
58,050,000
49,250,000
10,740,000
21,438,000
44,000,000
15,320,000
702,000
191,279,167
33,697,800
62,796,760
23,755,420
453,977,633
273,719,603
41,000,000
34,500,000
3,751,000
1,325,000
305,000,000
7,250,000
33,000,000
45,750,000
22,550,000
4,140,000,000
6,550,000,000
6,257,009
2,770,000,000
121,500,000
36,830,000
55,500,000
268,000,000
207,820,151
145,300,000
1,838,642,981
755,000,000
1,275,000,000
2,050,000,000
300,250,000
313,250,000
195,000,000
861,069,162
30,025,399,532

TOPLAM
Kaynak: K‹GEM (Kamu ‹ﬂletmecili¤ini Geliﬂtirme Merkezi) ve Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› verilerinden derlenmiﬂtir.
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ETÝ Alüminyum Tesisleri
ve Oymapınar Barajı ve
HES’in Özelleþtirme Süreci
Dursun YILDIZ
US‹AD Genel Baﬂkan Dan›ﬂman›

10 Mart 2005
Oymap›nar HES Özelleﬂtirme
‹daresi Baﬂkanl›¤›'na Devredildi
Mülkiyeti DS‹ Genel Müdürlü¤ü’ne ait olan Oymap›nar HES (Hidroelektrik Santrali), 10 Mart 2005 tarihinde Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na
devredilmiﬂtir. DS‹ Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yapt›r›lan Oymap›nar HES;
her biri 135 MW olan toplam 540 MW
kurulu gücünde 4 üniteden oluﬂan ve
y›lda ortalama 1 620 GWh elektrik üretebilecek kapasitede olan bir projedir.
Manavgat Çay› üzerinde yer alan bu
hidroelektrik santral, Oymap›nar’›n 80
km kuzeyindeki Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri’nin enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla da inﬂa edilerek,
1984 y›l›nda iﬂletmeye aç›lm›ﬂt›r.
Ayn› y›l mülkiyeti DS‹’de kalmak
kayd›yla TEK’e, 1990 y›l›nda yap›sal
de¤iﬂiklik sebebiyle EÜAﬁ’a ve 2004
y›l›nda da Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu karar› ile özelleﬂtirme bünyesinde
bulunan Eti Alüminyum A. ﬁ.’ye devredilmiﬂti.
Devir töreninde bir bas›n aç›klamas› yapan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan› Dr. M. Hilmi GÜLER, “Seydiﬂehir
Alüminyum Tesisleri’nin Türkiye’nin
en önemli projelerinden birisi oldu¤una dikkat çekerek “Alüminyum çok
önemli bir malzeme ve önemi hiçbir
zaman azalmayacak bir metal. Dolay›-
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yüksek teklifi 305.000.000 ABD$ ile
CE-KA ‹nﬂaat Makina Madencilik Petrolcülük Turizm Nakliyat Sanayi ve
Ticaret A.ﬁ. verdi. Teklif onay aﬂamas›nda bulunuyor.
Bu özelleﬂtirme program› kapsam›nda tesise elektrik enerjisi üreten
Oymap›nar Baraj› ve HES’in 49 y›ll›k
iﬂletmesi de tesisi sat›n alan ﬂirkete
devredilecek. Oymap›nar Hidroelektrik Santrali, A¤ustos 2003 y›l›nda Eti
Alüminyum A.ﬁ.'ye ba¤lanarak maliyet sorununu önemli ölçüde çözen
Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri, 2004
y›l›nda 26,5 milyon dolar kâr etti¤i halde Oymap›nar Baraj› ile birlikte özelleﬂtirilme kapsam›na al›nm›ﬂt›r.
Fabrika 1967 y›l›nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i ile yap›lan
bir anlaﬂma ile Seydiﬂehir'de kurulmuﬂtu. Tesisten y›lda yaklaﬂ›k 60 bin

s›yla Oymap›nar Baraj› ile çok güzel
bir birlikteli¤i olacak bu tesislerin. Yani biz bir anlamda Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri ile Oymap›nar Baraj›’n›
evlendiriyoruz. ‹nﬂallah bu birliktelik
hay›rl› olur” diyerek Seydiﬂehir tesisleri ile birlikte Oymap›nar Baraj› ve
HES’in de sat›ﬂ kapsam›na al›nd›¤›n›
aç›klam›ﬂt›.
17 Haziran 2005
Eti Alüminyum A.ﬁ ‹çin Nihai
Pazarl›k Görüﬂmeleri Tamamland›
Oymap›nar Baraj› ve HES Birlikte
Sat›lacak
Eti Alüminyum A.ﬁ.'de bulunan
%100 oran›ndaki ‹dare hissesinin blok
sat›ﬂ yöntemiyle özelleﬂtirilmesi amac›yla 17 Haziran 2005 tarihinden yap›lan nihai pazarl›k görüﬂmelerinde en
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ton alüminyum üretilmekte olup bunun bir bölümünden profil, levha, rulo, ﬂerit, folyo yap›lmakta bir bölümü
de külçe ve ingot olarak alüminyum
iﬂleyen özel sektör fabrikalar›na sat›lmaktayd›. Kuruldu¤undan beri kapasitesi artt›r›lmad›¤› ve teknolojisi yenilenmedi¤i için tesis bugünkü talebin
ancak yüzde 30’unu karﬂ›layabilme
durumuna gerilemiﬂtir.
Türkiye Alüminyum Sanayi
Türkiye’de birincil Alüminyum
üreten tek kuruluﬂ, Eti Holding bünyesindeki Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleridir. Özel sektör kuruluﬂlar› sadece yar› ürün ve/veya uç ürünler üreten, bir
anlamda alüminyum iﬂleyen kuruluﬂlard›r. Alüminyum sektöründe de¤iﬂik
alanlarda faaliyet gösteren, ço¤unlu¤u
küçük ölçekli olmak üzere, yaklaﬂ›k 400
civar›nda firma mevcuttur.
Seydiﬂehir Alüminyum Tesislerinin s›v› alüminyum (birincil alüminyum) üretiminde tek kuruluﬂ olmas›
ve kapasitesinin yurt içi talebi karﬂ›layamamas› sonucu, talep ile üretim aras›ndaki fark 1985 y›l›ndan itibaren,
külçe, ingot ve/veya yar› ürün halinde
d›ﬂ al›m yoluyla karﬂ›lanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri
Türkiye'de alüminyum hammaddesi aramalar› ve bir alüminyum fabrikas›n›n kurulmas› il olarak 1938 – 1942
y›llar›nda, ‹kinci Sanayi Kalk›nma Plan› döneminde gündeme gelmiﬂtir.
1960 y›l› baﬂlar›ndan itibaren Maden Tetkik Arama (MTA) taraf›ndan
sürdürülen boksit aramalar› sonucunda, 1962 y›l›nda Seydiﬂehir'de sanayi
için uygun kalite ve miktarda boksit
rezervi tespit edildi.
Seydiﬂehir'de bir alüminyum tesisi
kurulmas› ve bulunan mevcut boksit
cevherinin de¤erlendirilmesi amac›yla
9 May›s 1967 tarihinde SSCB Hükümeti ad›na Tiajpromexport ile Türkiye
Cumhuriyeti ad›na Etibank Genel Müdürlü¤ü aras›nda, malzeme, teçhizat
ve teknik konularda 15 y›l vadeli, yüzde 2,5 faizli 62 milyon dolarl›k bir ticari anlaﬂma imzaland›. Anlaﬂmaya çerçevesinde Seydiﬂehir'de bir alüminyum fabrikas›, ‹skenderun'da demirçelik fabrikas› ve Alia¤a'da petrol rafi-

nerisi kuruldu.
Seydiﬂehir bölgesindeki Boksit cevherlerini iﬂlemek için 9 May›s 1967 tarihinde Etibank Genel Müdürlü¤ü ile
Tiaipromexport (SSCB) aras›nda imzalanan anlaﬂma ile 60.000 ton/y›l kapasiteli birincil alüminyum fabrikas› kurulmas› çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›r. Fabrika binalar›n›n temeli 13 Ekim 1969 tarihinde at›lan tesis Ocak 1977 y›l›nda
% 100 kapasiteye ulaﬂm›ﬂt›r. 8 ay sonra Türkiye’nin içinde bulundu¤u büyük enerji s›k›nt›s› nedeniyle Eylül
1977’de % 50 kapasiteye düﬂürülmüﬂtür. Temmuz 1980’de kapasite % 75’e
ç›kar›lm›ﬂ fakat A¤ustos 1981’den itibaren devam eden enerji krizi nedeniyle kapasitede dalgalanmalar olmuﬂtur. Daha sonra Haziran 1983’de
kapasite % 35’ e kadar düﬂmüﬂtür.
Ocak 1984’de % 50, Temmuz 1984’de
% 75, May›s 1985’de % 100 kapasiteye
ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu tarihten itibaren % 100
kapasiteyle üretime (60.000 Ton/Y›l)
devam edilmiﬂtir.
Üretim
1970 y›l›nda 18.000 ton civar›nda
bulunan yurtiçi alüminyum tüketimi
günümüzde ~ 175.000 ton/y›l düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r. Tüketimin bu seviyelere
ulaﬂmas›nda ulusal bir kaynaktan
Alüminyum hammadde ve mamullerinin teminindeki kolayl›k büyük rol
oynam›ﬂ ve say›lar› giderek ço¤alan
alüminyum iﬂleyicisi niteli¤indeki sanayi kolunun alüminyuma talebini her

geçen gün art›rm›ﬂt›r. Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri, mevcut teknolojisi
ve kapasitesi ile ülke ihtiyac›n›n sadece ~ 60.000 tonunu (~ %30’unu) karﬂ›layabilmektedir.
Dünya Alüminyum
Üretim Maliyetleri
Birincil alüminyum üretiminin en
önemli girdisi elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisinin birim tüketimi, 1980 y›l›nda dünyada ortalama 17,0 kwh/kgalüminyum olarak gerçekleﬂmiﬂken,
1995 y›l›nda birim enerji tüketimi 15,7
kwh/kg-alüminyum seviyesine gerilemiﬂtir. Günümüzde ortaya ç›kan teknolojik geliﬂmeler sonucu, özgül enerji
tüketimi ~ 13 kwh/kg-alüminyum seviyelerine kadar düﬂmüﬂtür.
Maliyetler
Birincil alüminyum üretiminde
maliyet içindeki en önemli kalem elektrik enerjisi olup, maliyetin yaklaﬂ›k %
40’›n› oluﬂturmaktad›r. Geriye kalan
%60’›n; yaklaﬂ›k % 30’unu malzemehammadde giderleri, yaklaﬂ›k % 30 di¤er giderleri ise personel giderleri
oluﬂturmaktad›r.
Uzun bir dönem boyunca Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri, dünya alüminyum sektöründe en pahal› elektrik
enerjisi sat›n alan kuruluﬂ olmuﬂtur.
Bat› dünyas› alüminyum üreticilerinin
elektrik enerjisi sat›n alma fiyatlar› ~ 2
cent/kwh seviyesinde iken, Seydiﬂehir
Alüminyum Tesisleri için bu fiyat iki
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kat daha fazla olup ~ 4 cent/kwh olarak tahsil edilmiﬂtir.
Seydiﬂehir Alüminyum Tesislerinde tüketilen elektrik enerjisi için, bu konuda ç›kar›lan kararnameler ile 19771981 y›llar› aras›nda “sabit fiyat uygulamas›”, 20.08.1981 tarihinden sonra da
%50 fiyat indirimi uygulanmak suretiyle koruyucu tedbir uygulanm›ﬂt›r.
Daha sonras›nda bu oran 08.11.1990 tarihinde %40’a çekilmiﬂ ve tesisin sat›ﬂ›na kadar bu ﬂekilde uygulanm›ﬂt›r.
Oymap›nar Baraj› ve HES
Tesiste birim imalat maliyetin
yüzde 45’ini elektrik enerjisi maliyeti
oluﬂturmaktad›r.
 Oymap›nar'›n elektri¤i Seydiﬂehir'e 4.40 centten sat›lm›ﬂt›r.
 Seydiﬂehir'in sat›ﬂ›na karar verilince Oymap›nar Hidroelektrik Santral› Seydiﬂehir Alüminyum Fabrikas›'na
devredilmiﬂtir.
Oymap›nar baraj› daha çok Seydiﬂehir Alüminyum Tesislerinin yüksek
enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamak için inﬂa
edilmiﬂtir. Ancak tesis kamu taraf›ndan iﬂletilirken üretebiece¤i ilave enerji ile tüm ülke için katma de¤er yaratabilecek iken özelleﬂtirme kapsam›na
al›narak devredilmiﬂtir.
Seydiﬂehir Alüminyum tesisindeki
birim üretim maliyetin % 45’ini oluﬂturan enerji art›k Oymap›nar baraj›ndan
0.15 cent/kwh civar›nda olan çok düﬂük üretim maliyetine üretilecektir. Bu
durum tesisi sat›n alan ﬂirket aç›s›ndan
oldukça karl› bir al›ﬂveriﬂi,stratejik tesislerimizin haraç mezat devri aç›s›ndan ise çok özel bir durumu ortaya
koymaktad›r.
Seydiﬂehir Alüminyum tesisleri,sanayi tesisleri aras›nda „çok ucuz enerji kayna¤› ile birlikte özelleﬂtirilen „ender örneklerden birini teﬂkil etmiﬂtir.


Tesisisin Sat›ﬂ› Konusunda
Getirilen Baz› ﬁartlar
TBMM K‹T Komisyonu'ndaki tar-
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t›ﬂmalarda tesisin sat›ﬂ› konusunda getirilen ﬂartlar ﬂöyle s›ralanm›ﬂt›r;
 ‹mza at›ld›ktan sonraki beﬂ y›l
içinde yat›r›mc› en az 110 milyon dolar
yat›r›m yapacak.
 ﬁirketin üretiminde kullan›lan
boksit madeninin iﬂlenmeden ihrac›
yasaklanacak.
 ﬁirketin özelleﬂtirme sonras›nda
süregelmiﬂ ortalama kapasite ile çal›ﬂmas›n›, bugüne kadarki üretim miktar› kadar üretim yapmas›n› teminen, 49
y›l süreyle üretim yap›lacak.
 Oymap›nar HES, otoprodüktör
lisans› d›ﬂ›nda kullan›lamayacak. Elektrik üretiminin en fazla yüzde 25'i di¤er kullan›c›lara sat›labilecek.
De¤erlendirme
IMF dayatmalar› sonras›nda, özelleﬂtirme kararlar›n›n ilgili bakanl›klar›n bile haberi olmadan Resmi Gazete’de yay›mlan›p yürürlü¤e girdi¤i ülkemizde bu uygulamalardan birçok
stratejik tesisimiz de nasibini alm›ﬂt›r.
Bunlar›n aras›nda Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri ve Oymap›nar Baraj› ve
HES ‘de bulunmaktad›r. Bu sat›ﬂ kapsam›nda Boksit madenlerinin ruhsat›
ve Antalya'daki liman›m›z›n 49 y›ll›k
kullan›m hakk› da verilmektedir.
Ancak özelleﬂtirilen birçok sanayi
tesisimizin aras›nda ET‹ /Seydiﬂehir
Alüminyum A.ﬁ tesisleri aﬂa¤›daki nedenlerden dolay› özel bir yer tutmuﬂtur.
 Tesisin elektrik enerjisini sa¤layan Oymap›nar Baraj› ve HES (Hidroelektrik Santrali), 2004 y›l›nda Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu karar› ile özelleﬂtirme kapsam›nda bulunan Eti Alüminyum A. ﬁ.’ye devredilmiﬂtir. Daha
sonra özelleﬂtirme program› kapsam›ndaki tesise elektrik enerjisi üreten
Oymap›nar Baraj› ve HES’in 49 y›ll›k
iﬂletmesi de tesisi sat›n alan ﬂirkete
devredilmiﬂtir.
 Tesise 305 milyon ABD Dolar› fiyat teklif eden ﬂirket üretim maliyetin-

de % 40 gibi önemli bir yere sahip olan
elektrik enerjisini 0.15 cent gibi çok düﬂük bir iﬂletme maliyeti ile üretecek ve
hatta elektrik üretiminin % 25 ini di¤er
kullan›c›lara da satabilecektir. Oymap›nar Baraj› ve HES’den üretilebilecek
elektrik enerjisinin tesisin ihtiyac›n› aﬂmas› durumunda bu enerji hiçbir ücret
talep edilmeden enterkonnekte sisteme verilme ﬂart› yerine ﬂirkete bu elektri¤i satma avantaj› sa¤lanm›ﬂt›r.
 Eti Seydiﬂehir Alüminyum
A.ﬁ’de özelleﬂtirme imzas› at›ld›ktan
sonra teknoloji yenileme için ilk beﬂ y›l
içinde yat›r›mc›n›n en az 110 milyon
dolar yat›r›m yapmas› ﬂart› bulunmaktad›r. Bu durumda yenilenen teknoloji
ile birim imalat baﬂ›na kullan›lacak
elektrik enerjisi miktar› da azalacakt›r.
Oymap›nar Baraj›n›n kapasitesi ile
üretilecek elektrik enerjisinin ihtiyaçtan fazla olabilece¤i de dikkate al›narak ﬂirket lehine olarak üretilecek elektrik enerjisinin % 25’ini di¤er kullan›c›lara satabilme avantaj› sa¤lanm›ﬂt›r.
 Oymap›nar HES’in son 10 y›ll›k
ortalama üretimi 1,2 milyar kWh oldu¤u göz önüne al›n›rsa bu üretimin %
25’inin karﬂ›l›¤› olan 300 milyon kWh
elektrik enerjisinin sat›labilece¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu sat›ﬂ ortalama 10
cent’ten yap›ld›¤›nda y›ll›k getirisi 30
milyon dolar olmaktad›r.
 ET‹ Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri A.ﬁ, enerji kayna¤› ile birlikte ve
neredeyse bu enerji kayna¤›ndan “sat›lmas›na izin verilen elektrik enerjisinin serbest piyasadaki sat›ﬂ›ndan 10
y›lda elde edilebilecek gelir karﬂ›l›¤›nda” özelleﬂtirilmektedir. Bu durum
özelleﬂtirilen tesisler içinde çok özel bir
örnek teﬂkil etmektedir.
Yan›t Bekleyen Sorular
Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri
kamu eliyle iﬂletilirken Oymap›nar
HES’in elektri¤i tesise 4.4. cent’den de¤il de 29 kat daha düﬂük bir fiyat olan
0.15 cent’den (TE‹Aﬁ taraf›ndan belirtilen üretim maliyetinden) sat›lsa idi
alüminyum’un dünya piyasas›nda daha düﬂük olan birim fiyatlar› ile rekabet edilemezmiydi?
 Tesisin kapasitesini artt›rmak ve
teknolojisini yenilemek için ödenek
ay›rmak veya kredi bulmak mümkün
de¤il miydi?
 Oymap›nar Baraj› y›ll›k ortala

ma eneri üretme kapasitesi aç›s›ndan
iﬂletmedekiler aras›nda ülkemizin alt›nc› büyük hidroelektrik santralidir.1992-2002 y›llar› aras›nda Oymap›nar Baraj›’n›n ortalama y›ll›k elektrik
enerjisi üretimi 1.2 milyar Kwh olmuﬂtur.Bu miktar›n bugünkü serbest piyasa’da ortalama sat›n alma bedeli 120
milyon $ d›r.Bu durumda Seydiﬂehir
Alüminyum tesisleri, Oymap›nar Baraj› ve HES ile birlikte bu baraj›n sadece 2.5 senelik enerji sat›ﬂ bedeline sat›lm›ﬂt›r. Bu sat›ﬂ›n sadece bu aç›dan bile
rasyonel olmad›¤› aç›k de¤imlidir?
 Türkiye’de birincil Alüminyum
üreten tek kuruluﬂ olan ET‹ Seydiﬂehir
Alüminyum A.ﬁ., 1999 y›l›nda özelleﬂtirme kapsam›na al›nm›ﬂ, 2000 y›l›nda
kapsamdan ç›kar›lm›ﬂ, 2003 Eylül
ay›nda ise yeniden özelleﬂtirme kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Oymap›nar Elektrik
Santralinin 2003 A¤ustos’unda ET‹
Alüminyum A.ﬁ.’ye ba¤lanmas›yla
maliyet sorunu önemli ölçüde ortadan
kalkan, ürün kalitesi ve pazar yönünden en verimli dönemini yaﬂayan ve
tam kapasitenin üzerinde çal›ﬂan Seydiﬂehir Alüminyum Tesisleri 2004 y›l›nda 26,5 milyon dolar kâr etti¤i halde
Oymap›nar Baraj› ile birlikte özelleﬂtirilmek üzere neden sat›ﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r?
 Yap›lacak teknoloji yenileme yat›r›mlar› ile Seydiﬂehir Alüminyum Tesislerinin ülkemiz sanayisinin en yüksek katma de¤er yaratan kuruluﬂlar›ndan biri olmas›n›n önünde ne gibi bir
engel vard›?
 1973 y›l›ndan sat›ﬂ›na kadar alüminyum üretimini sürdüren Seydiﬂehir Alüminyum Tesislerinde mevcut
kapasiteyi etkileyecek teknolojik so-

runlar›n yaﬂand›¤› bilinmektedir. Yarat›lacak kaynak ile tesisin darbo¤azdan ç›kar›lmas› ve ülke gereksinimi
göz önüne al›narak uygun, rasyonel
modernizasyon çal›ﬂmalar›na baﬂlanmas›na hangi anlay›ﬂ engel olmuﬂtur.
 ‹ç tüketimin 175.000 ton/y›l oldu¤u ülkemizde 60.000 ton/y›l kapasitesiyle alüminyum sektörünün ancak %
30’unu karﬂ›layan ve Dünya alüminyum sektöründe en pahal› elektrik
enerjisi sat›n alan kuruluﬂ olan Seydiﬂehir Alüminyum Tesislerinin enerji
sorununa neden kal›c› bir çözüm bulunamam›ﬂt›r?
 Oymap›nar Baraj›n›n kapasitesi
ile üretilecek elektrik enerjisinin ihtiyaçtan fazla olabilece¤i de dikkate al›narak ﬂirket lehine olarak, üretilecek
elektrik enerjisinin % 25’ini di¤er
kullan›c›lara satabilme
avantaj› sa¤lanm›ﬂt›r.Bu avantaj›n
tesisi alan ﬂirkete tan›nmas›n›n Seydiﬂehir
Alüminyum tesislerinin özelleﬂtirme nedenleri ve mant›¤›
içindeki yeri
nas›l aç›klanabilir?

29 Haziran 2006
Seydiﬂehir
Özelleﬂtirmesinde
Yürütmeyi Durdurma!
Dan›ﬂtay, Seydiﬂehir alüminyum
tesislerinin özelleﬂtirilmesine iliﬂkin
ihale ﬂartnamesi ve ihale komisyonu
karar› ile nihai sat›ﬂ› uygun bulan
Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)
karar›n›n yürütmesini durdurmuﬂtur.
Dan›ﬂtay, 29 Haziran 2006 tarihli
karar›yla Seydiﬂehir alüminyum tesislerinin özelleﬂtirilmesine iliﬂkin ihale
ﬂartnamesi ve ihale komisyonu karar›
ile nihai sat›ﬂ› uygun bulan Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu (ÖYK) karar›n›n
yürütmesini durdurmuﬂtur.
TES‹ﬁ Sendikas›'n›n Seydiﬂehir
Alüminyum Tesislerinin blok sat›ﬂ yoluyla özelleﬂtirilmesine iliﬂkin ÖYK
karar›n›n uygulanmas› do¤rultusunda ihale ﬂartnamesi ve ihale
komisyonun sat›ﬂ karar›n›n
iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle açt›¤›
davada ilk aﬂama sonuçlanm›ﬂt›r.
K‹GEM ve TMMOB
Metalürji Mühendisleri
Odas›'n›n ihale ﬂartnamesi
çerçevesinde nihai sat›ﬂ›
uygun bulan ÖYK Karar›'n›n iptali ve yürütme-
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nin durdurulmas› istemiyle açt›klar›
davada da ilk karar verilmiﬂ ve 13.
Daire, söz konusu ÖYK karar›n›n yürütmesini de durdurmuﬂtur. Daval›
Baﬂbakanl›k Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›, bu kararlara itiraz›n› Dan›ﬂtay
‹dari Dava Daireleri Kurulu karara
ba¤layacakt›r.
27 Kas›m 2007
Dan›ﬂtay’dan Son Karar! ‹ptal!
Dan›ﬂtay 13. Dairesi 27.11.2007 tarih ve 2007/7898 no’lu karar› ile ET‹
Alüminyum A.ﬁ.nin Özelleﬂtirme ‹ﬂlemini ‹ptal Etmiﬂtir
TMMOB Metalurji Mühendisleri
Odas›n›n ve K‹GEM’in birlikte açm›ﬂ
oldu¤u; “Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu
(ÖYK)'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49

say›l› karar› ile özelleﬂtirme kapsam ve
program›na al›nan ve ÖYK' nun
06.04.2005 tarih ve 2005/45 say›l› karar› ile özelleﬂtirme yöntemi belirlenen
Eti Alüminyum A.ﬁ.'de bulunan %100
oran›ndaki kamu pay›n›n "sat›ﬂ" yöntemiyle blok hisse sat›ﬂ› ﬂeklinde özelleﬂtirilmesini teminen 17.06.2005 tarihinde yap›lan ihalede nihaî tekliflerin
ve de¤er tespit sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi sonucu ihale ﬂartnamesi çerçevesinde
sat›lmas›na
iliﬂkin
25.07.2005 tarih ve 2005/84 say›l› özelleﬂtirme Yüksek Kurulu karar›n›n iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemli” davas›nda Dan›ﬂtay 13. Dairesi
27.11.2007 tarih ve 2007/7898 nolu karar› ile Eti Alüminyum A.ﬁ.nin özelleﬂtirme iﬂlemini iptal etmiﬂtir.
Ülkemizin boksit cevherinden alü-

minyum uç ürünleri üreten yegane
entegre tesisi olan Eti Alüminyum Tesisleri 13 A¤ustos 2003 tarihinde özelleﬂtirme Yüksek Kurulu Karar› ile
özelleﬂtirme kapsam ve program›na
al›nm›ﬂt›.
Eti Alüminyum Tesislerinin özelleﬂtirmesi ile ilgili olarak Dan›ﬂtay daha önce 29.05.2006 tarihinde yürütmeyi durdurma karar› vermiﬂti. Ancak
bu yürütmeyi durdurma karar› uygulanmad›¤› gibi yarg› karar›n› uygulamayanlar hakk›nda yarg›lamaya da
izin verilmemiﬂtir.
Son olarak da Dan›ﬂtay, ET‹ Alüminyum Aﬁ ve Oymap›nar Baraj› ve
HES’inin özelleﬂtirmesini 4046 say›l›
yasaya ayk›r› oldu¤u gerekçesi ile ‹ptal etmiﬂtir..ﬁimdi yap›lmas› gereken
bu karar›n uygulanmas›d›r. 

Tekel Özelleþtirmesinde
Yeni Gerçekler
Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Ege Üniversitesi Ö¤retim Üyesi

ritish American Tobacco (kısaca BAT) firmasına altı sigara fabrikasının yanında iki yıllık yaprak tütün stoku da hediye
edildi. Kamuoyuna bu konuda
bilgi verilmemiþti. Bu bilgiyi,
adının anlamı Türkçeye ÝngilizAmerikan Tütün Firması diye çevirebileceðimiz BAT’ın web sayfasından öðrenebildik. Ýsteyenler bakabilir. Bu bilginin ortadan
kaldırılabileceði ihtimaline karþı
web görüntüsünü kaydettik. Ancak bu bilgiyi ihale öncesinde
veya sonrasında Türkiye resmi
yetkililerin hiçbir açıklamasında
bulamamıþtık. Konuyla ilgili arkadaþlara sorduðumda ihale
þartnamesinin gizli olduðunu
söylediler. Kiþisel olarak herkes
gibi Tekel’in varlıðı üzerinde bir
vatandaþ olarak haklarım var. En
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azından ne satılacaðı konusunda doðru bir bilgi edinmek hakkımdır sanırım. Ancak böyle yapılmadı. Hepimizin kesesinden
iki yıllık yaprak tütün stoku da
hediye ediliyor.
Tekel’in özelleþtirilmesiyle
sigara sanayi tümüyle yabancıların eline geçiyor. Pazar payları söyle olacak: Philip Morris
%44, BAT %37, JTI %9, European Tobacco %7, Imperial %3.
Özelleþtirmeler güya rekabet
saðlamak için yapılıyordu. Gördüðümüz ise düpedüz oligopol
piyasası. Yani bir takım tekeli.
Az sayıda firmanın rekabeti.
Bunun ekonomiye zararlı olduðunu liberal ekonomiye inanan
ders kitapları yazarları bile söylüyor. Ekonomi teorisi bu durumlarda firmaların istediði fiyattan yaprak tütün alabilecekleri, istedikleri fiyattan da sigara satabileceklerini ortaya koyuyor. Ýlk iki firma piyasanın

%81’ini tutuyor. Bizim neoliberal Ayetullahlar ne diyecek bakalım? Hala rekabet safsatalarını sürdürebilecekler mi?
BAT eðer bir ürün yasal olarak satılıyorsa bunun reklâmının da yasal olması gerektiðini
ileri sürer. Bazen bu reklâmı
çok ince yollarla yapar. Örneðin
1996’da Hindistan’da “Kriket
Dünya Kupasının” sponsorluðunu yani destekleyiciliði almıþ ve
adını kendi markası olan Wills’i
kullanarak “Wills Dünya Kupası” haline çevirmiþ idi. Burada
amaç Hindistan’da tanınmıþ bir
spor olan kriketten yararlanarak anahtar hedef pazarı olan
genç kriket taraftarlarını etkilemek idi.
Kuzey Irak’ta harekât baþladıðı gün özelleþtirme ihalesi yapıldı. Böylece Tekel özelleþmesi
gazetelerin yedinci sayfalarına
atıldı. Bence bu konuda da ince
bir zamanlama yapıldı.
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Yerli Sermaye Yurtd›ﬂ›na
Gidiyor-Türkiye Yabanc›
Sermaye Bekliyor
Kaz›m ARSLAN
Usiad Denizli ﬁube Baﬂkan›

luslararas› sermaye karl›l›k ve
f›rsatlar neredeyse oraya gider.
Hangi ülke daha çok kazanç ve
daha iyi olanak sa¤lar, teﬂvikler verir ise, o ülkeye yap›lan yabanc› yat›r›mlar artar. Eskiden yat›r›mlar daha
çok ulusal s›n›rlar içinde yap›l›yordu.
Ancak baz› yat›r›mlar›n zorlu¤u, üretim
fazlal›¤›, çeﬂitlili¤i, pazar durumu nedeniyle yabanc› yat›r›mc›lar da, o oranda
f›rsatlar› ve olanaklar› iyi olan ülkeleri
de¤erlendiriyor. Bugün komünist Çin’e
bile 1980 y›l›ndan bu yana müthiﬂ bir yabanc› yat›r›m yap›l›yor. Birçok tan›nm›ﬂ
marka bu ülkede yat›r›m yap›yor. Bugüne kadar Çin’e yap›lan yabanc› yat›r›m
miktar› 500 milyar dolar dolay›ndad›r.
Bu miktar günümüz ﬂartlar›nda çok
önemli bir rakamd›r. Bu miktar›n yabanc› sermaye giriﬂi de¤il yabanc› yat›r›m
miktar› oldu¤unun alt›n› çizmek gerekir.
Oysa bizde yabanc› yat›r›mdan çok, günün ﬂartlar›na ve f›rsatlar›na göre gelipgiden, finans sektöründeki s›cak paran›n
a¤›rl›¤› ve belirleyicili¤i söz konusudur.
Finans sektöründeki yüksek faize gelen paralar›n ekonomiye kal›c› hiçbir yarar›n›n dokunmad›¤› kesindir. Yüksek
faize gelen bu paralar, piyasaya geçici rahatl›k verebilir ancak ço¤u zaman ekonomiye korkunç tahribat yaparak zarar verir. Bu nedenle s›cak para riskli bir parad›r. ‹ﬂte buna dikkat etmek gerekir. ‹htiyaçtan fazla gelen s›cak para piyasalar
için her zaman tehlikelidir ve her zaman
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krize neden olabilir. Hatta ülkemiz zaman zaman bu tür krizleri yabanc› para
yüzünden yaﬂam›ﬂt›r. Bu nedenle yabanc› paraya de¤il, yabanc› yat›r›mc›ya önem
vermeliyiz. Bugün geliﬂmekte olan Hindistan’da, Pakistan’da bile yabanc› yat›r›mc›lara önemli destekler verilmektedir.
Türkiye yabanc› yat›r›mc›y› çekme
konusunda gerekli ve beklenen at›l›m› yapamam›ﬂt›r. Yurtd›ﬂ›ndan gelen sermaye,
özelleﬂtirmelere, finans ve hizmet sektörüne gelmiﬂtir. Bu durum dikkate al›narak, zaman geçirilmeden yabanc› yat›r›mc›lar›n, ulusal ç›karlar›m›za uygun olan
alanlarda yat›r›m ve üretim yapmas› için
gerekli destek verilmelidir. Gereksiz mevzuatlarla bunlar›n gücendirilmesi ve ürkütülmesi yanl›ﬂt›r. Çünkü devletimiz yat›r›m yapmamaktad›r ve ekonomiden
ç›kmak istemektedir. Böyle bir durumda
yat›r›m› özel sektör ve yabanc› sermaye
yapacakt›r. Tabii ki uygun ve avantajl›
ﬂartlar varsa yapacakt›r. Hiç kimse kazanmad›¤› ve kazanmayaca¤› alanlara yat›r›m yapmaz. Öyleyse hem yerli sermayeye ve hem de yabanc› sermayeye yat›r›m
yapma kolayl›klar› mutlaka sa¤lanmal›d›r. Lafla bunlar›n yap›lmas› olanaks›zd›r,
hemen icraat gereklidir.
Hiç kimse kimsenin hayr›na yat›r›m
yapmaz. Herkesin hesab› kazanmaktan
ve kazançl› yat›r›m yapmaktan geçer. O
halde öncelikle yerli sermayenin yat›r›m
yapaca¤› alanlar tespit edilmeli, buna iliﬂkin her türlü kolayl›klar ve avantajlar ortaya konulmal› ve yat›r›m yapt›r›lmal›d›r.
Aksi halde b›rak›n yabanc› yat›mc›y› getirmeyi, mevcutlar› kaç›rd›¤›n›z gibi, yerli
yat›r›mc›y› da yurtd›ﬂ›na kaç›r›rs›n›z.

Kimseye Türkiye’de yat›r›m yapt›ramazs›n›z. Nitekim de öyle olmuﬂtur. Geçti¤imiz aylarda, ülkemizden M›s›r’a tekstil
sektöründen önemli yat›r›mc›lar gitmiﬂ ve
M›s›r’da yat›r›m yapmaya baﬂlam›ﬂt›r. Kimi sanayicilerimiz Özbekistan’a, Kazakistan’a ve Türkmenistan’a, Polonya’ya, Romanya’ya, Suriye‘ye, ‹ran’a, Macaristan’a
giderek yat›r›m yapm›ﬂlard›r. Hem de
emek yo¤unluklu olan konfeksiyon alan›nda! Düﬂünün ülkemiz ne hale gelmiﬂtir. Bu kadar iﬂsizli¤in oldu¤u, istihdama
ihtiyaç duyulan ülkemizden, emek yo¤unluklu olan konfeksiyoncular›n yurtd›ﬂ›na kaç›r›lmas› reva m›d›r? Son zamanlarda bu ç›k›ﬂlar oldukça artm›ﬂt›r.
Geçen y›l yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, ülkemize yurtd›ﬂ›ndan do¤rudan gelen yat›r›m tutar› 1 milyar 161 milyon dolar olurken, Türkiye’den yurtd›ﬂ›na ç›kan yat›r›m tutar› 1 milyar 230 milyon
dolara ulaﬂm›ﬂt›r. Hani yabanc› yat›mc›
getiriyorduk? Tespit edilen rakamlar
do¤rultusunda yabanc› yat›r›mc› m› getiriyoruz, yoksa yerli yat›r›mc›y› m› kaç›r›yoruz? ‹ﬂte bunun üzerinde iyi durmak, hesaplar› iyi yapmak gerekir. Yaln›zca gelen yabanc› yat›r›mc›ya bakmak
yerine, özellikle giden yerli yat›r›mc›y›
da dikkatle izlemek gerekir. Önemli olan
ülkemizin ihtiyac›n› karﬂ›layacak olan
yat›r›mlar› yapmak ve yapt›rmakt›r.
Sonuç olarak Türkiye’nin yat›r›ma ve
istihdama büyük ihtiyac› vard›r. Bu ihtiyaçlar iyi tespit edilerek, belirli plan ve
projeler dahilinde gerekli kolayl›klar ve
destekler zaman geçirilmeden sa¤lanmal›,
önce yerli yat›r›mc›ya sahip ç›k›lmal›, daha
sonra da yabanc› yat›r›mc› çekilmelidir.
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EKONOM‹

Serbest Piyasa
Ekonomisinin Bunal›m›
Doç. Dr . Y›ld›z S ER TEL

ABD ekonomisinin çöküﬂü
art›k gizlenemiyor.
ﬁu gazete baﬂl›klar›na bir
bakmak yeterli: "Dünya
Resmen Durgunlukta",
"Dolardan Kaçan
Kaçana", "Alt›n 960
dolar› Aﬂt›", "Petrol Ald›
Baﬂ›n› Gidiyor".
26

Ne oluyor?
Kuﬂkusuz, sorun sadece ABD'deki
"Mortgage" bunal›m› de¤il. Krediyle konut
alma düzeni bir baﬂlang›ç noktas›. Al›nan
krediler ödenemeyince, tüketicinin al›m
kabiliyeti düﬂtü. ‹ç Pazar t›kand›, Amerika'n›n en önemli bankalar›, Meryl Lynch
ve Citi Grubu iflas etti. Sorun bununla bitmiyor. ABD'nin 600
milyar dolar bütçe aç›¤›, 800

milyar dolar ticaret aç›¤› da kamu iflas›n›n
iﬂaretleri. En son ürkütücü rakam 2007 y›l›n›n son üç ay›nda yüzde 0.6 büyüme h›z›,
yani durgunluk. Bütün bunlara dolar›n
dünya piyasalar›nda uzun bir süreden beri
h›zl› ve sürekli düﬂüﬂü ve petrol fiyatlar›ndaki h›zl› art›ﬂ› da eklemeli. Serbest piyasa
ekonomisi gere¤i, mali sermayenin kontrolden ç›k›p d›ﬂar›ya kaymas› ve
a¤›r savaﬂ masraflar› da eklenince ABD ekonomisinin
a¤›r bunal›m› iyice anlaﬂ›l›r. Serbest piyasa
ekonomisi, küreselleﬂme ad› alt›nda
emperyalist geniﬂleme; zengini
zengin, fakiri fakir k›ld›. Silah
fabrikatörleri,
petrol ﬂirketleri,
bilgisayar firmalar› milyarlar kazand›,
ancak halk›n al›m kabiliyeti düﬂtü, ulusal
ekonomi batt›.
Ç›k›ﬂ yolu nedir?
ABD Merkez Bankas›'n›n faizleri düﬂürmesi

yetmiyor. Çünkü bunal›m mali bunal›mla
s›n›rl› de¤il. Bu bir yap›sal bunal›m. Bu nedenle de, ekonomiye ciddi devlet müdahaleleri gündeme geliyor: 17 Ocak tarihli TIMES dergisinde, A. Kaletsky, bunal›m›n
mali de¤il ekonomik oldu¤unu ve global
boyutlara ulaﬂaca¤›n› belirttikten sonra ﬂöyle diyor: "Ya uzun süreli bir paralizi (felç)
kabul edecekler ya da, kamu kesiminin
müdahalelerini içeren bir B plan›na baﬂvuracaklar ve pazar güçlerinin egemenli¤ini
yenecekler." Davos'ta yap›lan Dünya Ekonomik Forumu'nda da Soros, dünyan›n bir
muhtara ihtiyac› oldu¤unu söylemiﬂ, baz›
delegeler bu görüﬂü desteklemiﬂti. Unutmayal›m ki, 1933 krizinde, ABD'de F. Roosevelt, geniﬂ devlet yat›r›mlar›, mali sermayenin devlet taraf›ndan kontrolleri yoluyla,
ekonomiyi durgunluktan kurtarm›ﬂt›. ‹ngiltere'de ise, Lord Keynes, do¤rudan do¤ruya, ekonomiyi devlet denetimine sokmuﬂtu.
Bu proje, sanayiye ve bankac›l›k sektörüne
devlet yat›r›mlar›n›, mali sermayenin kontrolünü, az gelirli kesime sosyal yard›mlar
içeriyordu. Hedef, sermayenin d›ﬂa kaymas›n› önlemek, geniﬂ y›¤›nlara al›m kabiliyeti
ﬂ›r›ngalamakt›. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan
sonra birçok Avrupa devletinde uygulanan
bu sistem sosyal devleti getirdi. Bu yolla ayn› zamanda, iç çeliﬂki frenlenmiﬂ, özel ve kamu yat›r›mlar›yla üretim ekonomisine geçilmiﬂti. Bugün henüz, böyle bir proje yok,
ama gere¤i duyuluyor.
Dikkate de¤er bir nokta da, güdümlü,
devlet destekli üçüncü dünya ekonomilerinin, bunal›ma karﬂ› dayan›kl› olmalar›d›r.
Bunlar›n baﬂ›nda Çin geliyor.
Dünya Ekonomik Bunal›m› Karﬂ›s›nda
Çin'in Durumu Nedir?
Ç‹N dünyan›n en çok ihracat yapan ülkelerinden biri. Bu ihracat›n önemli bir k›sm› ABD'ye. Hatta Çin'in Amerika'ya ihracat›, Amerika’n›n Çin'e ihracat›n› aﬂ›yor. ABD
pazar›n›n t›kanmas› kuﬂkusuz Çin ekonomisini etkiler. Ancak veriler, bu etkinin Çin
ekonomisini sarsacak nitelikte olmad›¤›n›
gösteriyor. Çünkü Çin devletçi, güdümlü
ekonomisi sayesinde bu etkileri kontrol alt›nda tutabiliyor, ekonomisini dengede tutabiliyor. Nas›l m›? Bunun bir nedeni, yüzde 9-10 oran›nda bir büyüme h›z›n› koruyabilmesi ve çok yüksek tüketim kapasitesi
bulunmas›. Üretimin yar›ya yak›n› devletin
elinde geri kalan› devlet-özel karma ﬂirketlerin. Yabanc› sermaye devlet planlar› çerçevesi içinde geliyor, devletin ihtiyaç gördü¤ü alanlara yat›r›l›yor. Böylece, üretimi

yüksek tutmak devletin elinde. Dünya bunal›m› koﬂullar›nda en önemli sorun iç pazar. D›ﬂ pazarlar t›kand›¤› vakit, Çin d›ﬂ
pazara süremedi¤i mallar›, içeride satabilecek mi? Bu sorunun yan›t›n› The Economist dergisi veriyor: "Son veriler gösteriyor
ki Çin'de iç talep art›yor. ‹hracat›n azalmas›,
büyüme h›z›n› daha sürdürülebilir bir düzeye getirmesini sa¤layabilir (The Economist, 3 Mart 2008). Ayr›ca Çin, Hindistan,
Afrika gibi aç›lmakta olan üçüncü dünya
pazarlar›na ihracat› artt›r›yor. Çin'in ticaret
aç›¤› gibi bir derdi yok. Amerika'n›n Çin'e
450 milyar dolarl›k borcu, devlet kasas›nda
yat›yor. En önemli iki sorunu enerji ve enflasyon. Petrol fiyatlar›n›n artmas›, çok
önemli bir tüketici olan Çin'i etkiliyor. Çin
Halk Meclisi'nin son toplant›s›nda, alternatif enerji kaynaklar› aranmas›na karar verildi. Ayn› zamanda, özellikle g›da fiyatlar›n›n
artmas›na karﬂ›, fiyat kontrolleri getirilecek,
baz› sektörlerde ücretler artt›r›lacak. Ayr›ca,
muazzam alt yap› yat›r›mlar›na karar verildi. Bu da hem ekonomiyi canland›racak,
hem de bol miktarda iﬂ alan› açacak.
Çin, Amerikan ekonomisine de baz›
müdahalelerde bulunuyor. Bunal›m halindeki bankalara krediler aç›yor ve ABD'de
yat›r›mlar yap›yor. 1 milyar 300 milyon nüfuslu Çin, bugün, dünyan›n 4. büyük ekonomisi durumunda. Oysa bundan 25-30 y›l
önce, az geliﬂmiﬂ ülke kategorisindeydi.
Bu da Çin'de gerçekleﬂtirilmiﬂ olan
"Devlet Kapitalizmi"nin, özellikle azgeliﬂmiﬂ bir ülkenin kalk›nma yolu olarak ne kadar önemli oldu¤unu gösteriyor. Türkiye'nin Mustafa Kemal döneminde tuttu¤u
yol bu yoldu. "‹ktisadi Devletçilik" ilk önce
bizde uyguland›. Sonra, Güney Kore ile
baﬂlayarak pek çok üçüncü dünya ülkesine
örnek oldu. Ne yaz›k ki, Türkiye'nin bugünkü d›ﬂa aç›k, liberal ekonomisiyle; bir
tak›m koruyucu önlemler almadan, bir küresel bunal›mdan korunmas› olas› de¤il. Bu
konuda, Abdüllatif ﬁener, ‹lhan Kesici gibi
do¤ruyu söyleyenler tehlikeyi aç›kça ortaya
koydular. ‹ﬂ çevrelerinden, Atatürkçü medyadan da sesler, uyar›lar yükseliyor. Ancak
Ankara'da sa¤›r sultan oturdukça, serbest
piyasa ya¤mas›ndan rantlar sa¤land›kça,
Türkiye bunal›mdan kurtulamayacak.
Türkiye’nin Durumu
H›zla yabanc›laﬂan Türk ekonomisinin,
dünya bunal›m›ndan nas›l etkilenece¤ini
Abdüllatif ﬁener ﬂöyle anlatt›: Türkiye'ye
bol miktarda yabanc› para giriyor. Bu paralar üretime yat›r›lm›yor, servis sektörüne

gidiyor. Borsada yabanc› pay› yüzde 75.
Türkiye'den bol miktarda sermaye ç›k›ﬂ› oldu, sermaye giriﬂi de azald›¤› taktirde, "bunun anlam› bir ekonomik k›r›lmad›r"
(Cumhuriyet, 3 ﬁubat 2008). Ekonomi bir de
d›ﬂ borçlar yoluyla d›ﬂa ba¤›ml›. D›ﬂ dünyada bir kredi bunal›m› yaﬂan›r, faizler yükselirken bunun borçla yaﬂayan Türkiye'yi etkilememesi olas› m›? Bugünkü ekonomik
tablo Türkiye'nin zaten bunal›mda oldu¤unu gösteriyor: Özel sektörün d›ﬂ borcu 147
milyar dolara ulaﬂm›ﬂ: büyüme h›z›n›n
2008'de yüzde 4,7'ye gerilemesi bekleniyor;
enflasyon umuldu¤unun çok üstünde, reel
gelirler düﬂtükçe pazarlar daral›yor, iﬂletmeler kapat›l›yor. Üretime yat›r›m yapmayan ulusal varl›klar›n›, üretim birimlerini
haraç mezat satan bir ekonomide durgunluk ve iﬂsizlik nas›l önlenebilir?
The Economist Dergisi "Yükselmekte
olan üçüncü dünya ekonomilerinin; Çin,
Hindistan, Brezilya gibi küreselleﬂmeden
kopup, "ayr›lan ülkeler" kategorisine girdiklerini, birbirleriyle al›ﬂveriﬂ yapt›klar›n›,
bu nedenle bunal›mdan pek etkilenmeyeceklerini ve hatta onu frenleyeceklerini yaz›yor (The Economist, 6 Mart 2008). Türkiye'nin ise küreselleﬂmeden kopmad›¤›n›,
emperyalizmin çizmeleri alt›nda çi¤nendi¤ini, d›ﬂa aç›k tüketim ekonomisiyle felakete sürüklendi¤ini görüyoruz. Oysa, ülkemiz 1930'lu y›llarda uygulanm›ﬂ olan, "‹ktisadi Devletçilik" politikas›yla hem ba¤›ms›z
bir ekonomiye kavuﬂmuﬂ hem de o günkü
dünya ekonomik bunal›m›n›n etkilerinden
kurtulmuﬂtu. Sümerbank, Etibank gibi devlet bankalar›n›n yat›r›mlar› ve özel teﬂebbüse verdikleri destek ile s›f›rdan baﬂlayan sanayi h›zla geliﬂmiﬂ, tar›m ürünleri ihraç
edilmiﬂti. Yerli sanayi gümrük duvarlar›yla
d›ﬂ rekabetten korunmuﬂ, bu sayede modern bir sanayi ve tar›m üretimine geçilebilmiﬂti. 1939'dan sonra ticaret dengesi h›zla
Türkiye'nin lehine dönmüﬂtü. O dönemde
Osmanl› borçlar› ödendikten sonra Türkiye'nin borç diye bir sorunu da kalmam›ﬂt›.
Serbest piyasa ekonomisinin Türkiye'yi
nereye getirdi¤ini yukar›da gördük. Pek
çok üçüncü dünya ülkesi "devletçilik" yoluyla kendisini d›ﬂ rekabet ve bunal›mdan
korurken, geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde bile
devlet müdahaleleri gündeme gelirken
Türkiye ulusal varl›klar›n› sat›p, ekonomisini dünya emperyalizminin kuca¤›na atmay› sürdürürse bunal›mdan kurtulamayaca¤›, önümüzde çok karanl›k günler bulundu¤u aç›kt›r. Soruyoruz; bu gerçekten kaç›n›lmaz m›?
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SÖYLEﬁ‹

Gazeteci- yazar Bar›ﬂ Doster:

Türkiye’nin önüne
paket program konuldu
Oktay GÜNEY

Gazeteci ve ö¤retim üyesi
Dr. Bar›ﬂ Doster, üretkenli¤ini
son bir y›lda yay›nlad›¤›
ikinci kitab›yla sürdürüyor.
2004 y›l›nda “Atatürk, Türk
Dünyas› ve Mazlum
Milletler” adl› çal›ﬂmas›
yay›nlanan, geçti¤imiz y›l
A¤ustos ay›nda “Kuﬂatma
Alt›ndaki Türkiye” adl›
kitab›n› ç›karan Doster’in,
“Türkiye ve Karanl›k
Savaﬂ” adl› kitab› da k›sa
süre önce ç›kt›. Gazeteci
gözüyle, bilim adam›
inceli¤iyle, ayd›n duyarl›l›¤›
ve Cumhuriyetçi coﬂkusuyla
kaleme ald›¤› “Türkiye ve
Karanl›k Savaﬂ”, son derece
dinamik, sürükleyici ve bir o
kadar da bilgilendirici bir
kitap. Doster’le son kitab›n›
ve Türkiye’nin gündemini
konuﬂtuk.
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Kitabınızın adı “Türkiye ve Karan lık Savaþ”. Karanlık savaþ neyi ifade
ediyor? Türkiye’de neden bir karan lık savaþ yürütülüyor?
Türkiye, yıllardır uygulanan yanlıþ
ve güdümlü politikalar nedeniyle henüz bölgesel güç olmayı bile baþaramayan, kendi içinde ciddi çeliþkiler
yaþayan, yön duygusunu yitirmiþ, orta büyüklükte bir devlet. Oldukça
zor bir coðrafyada bulunmamıza
karþın, geliþmeleri önceden öngörüp, rüzgâra göre savrulmamızı engelleyecek bir siyasi ve iktisadi yapı
kurabilmiþ deðiliz. Atatürk’ün bıraktıðı olumlu ve onurlu mirastan kopuþ, Atatürkçü düþünüþ sisteminden vazgeçiþ bunun en önemli nedenleri. Türkiye, bir yandan ekonomik olarak kırılgan yapısıyla, bir yandan da siyasi ve diplomatik anlamda
dıþ etkilere, yönlendirmelere açık
zayıf bünyesiyle ciddi bir bunalım
yaþıyor. Dıþarıdan ülkemizin baðımsızlıðı, bütünlüðü, egemenliði tartıþmaya açılırken, içeriden de Cumhuriyet Devrimi kazanımlarına yönelik
büyük bir saldırı yürütülüyor. Yaþadıðımız bunalımın dönemsel deðil,
yapısal olduðu açıkça görülüyor.
Türkiye, sadece baðımsız ve güçlü
bir iktisadi yapının deðil, aynı zamanda siyasi baðımsızlıðın da güvencesi olan büyük, stratejik, istihdam yaratan, vergi rekortmeni olan,
karlı KÝT’leri yok pahasına satarak,
kimi zaman birkaç yıllık karına ya da
arsa bedelinin altında fiyatlarla elden çıkararak kendi bindiði dalı kesiyor. Ve tüm bunlar olurken, psikolo-

jik savaþın, algı yönetiminin tüm
araçları kullanılarak, halkla gerçekler arasına adeta bir perde çekiliyor.
Halk tepkisiz, ilgisiz, kayıtsız kalıp,
duyarsızlaþıyor. Giderek olan biteni
benimserken, daha da acısı, bu ortamda kendisi de yolunu bulmanın,
argo deyimle voliyi vurmanın peþinden koþarken, bir yandan da tükeniyor, çaresizleþiyor. Ýþte karanlık savaþ terimi tüm bu süreci ortaya koyan, kapsayan bir terim. Ülkemizde
hem gazeteciler hem de akademisyenler arasında “kirli savaþ”, “psikolojik harp” gibi terimler yaygın olarak
kullanılmıþtı ama bilebildiðim kadarıyla “karanlık savaþ” terimini ilk kez
Genelkurmay Baþkanı Org. Büyükanıt, geçtiðimiz yıl Harp Akademileri’nde yapılan bir sempozyumda kullandı. Ýþin içinde kimilerinin “sivil
tahrip örgütleri” ya da “sistemin temel örgütleri” de dedikleri sivil toplum örgütlerinin Soros ve AB destekli çalıþmaları, küreselleþmenin etnik
ve dinsel boðazlaþmaları körüklemesi, özelleþtirmeler, biliþim ve iletiþimin ülkeleri bölmek için kullanılması da olunca, ben de kitabımın
adını Türkiye ve Karanlık Savaþ olarak düþündüm. Türkiye’nin önüne
konanlar da, Türkiye’ye dayatılanlar
da madde madde gelmiyor, test usulü sınavlarda olduðu gibi çoktan seçmeli þık olarak gelmiyor, paket program olarak geliyor. Örneðin 1950’de
Demokrat Parti iktidara geliyor, ABD
bizi 1952’de NATO’ya kabul ediyor,
aynı yıl Türk- Ýþ ve kısa adı TODAÝE
olan Türkiye Ortadoðu Amme Ýdare-

si Enstitüsü kuruluyor, dört yıl sonra
yine ABD fonlarının katkısıyla ODTÜ
kuruluyor. Her ne kadar ODTÜ ilerleyen yıllarda solcu yapısıyla öne çıksa
da, kuruluþ aþamasındaki ABD katkısı ve niyeti bilinir. Kısacası tüm bu
adımları, bir bütünün parçaları olarak görmemiz gerekir. Her fırsatta,
her vesileyle ülkemizin içiþlerine
müdahale eden ABD ve AB temsilcilerinin, türban tartıþmaları sorulduðunda, “Sizin iç meselenizdir. Biz taraf olmayız” demelerini sorgulamazsak, Tekel’in satıþıyla, Vakıflar Yasası
arasındaki baðlantıyı kuramazsak,
Irak’ın kuzeyine operasyon yapabilmek için ABD’den gelen can alıcı,
nokta istihbarata ne kadar ihtiyaç
duyduðumuzu,
operasyonlarda
ABD’den aldıðımız uçakları kullandıðımızı, aynı ABD’nin terör örgütüne
de silah sattıðını birlikte düþünmezsek, ne Atatürk’e layık olabiliriz, ne
de baðımsızlıðımızı koruyabiliriz.
Atatürk, Çanakkale’de þehit düþen Mehmetçiklerin anısına bir anıt
yapımı gündeme geldiðinde, kendisine yöneltilen
bir soruya þu
yanıtı verir: “En
büyük
anıt,
M e h m et ç i ð i n
kendisidir”. Þehitlerimize
olan borcumuzu, dıþ borcu
olmayan,

merde namerde avuç açmayan, bütüncül bir kalkınma politikasını yaþama geçiren, ileri sanayi ve teknolojiyi gündemine alan, IMF ve Dünya
Bankası önünde boynu bükük beklemeyen, ABD Baþkanı’ndan randevu
alabilmek için can atmayan, AB’ye
hesap vermeyen bir ülke olarak ödeyebiliriz ancak.
Karanlık Savaþ yöntemleriyle na sıl mücadele edilebilir? Kendi programımızı ortaya koymamız gerek mez mi?
Sorunuza, benim deðerli ustam
Attila Ýlhan’ın çok sık vurguladıðı bir
gerçekle yanıt vermeye çalıþayım.
Attila Ýlhan yazı ve konuþmalarında,
Atatürk’ün üç þeyin milli olmasını is-

tediðini anlatırdı. Eðitim, ekonomi
ve savunma. Sadece iki bakanlıðın
adının önünde Milli sıfatının bulunmasını da, Mustafa Kemal Paþa’nın
bu duyarlılıðı, bu hassasiyeti, bu kıskançlıðı ile açıklardı: Milli Savunma
ve Milli Eðitim. Dikkat edersek bu sıralama, karanlık savaþla nasıl mücadele etmemiz gerektiðinin de altyapısını, araçlarını, sistemini ortaya
koyuyor. Eðitim, kültür ulusal olmazsa, ekonomi ulusal olmazsa, savunma ulusal olmazsa emperyalizm de
topuyla tüfeðiyle deðil, yabancı dille
eðitimle, ele geçirdiði medya üzerinden, kültür ve sanat kurumlarını fonlayıp, destekleyerek, gençlere, gazetecilere, bilim insanlarına, burslar
verip, devþirerek, istediði gibi at koþturur. Siyasi parti kurmak isteyenin
önce ABD’den icazet aldıðı, politikacıların ABD baþkanları, AB ülkelerinin liderleri ile aynı fotoðraf karesine
girmek için yarıþtıkları, hatta onlarla
çekilmiþ fotoðraflarını seçim kampanyalarında kullandıkları bir ülkede
ve süreçte þunu hiç unutmamak gerekir: Para alan, emir alır.
Mustafa Kemal’in, milli egemenlik için mali egemenliði þart koþması, “Ýktisatsız istiklal olmaz” demesi, siyasi ve
askeri zaferlerin, iktisadi zaferlerle tamamlanıp, taçlandırılmadıkça kalıcı olamayacaklarını söylemesi, daha Lozan imza edilmeden, Cumhuriyet ilan edil-
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meden önce, Ýzmir’de iktisat kongresi toplaması boþuna deðildir.
Tüm bunlardan ders çıkarmak gerekir. Ekonomiyi IMF ve Dünya Bankası’na, dıþ politika ve güvenliði
ABD’ye, iç politikadaki düzenlemeleri ise TCK 301. maddeden tutun
vakıflar yasasına, Heybeliada Ruhban Okulu ve patrikhanenin statüsünden tutun, tarım ve madencilikle
ilgili yasalara dek, hem ABD’ye, hem
de AB’ye ihale ve havale eden bir an-
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layıþın, Türkiye’yi yönetemeyeceði,
karanlık savaþa karþı direncini arttıramayacaðı aþikârdır.
Ulusalcı, cumhuriyetçi direnç kı rılırsa Türkiye nereye sürüklenir?
Türkiye’nin yaþadıðı coðrafya zor
bir coðrafyadır. Dünyanın þeytan
üçgeni olan, ABD’nin en son buraları denetlemek için Büyük Ortadoðu
Projesi gibi bir bela proje hazırladıðı bir coðrafyanın merkezinde yaþı-

yoruz. Bizi çevreleyen üç önemli
bölge, yani Balkanlar, Kafkasya ve
Ortadoðu her zaman ateþ çemberi
olarak öne çıkıyor. Amerikalılar “Avrasya’ya egemen olan, dünyaya da
egemen olur” diyorlar ve biz tam da
Avrasya’nın kilidi olan ülkeyiz. Türkiye’yi kuran nasıl ulusalcı, devrimci, aydınlanmacı, antiemperyalist,
tam baðımsızlıkçı, cumhuriyetçi bir
irade ve önder ise Türkiye’nin kurtuluþu da yine aynı anlayıþtan, aynı
ekonomik, politik, diplomatik ve askeri yöneliþten geçiyor. Aksi halde,
tarihte de gördüðümüz gibi emperyalizm bu vatanı bize yar etmemek
için, bizi Anadolu’dan sürmek için
elinden geleni yapar. Ve korkarım
ki, Türkiye kurtuluþunun ve varoluþunun tunç yasalarını hatırlamaz,
kurtuluþ ve kuruluþ sürecinde kimlere “hayır” dediðini ve dersini verdiðini anımsamaz ise emperyalizm
baþarılı olabilir. Bu yüzden bizim
emperyalizm gerçeðini hiç akıldan
çıkarmamamız lazımdır. Her ne kadar öðretim üyelerinin, gazetecilerin, araþtırmacıların, en vahimi de
kendisini solcu, sosyalist, devrimci
sananların/sayanların büyük bölümü emperyalizm sözcüðünü sözlüklerinden atmıþlarsa da, Türkiye’nin temel çeliþkisi emperyalizmledir. Sınıf, sendika, emek, dayanıþma, sömürü gibi kavramları hiç kullanmadan, AB ve ABD temsilcilerinden öðrendikleri insan hakları, sivil
toplum, demokrasi, hukuk devleti,
özgürlükler, piyasa ekonomisi gibi
kavramlarla siyaset yapanlar, sivil,
etnik, küreselleþme gibi lafları kutsayanlar, belki baðımsız olarak ya
da bir parti etiketi altında TBMM’ye
girebilirler. Ama halkın sorunlarını
çözemezler. Aðırlıklı olarak etnik temelli bir partinin tabanının oylarıyla
TBMM’ye tek bir temsilci gönderen
parti Ýstiklal Caddesi’nde toplanır,
adının önünde devrimci yazan sendikal örgüt Baðdat Caddesi’nde
kongre yaparsa, emperyalizmin saldırısını iþten atılarak, sendikasızlaþtırılarak, en temel haklarını kaybederek, açlık sınırının altında bir
ücret alarak yaþayan emekçiler de,
onlara destek vermezler haklı olarak. Çünkü günümüzde emekçiler,
sivil toplumculuða ve insan hakları

burkası altında içi boþaltılan bir solculuða deðil, sınıfsal dayanıþmaya,
sendikal mücadeleye ihtiyaç duyuyorlar. Ve aynı emekçiler, insan hakları, demokrasi, özgürlük adı altında Irak’ta yaþananları, kendisini aydın, entel sananlardan çok daha net
görüyor, çok daha önceden saptıyorlar. Bu yüzden de ABD’nin
Irak’taki iþgaline iþgal deðil,
“ABD’nin Irak’taki varlıðı, ABD’nin
Irak’a yerleþmesi” diyen bilim insanlarının, yazarların, aydınların
sözlerine itibar etmiyorlar.
Kitabınızda, Amerikan askerinin
baþımıza geçirdiði çuval olayına sık
sık vurgu yapıyorsunuz. Çuval olayı
sizce neyi ifade ediyor? Bir dönüm
noktası mıdır? Bir þeyleri örtmenin
aracı mıdır?
Amerikan çuvalı bizim baþımıza,
Süleymaniye’den çok daha önce geçirildi aslında. Soðuk Savaþ’ın baþlangıcında Amerikalı danıþmanlara
uyup aðır sanayiden vazgeçince, demir ve deniz yollarından vazgeçince,
planlamadan vazgeçince geçirildi.
Herkesin baþvuru dilekçesi ile üye
olduðu NATO’ya girebilmek için Kore’ye asker gönderince geçirildi.
Amerikan hayranlıðını milliyetçilik,
vatanseverlik, dindarlık, çaðdaþlık
sanınca baþımıza çuval geçirildi asıl.
Gelinen noktada 1 Mart tezkeresinden Irak’ın kuzeyindeki oluþuma ve
bölücü terör örgütüne verdiði desteðe, sözde soykırım konusundaki tavrından laik rejimimizi “ılımlı Ýslam”
olarak tanıtmaya dek çok temel konularda ne kadar farklı düþündüðümüzü, ne kadar ayrı düþtüðümüzü
gördük nihayet. Ama dünyanın en
anti- Amerikan halkı olan halkımız,
seçimlerde gitti en Amerikancı partiyi, Barzani’nin, Talabani’nin, AB’nin,
Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Ermenistan’ın, IMF ve
Dünya Bankası’nın en çok sevdikleri
kadroyu tek baþına iktidar yaptı. Bu
bir çeliþki elbette. Saðduyunun ve
refleksin, bilinçli bir tepkiye dönüþmediðini, siyasallaþamadıðını, belleðimizin ne kadar zayıf olduðunu ortaya koyan acı bir çeliþki hem de. Ama
en büyük öðretmenin hayatın kendisi olduðunu da hiç akıldan çıkarmamak gerekir.

Çok partili dönemden bu yana
Türkiye’nin Batı ile iliþkileri hangi
boyutlarda sürüyor? Nereden nereye geldik?
Batı ile iliþkilerimizde Türkiye,
çok partili hayata geçiþle birlikte baðımsızlık ve karþılıklılık kavramlarını
unutmuþtur ne yazık ki. Türkiye’nin
ABD ve AB ile iliþkileri, baðımsız,
eþit, egemen bir iliþki deðil, bir baðımlılık iliþkisi, tek yanlı bir mecburiyet, mahkûmiyet iliþkisidir. Tüm siyasi, iktisadi, diplomatik, askeri, kültürel iliþkiler bu yalın gerçeði ortaya
koymaktadır. AB ile iliþkilerimiz, Erol
Manisalı’nın tanımıyla “bir kuma, bir
metres iliþkisi gibidir, bekleme odasında iðfal” söz konusudur. Kendisini
sosyal demokrat sanan ve sayan bir
genel baþkan ile milliyetçiliði, muhafazakârlıðı, mukaddesatçılıðı, maneviyatçılıðı, dini, diyaneti, vatanseverliði dilinden düþürmeyen ama ABD
vatandaþı olduðuna iliþkin belge ve
kitaplar bulunan büyük servet sahibi
bir merkez sað politikacının imza attıkları Gümrük Birliði belgesi, bir teslimiyet belgesidir. AB üyesi olmadan,
Gümrük Birliði’ne giren baþka bir ülke yok. Kararların alındıðı mekanizmalar içinde olmayıp, bizim dıþımızda, bizden habersiz, bize danıþılmadan, bize raðmen alınan bu kararları
uyguluyoruz bu sayede. Gümrük Birliði’nden artık saðcı iþadamları bile
yakınıyorlar. Sinan Aygün örneðinde
olduðu gibi konuyu bir utanç vesikası olarak görüp, yıllar önce mahkemeye baþvuranlar var. Türkiye sorgusuz sualsiz, balıklama atladıðı ve
cansiperane benimsediði bu aidiyetleri sorgulamaz, yeniden ve yeniden
düþünmezse, baþımızdaki çuvalı asla çıkaramayız.
Kitabınızda “ikinci cumhuriyet
denen akımın da, Kürtçülüðün de,
kontrgerillanın da ılımlı Ýslam’ın da,
tarikat, ticaret, siyaset, mafya dört lüsünün de en büyük desteði Was hington’dan alması tesadüf sayıla maz (s.67)” diyorsunuz. Bu nasıl bir
ittifaktır? Biraz açar mısınız?
Bu þer ittifakıdır. Baðımsız Türkiye ülküsüyle, Milli Mücadele’nin
amaçlarıyla, Cumhuriyet Devrimi
ile, Atatürk ve Kuvayı Milliye ruhu ile,
ülkemizin onuru, baðımsızlıðı, bü-

tünlüðü, egemenliðiyle taban tabana zıt bir ittifaktır. Üstelik somut, elle tutulur gözle görülür bir ittifaktır
bu. Köylünün yoksullaþmasının, çiftçinin artan borçlarının, eþit, bilimsel, halkçı, ücretsiz olmayan eðitimin, çöken saðlık sisteminin, geciken adaletin, toplumsal eþitsizliðin,
gelir daðılımı uçurumunun temel nedeni de zaten bu ittifaktır. Bu þer üçlüsünün birbirlerini de, ABD’yi de,
AB’yi de eleþtirmemesi, aksine onlara methiyeler düzmesi, sadece Atatürk’e, Cumhuriyete, ulusal ve sol
deðerlere saldırması, kimler tarafından güdüldüklerinin, iplerinin kimlerin elinde olduðunun açık göstergesidir aynı zamanda.
“Türkiye ve Karanlık Savaþ”ta
ekonominin önemine özel vurgu yapıyor, sık sık ekonomiye atıfta bulu nuyorsunuz. Kitapta ekonomiye ayır dıðınız geniþ bir bölüm dikkat çeki yor. Özelleþtirme- ulus devlet- dıþ
politika baðlamında deðerlendirdiðinizde Türkiye ekonomisinin bugün kü durumunu nasıl görüyorsunuz?
Baðımsız bir ekonomi, kendi
ayakları üzerinde duran bir ekonomi yoksa baðımsız bir dıþ politika
da yoktur. Türkiye ne zaman ekonomide üretimi, istihdamı, vergiyi tabana yaymayı, büyümeyi, ihracatı,
katma deðeri yüksek ürünler üretmeyi, dıþsallıðı, ar-ge’yi, yüksek teknolojiyi, stratejik planlamayı konuþmaya baþlar, ne zaman borsa, döviz, faiz sarmalından kurtulur, rantrepo gelirlerini deðil kalkınmayı konuþur ise siyaseti ve diplomasisi de
o zaman gerçekten baðımsız olur.
Ýç ve dıþ borç toplamı 450 milyar
doları geçen, 8 milyon ailenin erzak
yardımıyla yaþadıðı, 1 milyon insanın her gün yataða aç girdiði, 12
milyon yurttaþın günde 1 dolardan
az parayla geçinmeye çalıþtıðı, iþsizlik oranının yüzde 15’i geçtiði bir
ekonomik, toplumsal ve siyasal düzen baðımsız deðildir. Forbes dergisinin yaptıðı listeye göre 2007 yılında en zengin 106 Türkün servetinin toplamı 111 milyar 770 milyon
dolar olarak açıklandı. Bu durum,
milletin zenginleþmediðini, sadece
bazılarının zenginleþtiðini ortaya
koymaya yeter.
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Yenilenebilir Enerji Kayna¤› Olarak:

Yak›t Alkolü
Prof.Dr . Filiz K ARAOSMANO⁄LU
‹TÜ Kimya Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤retim Üyesi
filiz@itu.edu.tr

Biyoyak›tlar›n Mevcut Durumu
Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n
baﬂta çevresel etkileri ve ulusal kaynaklara dayal› olmas›, ülke enerji
stratejilerinde giderek bir zorunluluk halini al›yor.
Ülkelerin yenilenebilir enerjiye
yönelmelerindeki temel ö¤eler:
 Kaynak rezerv sorunu
 Çevre kirlili¤i-‹klim de¤iﬂiklikleri problemleri
 Öz kaynaklar›n› de¤erlendirme
 Kaynak çeﬂitlili¤i sa¤lama
 Enerji arz güvenli¤ine ulaﬂma
 Sürdürülebilir kalk›nmay›
yürütme
 Ekonomik getiriler kazanma
hedefleri olarak s›ralanabilir.
Enerji konusunda veri taban›
oluﬂturma, senaryo çal›ﬂmas› yapmak zor ve etkileri yayg›n bir iﬂtir.
Ülkeler baz›nda yap›lan çal›ﬂmalar
yan› s›ra, her ülke dünya için yap›lan
çal›ﬂmalarda da yerini görmektedir.
Bu konudaki en sayg›n, geniﬂ kabul
gören çal›ﬂma Uluslararas› Enerji
Ajans› (IEA) taraf›ndan yay›nlanan
raporlard›r. Uluslararas› Enerji Ajans› (IEA) raporlar›na göre mevcut
enerji kullan›m› ile enerji güvenli¤inin sa¤lanamad›¤›, enerji sa¤lamada
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fiyat sorunlar› oldu¤u, enerji kullan›m›n› çevresel olumsuz etkilerinin artt›¤› ve sürdürülebilir bir enerji tüketimi olmad›¤› vurgulanmaktad›r. Raporda öne ç›kan görüﬂlerden en
önemlisi ikisi, yak›t türlerinin çeﬂitlendirilmesi ve yak›t emisyonlar›n›n
azalt›lmas›d›r. Bu görüﬂler, tüm yenilenebilir enerji kaynaklar›n› desteklerken, mevcut yak›tlara alternatif s›v›, kat›, gaz yak›tlar ile yeﬂil elektrik
eldesine uygun biyokütle enerjisi pek
çok aç›dan öne ç›kmaktad›r.
Uluslararas› Enerji Ajans› (IEA)
raporlar›nda iki senaryo irdelenmektedir; Referans ve Alternatif Senaryo.
ﬁekil 1’de dünya birincil enerji talebi
için yap›lm›ﬂ Referans Senaryo so-

nuçlar› görülmektedir. ﬁekilden görüldü¤ü gibi kömür, petrol ve do¤algaz›n 2030 y›l›na dek etkisi olacak,
biyokütle en önemli yenilenebilir
kaynak olacakt›r. 2030 y›l› için biyoyak›tlar›n pay› %4 öngörülmektedir.
Alternatif senaryoda biyoyak›tlar›n
önemli bir katk› sa¤lamas› beklenmektedir. 2030 y›l›nda biyoyak›tlar
ulaﬂt›rma sektörü yak›t gereksiniminin %7’sini karﬂ›layacaklard›r. Halen
bu oran %1 civar›ndad›r. Her iki senaryoya göre biyoyak›tlar ABD, AB
ve Brezilya’da yayg›n olarak kullan›lacaklard›r. Biyoyak›tlar içinde etanolun ön plana ç›kmas› öngörülmektedir. Dünyada, günümüzde, tar›ma
elveriﬂli arazilerin %1’i biyoyak›tlar

için kullan›lmakta, 2030 y›l›nda referans senaryoda bu de¤erin %2’ye, alternatif senaryoda ise %3.5’e yükselece¤i beklenmektedir. Biyoyak›t
kullan›m›ndaki art›ﬂ›n, büyük ölçüde, teknolojik geliﬂmelerle ve ülkelerin yaklaﬂ›mlar›ndaki art›ﬂ ile ivme
kazanaca¤› belirtilmektedir.
Enerji talebi h›zl› art›ﬂ›, beraberinde büyük altyap› yat›r›mlar›n› gerektirmektedir.2005–2030 y›llar› aras›nda, 2005 de¤erlerine göre, toplam
20 Trilyon Dolar yat›r›ma ihtiyaç
vard›r. Bu yat›r›mlar›n yar›s›ndan
fazlas› geliﬂmekte olan ülkeler içindir. 2005-2030 dönemi enerji altyap›
yat›r›mlar› içinde biyoyak›tlar›n pay› %1(200 Milyar Dolar) olup, biyoyak›tlar, biyoekonomik geliﬂmenin
lokomotifi olacakt›r.
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Dünya Birincil Enerji Talebi ‹çin Referans Senaryo

Yak›t Alkolü
Yak›t alkolü, metil alkol ve etil
alkolü kapsayan bir tan›mlama olmas›na karﬂ›n, yayg›n olarak bu
isim biyokütle kaynaklar›ndan elde
edilen etanol için kullan›lmaktad›r.
Biyoetanolün üretimi, biyokütle
kaynaklar›ndan fermentasyon ve
asidik hidroliz yöntemleri ile gerçekleﬂtirilmektedir. Üretimde hangi
kayna¤›n seçilece¤i iklim koﬂullar›na göre belirlenmektedir. ﬁeker kam›ﬂ›, ﬂeker pancar›, melas, m›s›r,
bu¤day, pirinç, patates, çavdar, arpadan fermentasyonla, her tip selülozik biyokütleden ise, asidik hidroliz ile biyoetanol üretilmektedir.
Dünya etanol üretiminin %95’i fermentasyonla yap›lmaktad›r.

so¤ukta ak›ﬂ özelli¤ini iyileﬂtirmesi,
motorinin korozyon dayan›m›n›, ›s›l
kararl›l›¤›n›, ya¤lay›c›l›k özelliklerini
artt›rmas›, egzoz gaz› emisyonlar› ve
yaﬂam döngüsü emisyonlar› ile yak›t›n kükürt içeri¤ini azaltmas› say›labilmektedir. E-Dizelin dezavantajlar›
olarak, düﬂük setan say›s›na sahip olmas› ve yak›t tüketimindeki çok az
oranda gerçekleﬂen art›ﬂ say›labilir.
Setan say›s›n› artt›r›c› katk› maddesi
eklenmesi ile, daha yüksek setan say›l› E-Dizel eldesi mümkündür. Yak›t alkolü kullan›m›n›n çevresel etkisi çok önemlidir. Örne¤in, 1 litre benzin yerine E10 kullan›ld›¤›nda, e¤er
etanol tah›ldan üretilmiﬂse sera gaz›
emisyonunda %3-4, e¤er selülozdan
üretilmiﬂse %6-8 oran›nda azalma
gözlemlenmektedir.

Günümüzde biyoetanolün yak›t
olarak yayg›n kullan›m› benzin ve
motorin alternatif yak›t› olarak dört
ﬂekildedir:
 Gasohol: % 10 alkol+ % 90 benzin kar›ﬂ›m›
 E25: % 25 alkol+ % 75 benzin
kar›ﬂ›m›
 E85: % 85 alkol+ % 15 benzin
kar›ﬂ›m›
 E-Dizel: En fazla % 15 oran›nda
alkol içeren motorin (Oksi-Motorin,
Diesohol)
Benzin alternatifi olarak Gasohol,
motorin alternatifi olarak E-Dizel uygulamada önde gitmektedir. E-Dizelin avantajlar› aras›nda; motorinin

Yak›t Alkolü Ve Dünya
Dünyan›n en büyük biyoetanol
üreticileri Brezilya ve Amerika’d›r.
Brezilya ve Amerika dünya biyoetanol üretiminin %65’ini sa¤larken,
Avrupa’n›n pay› %13’tür. Brezilya’da hammadde olarak ﬂeker kam›ﬂ›, Amerika ve Avrupa’da ise, tah›llar tercih edilmektedir. Yak›t alkolünün yayg›n kullan›m› konusunda
ABD, Avustralya, Fransa, ‹sveç, Brezilya, Hindistan ve Tayland gösterilebilmektedir. 2005 y›l› Dünya biyoetanol üretimi 44.8 milyar litre/y›l
olarak belirlenmiﬂtir. 1975 y›l›ndan
2005 y›l›na kadar olan Dünya biyoetanol üretimi ise ﬁekil 2’de gösteril-

mektedir. Endüstriyel ve ilaç alanlar›ndaki uygulamalar için y›llard›r
üretilen etanol üretiminde, 1970’lerin ortalar›nda petrol fiyatlar› art›ﬂ›
ile h›zlanma görülmüﬂ, 1980’lerin ortalar›nda ise petrol fiyatlar›ndaki
azalma ile art›ﬂ miktarlar›nda yavaﬂlama belirlenmiﬂtir. Günümüzde lider motor biyoyak›t, biyoetanoldür.
Yak›t Alkolü Ve Türkiye
Yak›t alkolü Türkiye’de ilk kez
1931 y›l›nda Ziraat Kongresi’nde
gündeme gelmiﬂtir. 1936 y›l›nda M.
K. Atatürk’ün haz›rlatt›¤› 2. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda 23. bölüm
sentetik benzin endüstrisine ayr›larak, bu yak›tlar›n ithalat ile sa¤lanmamas› ve ülke kaynaklar›ndan yak›t üretimi gereklili¤i ortaya konulmuﬂtur. Ancak Atatürk’ün ölümü ve
savaﬂ, plan›n uygulamaya geçirilmesini engellemiﬂtir. 1942 y›l›nda orduda kullan›lan benzine %20 oran›nda
biyoetanol kat›lm›ﬂt›r. Yak›t alkolü
konusu petrol krizleri ard›ndan
dünya genelinde patlama göstererek
Ar-Ge çal›ﬂmalar› baﬂlat›l›rken, ülkemizde de Tekel ve Türkiye ﬁeker
Fabrikalar›, yak›t amaçl› alkol üretimini ele alarak, yak›t alkolü fabrikalar›n›n kurulmas› ve mevcut fabrikalar›n kapasite artt›r›lmas› üzerine çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r. Ancak bu konu, uzun y›llar sadece bilimsel çal›ﬂmalarda s›n›rl› kalm›ﬂt›r.
Ülkemizdeki alkol üretim, kullan›m ve sat›ﬂ› T. C. Tütün, Tütün Ma-
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mülleri ve Alkollü ‹çecekler Piyasas›
Düzenleme Kurumu (TAPDK) taraf›ndan düzenlenmekte ve denetlenmektedir. TARK‹M (Tar›msal Kimya
Teknolojileri San.ve Tic. A.ﬁ.) ilk yak›t alkolü üretim lisans›na sahip, girdisi bu¤day ve m›s›r olan 40 milyon
litre/y›l kapasiteye sahip üreticimiz-

dir ve TARK‹M yak›t alkolü, 2005 y›l›nda POAﬁ ürünü kurﬂunsuz benzine %2 oran›nda kat›larak “BioBenzin” markas› ile piyasaya arz edilmiﬂtir. Pankobirlik’in 84 milyon litre/y›l kapasiteli Çumra Alkol Fabrikas› (ﬂeker pancar›) ve 26 milyon litre/y›l kapasiteli Tezkim-Adana

(bu¤day ve m›s›r) fabrikalar›n›n halen deneme üretimleri sürmektedir.
Bu fabrikalar›n ürünü biyoetanolün
de, 2008 itibar› ile akaryak›t sektörüne arz› baﬂlayacakt›r. 21 Kas›m
2006’da Biyoetanol Üreticileri Derne¤i kurulmuﬂtur. TAPDK verilerine göre tesis kurma izni aﬂamas›ndaki olas› yak›t alkol kapasitesi 160
milyon litre/y›l’d›r.
Yak›t alkolü üretimi için en
önemli hammaddelerden biri olan
ﬂeker pancar› tar›m› Türkiye’de iyi
bilinmekte olup, Pankobirlik çat›s›
alt›nda 32 milyon dekar sulanabilir
arazide yap›lmaktad›r. Münavebeli
ekim ile bu alan›n sadece %20-25’lik
k›sm› kullan›labilmektedir. Yeni ﬂeker rejimine göre, kotaya uygun ﬂeker pancar› tar›m› 3.5 milyon dekar
arazide yap›laca¤›ndan geriye kalan
4.5 milyon dekarl›k arazi biyoetanol
üretimine yönelik enerji tar›m›nda
kolayl›kla kullan›labilir. Dolay›s›yla,
ülkemizde her y›l ﬂeker pancar›na
dayal› 2-2.5 milyon ton biyoetanol
üretim potansiyeli mevcuttur.

22 Mart Dünya Su Günü

US‹AD “Dünya’da ve Türkiye’de
Su” Sempozyumuna Kat›ld›
Mart Dünya Su Günü münasebetiyle 20 Mart’ta
Ankara’da Dünya Su Günü”nde 20
Mart 2008 tarihinde Ankara’da,
US‹AD’›n da kat›ld›¤› “Dünya’da ve
Türkiye’de Su” konulu bir sempozyum düzenlendi. TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odas›, Yerel Yönetim
Araﬂt›rma Yard›m ve E¤itim Derne¤i, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birli¤i ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i’nin düzenleyicisi
oldu¤u sempozyuma US‹AD ad›na
kat›lan genel baﬂkan dan›ﬂman›m›z
ve su politikalar› uzman› Dursun
Y›ld›z, “Dünya’da ve Türkiye Ölçe¤inde Su Kaynaklar› Planlamas› ve
Su Hizmetleri Yönetimi” baﬂl›kl› bir
sunum gerçekleﬂtirdi.

22

34

MAKALE

Bor Konusu
Ateﬂten Bir Gömlektir
Y›ld›r›m PEHL‹VAN
Kimyager
yildirimpehlivan@yahoo.com

E

vet, bor konusu ateﬂten bir
gömlektir. Eti Holding’in
eski genel müdürü bor ile
ilgili düﬂüncelerini böyle
dile getiriyor. Bor sadece bizim için
de¤il tüm dünya için önem arz eden
ve gelece¤in petrolü olarak de¤erlendirilebilecek ateﬂten bir gömlektir. ‹ki
yüzü alternatifsiz olmak üzere iki yüz
elliyi aﬂk›n malzemede kullan›lan,
bor sanayinde ileri teknolojik ürünlerin yani katma de¤eri fazla ürünlerin
üretildi¤inde bir ülkenin gelece¤ini
hatta dünyan›n gelece¤ini de¤iﬂtirecek bir maden oldu¤u unutulmamal›d›r. ‹ﬂte bunun için bor ateﬂten bir
gömlektir.
Bor’u ateﬂten bir gömlek yapan
özellikleri, öncelikle enerji sektöründe
kullan›lmas› ve di¤er özelli¤i de sanayinin vazgeçilmez tuzu olmas›d›r. Bu
yüzden öncelikle enerji ve sonrada
endüstri alan›nda nerelerde ve nas›l
kullan›ld›¤›na k›saca bakal›m.

metal hidrür olarak en iyi saklayabilen madde sodyum bor hidrürdür.
Sodyum bor hidrürden elde edilen
hidrojen ile ‘Hydrogen on Demand’
sistemiyle çal›ﬂan arabalar yap›lm›ﬂt›r. Bu arabalara örnek olarak Ford
Crown Victoria / Ford Explorer /
Ford Mercury Sable verilebilir.
NaBH4 + 2 H2O

4 H2 + NaBO2

2. Yak›t Pillerinde Bor: Elektrokimyasal enerjiyi elektrik enerjisine
çeviren yak›t pillerinin cep telefonlar›ndan güç üretim santrallerine kadar geniﬂ uygulama
alanlar› ve farkl› türleri vard›r. Uluslararas› otomobil
üreticisi Daim-Chrysler firmas› Millenium Cell ﬁirketi’nin ‘Hydrogen on Demand’ teknolojisiyle hidrojen
yak›t pili olarak kullan›ld›¤›
otomobillerini tan›tm›ﬂt›r.

Bu otomobillere de Natrium ismi
verilmiﬂtir.
3. Akü Sistemlerinde Bor: Millenyum Cell ﬁirketinin çeﬂitli bor aküleri
üretti¤i bilinmektedir.
4. Füzyon Reaktörlerinde Bor: Florida Üniversitesinde çal›ﬂan üç fizik
bilim adam›n›n yapt›¤› çal›ﬂmalar sonucu 200 gr Bor ile 100 MW enerji elde edilebildi¤i belirtilmektedir. Bu yeni bor reaktörlerinin 10 y›l içinde faaliyete geçece¤i belirtilen bir baﬂka
bilgidir.
5. Elementel Olarak Bor:
Elementel olarak yak›ld›¤› zaman en yüksek
enerjiyi veren element bor dur.
B kat› + _ O2 _ B2O3
cams› Q = 5 9 0 , 7 6
kJ/mol

Enerji Alan›nda Borun Kullan›m›
1. Hidrojen Taﬂ›y›c› Olarak Bor:
Hidrojenin yak›t olarak kullan›lmas›n›n önündeki baz› problemler çözülmüﬂ olsa da halen hidrojenin depolama sorunu sürmektedir. Depolama
sorununu çözmek için üç yöntem
üzerinde durulmaktad›r. Bunlar yüksek bas›nçl› gaz olarak, aﬂ›r› so¤utulmuﬂ s›v› olarak ya da metal hidrür
oluﬂturarak saklamakt›r. Hidrojeni
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Nitekim 1 L hidrojende 8.03 MJ
enerji varken, bu 1 L borda 92.77 MJ
de¤ere ulaﬂ›r. Bu da bor’un hidrojenle
k›yasland›¤›nda hiç ﬂüphesiz daha
üstün oldu¤unu gösterir. Bor ve hidratlar›[Dibor-hidrat (B2H6), penta bor
(B5H9) ve dekabor (B10H14)] birim
a¤›rl›k baﬂ›na yanma s›cakl›¤› en yüksek olan elementtir (25,120 Btu/lb
yanma s›cakl›¤›na sahiptir (hava gaz›n›nki 18,500 Btu/lb)). Bu sebeple hava
ve uzay taﬂ›tlar› için yak›t olarak düﬂünülmektedir.
Sanayi Alan›nda Borun Kullan›m›
Dünyadaki B2O2 tüketiminin
%45,8'i Bat› Avrupa, %27,9'u Kuzey
Amerika'da gerçekleﬂmektedir. Bunu
%11,7 payla Güney Amerika %9,3
payla Asya, Pasifik ülkeleri takip etmektedir. Borat tüketiminin %43'ü
cam elyaf ve cam sektöründe %19'u
deterjan sektöründe %11'i de seramik
sektöründe kullan›lmaktad›r. ABD'de
%71 oran›nda cam sanayinde kullan›l›rken, Bat› Avrupa'da bu oran
%23'tür. Deterjan sanayinde Bat› Avrupa'n›n pay› %35 iken ABD'nin pay›
%5'tir. Türkiye'de ham bor ve bor
ürünleri tüketimi Dünya tüketiminin
%3,6's›n› oluﬂturmaktad›r. Kullan›ld›¤› alanlar cam elyaf›, metalürji ve demir çelik sanayi gibidir.
Borun kimi özel bileﬂikleri, bilgi
teknolojilerinde kullan›lan süper iletkenler ve mikroçiplerde kullan›larak
bunlar›n verimi ve kullan›ﬂl›l›¤› artt›r›lm›ﬂt›r. En yayg›n olarak kullan›ld›¤› cam sanayinde cam›n ›s›yla genleﬂmesini önemli ölçüde indirgiyor; titreﬂim, yüksek ›s› ve ›s› ﬂokuna karﬂ›
dayan›kl›l›k sa¤l›yor, böylelikle cam›n genel olarak dayan›kl›l›¤›n› art›yor. Bunlara en bilindik örnek evlerimizde kulland›¤›m›z borcam d›r. Bununla da kalm›yor, hatta cam eri¤inin
viskozitesini azaltarak daha ak›ﬂkan
olmas›n› sa¤l›yor. Plastiklerde bor fiberlerinin sa¤lad›¤› sertlik, yo¤unluk
oran› alüminyum ve titanyuma oranla alt› kat daha fazlad›r. Yüksek s›cakl›¤a karﬂ› dayan›kl›, esnek, hafif ve
kolay üretilebilen borlu malzemeler
bugün spor malzemelerinde (raketler,
kayaklar vb), tekstil (kurﬂungeçirmez
kumaﬂlar), yal›t›m, otomotiv sanayi
gibi pek çok alanda kullan›l›yor. Hatta boraks suyun yüzey gerilimini
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azaltarak kir parçac›klar›n›n uzaklaﬂt›r›lmas›n› sa¤larken, düﬂük de olsa
kimi organiklerle reaksiyona girerek
esterler oluﬂturup, mikrop öldürücü
olarak da kullan›labiliyor. Bu özelliklerden dolay› temizlik maddelerinde,
sabunlarda ve daha pek çok temizlik
maddesinde kullan›l›r. Hatta sodyumperborat, aktif bir oksijen kayna¤› oldu¤undan etkili bir a¤art›c›d›r ve
çamaﬂ›r beyazlat›c›s› olarak kullan›l›r.
Bileﬂiklerinin (borik asit, boraks, pentahidrat gibi) yang›n geciktirici özelliklerinden dolay›, bor düﬂük maliyetli selülozik yal›t›m malzemesinde
kullan›lmaya baﬂland›. Bu malzemeler sadece yang›na karﬂ› dayan›kl›l›k
kazanm›ﬂ olmuyor, ayr›ca bakterilere
karﬂ› zehirleyici, s›çanlar›n, farelerin
ve böceklerin iﬂtahlar›n› kapat›c› bir
nitelik kazan›yor. Nötron emme gücünün fazla olmas› onu tek k›lan baﬂka bir özelli¤idir. Nükleer santrallerde, radyoaktif maddenin bölünmesi

›s›n›n aç›¤a ç›kmas›na, alfa ve beta
parçac›klar›, gama ›ﬂ›nlar› ve nötronlar›n oluﬂmas›na yol açar. Nötronlara
karﬂ› kalkan görevi görecek malzemeler aras›nda en etkili olanlar› bor
(özellikle 10B izotopu), hidrojen, lityum, polietilen ve sudur. Ancak bunlar›n ço¤u ikincil gama ›ﬂ›nlar›n›n
oluﬂmas›na neden olurken nötronlar›
emme özelli¤iyle bor, çok hafif bir gama ›ﬂ›n› ve kolay emilebilen bir alfa
›ﬂ›n› üretir. Metallerle boritleri oluﬂturan bor oldukça sert (Mohs'a göre
sertlik derecesi 9’dur, elmas›n ki
10’dur) olmas›ndan dolay› aﬂ›nd›r›c›
ve ›ﬂ›k k›ran olarak da kullan›l›r. Ayr›ca demir-çelik endüstrisinde florit
yerine kolemanit de kullan›labilir.
Türkiye’de Borun Geçmiﬂi
Türkiye’de bor rezervleri Bursa_M. Kemal Paﬂa, Kestelek köyü, Ba-

l›kesir_Bigadiç, Kütahya_Emet, Eskiﬂehir_K›rka illerimizde bulunmaktad›r. Toplam 800 milyon ton olan bu rezerv, dünyadaki toplam bor rezervinin % 63’ünü oluﬂturur. Türkiye bu
rezerv ile dünya ham bor ihtiyac›n›n
%95 ini karﬂ›lamaktad›r. Bu sektörde
dönen para 1.2 milyar dolar civar›nda
ve Türkiye'nin buradan ald›¤› pay %
20-22 dolaylar›ndad›r. Çünkü pazara
hem ham bor hem de rafine bor satmaktad›r. Bununla birlikte bor uç
ürünlerinin oldu¤u pazarda dönen
paran›n 1 trilyon dolar oldu¤u tahmin
edilmektedir. Fakat bizim bu tip ulusal ürünlerimizin oldu¤u ve bu pazardan faydalanabildi¤imiz söylenemez.
Tek baﬂ›na dünya bor ihtiyac›n› 400
y›l karﬂ›layabilecek yaklaﬂ›k 800 milyon ton bor rezervine sahipken baz›lar› bu rezervimizi tonunu 250 dolardan
satt›¤›m›zda yaklaﬂ›k 200 milyar dolar
kazan›p Türkiye’nin borçlar›na merhem olaca¤›n› söylemektedir. Dünyan›n y›ll›k bor talebi 1,5 milyon ton iken
bizim 800 milyon tonluk rezervimizi
kimin ve nas›l alaca¤› önemli bir sorudur. Ayn› zamanda tarih hammadde
satarak zengin olmuﬂ bir ülke yazm›ﬂ
m›d›r? Yemen, Nijer ve Zambiya gibi
yeralt› kaynaklar›n› iﬂlemeden satan
ülkelerin dünyan›n en fakir ülkeleri
aras›nda olmas› ne anlama gelir. Ayn›
mant›k büyük ihtimalle Türkiye’de
katma de¤eri yüksek ileri bor ürünleri
üretilmesine karﬂ› oldu¤u için bu tip
söylenceler ortal›kta dolanmaktad›r.
Hangi geliﬂmiﬂ sanayi ülkesi vard›r ki
hammadde satarak zenginleﬂmiﬂ ve
modernleﬂebilmiﬂtir.
1978–1979 y›llar›nda 3.Ecevit Hükümeti zaman›nda Deniz Baykal’›n
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›, Ahmet Taner K›ﬂlal›’n›n Kültür Bakan›
ve Muammer Aksoy’un Anayasa Komisyonu Baﬂkan› oldu¤u dönemde ç›kar›lan 2172 say›l› kanunla, Devletçe
‹ﬂlenecek Madenler Hakk›ndaki Yasa
ile iﬂleme girmiﬂ ve bor yataklar›n›n
iﬂletme hakk› devlet ad›na Etibank’a
verilmiﬂtir. Bu sayede bor madenleri
ile ilgili olarak özel sektöre verilmiﬂ
olan ruhsatlar iptal edilerek devletleﬂtirilmiﬂ ve bor madenlerimiz üzerinde
oynanmak istenen oyunlar engellenmiﬂtir. Mecliste 226 oy ile kabul edilen
yasada oy kullanmayarak meclisi terk
edenler de olmuﬂtur. Bunlar›n aras›n-

da Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeﬂ, Korkut Özal
ve Faik Türün gibi isimler de vard›r.
Oylamaya kat›lmayan Süleyman Demirel ayn› zamanda Eylül 1972 y›l›nda Bilecik’te yapt›¤› bir konuﬂmada
Borun millileﬂmesini Maoculuk olarak de¤erlendirerek “Atatürkçülükten ve Cumhuriyetçilikten kaç›ﬂ” olarak nitelemiﬂtir. Ç›kan bu kanun hem
yurt içinde hem de yurt d›ﬂ›ndaki ç›kar odaklar›n› fazlas›yla rahats›z etmiﬂtir. 1985 y›l›ndan sonra Özal’›n
Morgan Guarantee’ye haz›rlatt›¤›
Özelleﬂtirme Ana Plan› ard›ndan
1998’de Eti bank 98/10552 say›l› bakanlar kurulu karar› ile Eti Holdinge
dönüﬂtürülmüﬂ ve Eti Bor A.ﬁ., Eti
Alüminyum A.ﬁ., Eti Krom A.ﬁ., Eti
Gümüﬂ A.ﬁ., Eti Bak›r A.ﬁ., Eti Elektro-Metalürji A.ﬁ., Eti Pazarlama ve
D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. olarak 7 alt müessesen oluﬂturulup, bankac›l›k k›sm›
özelleﬂtirilmiﬂ ve yeniden yap›land›r›lm›ﬂt›r. Bankac›l›k k›sm›n›n baﬂ›na
da prenslerden biri getirilmiﬂtir. Bu
prens Süleyman Demirel'in evlad›m
dedi¤i Cavit Ça¤lar'd›r. Bankalar Kanununun 64.maddesine ra¤men Eti
Bank’› üzerine alabilmiﬂ ve sonra da
Dinç Bilgin'e satm›ﬂt›r. Ard›ndan da
ad›n› Sümer Bank gibi Anadolu uygarl›klar›ndan alan Eti Bank bat›r›lm›ﬂt›r. Peki, Bor cevher ve ürünleri
yan› s›ra, dünya titanyum pazar›nda
% 40, talk ve elmas pazar›nda ise % 20
gibi çok büyük paylara sahip olan ve

en büyük rakibimiz US Borax nas›l
oluﬂmuﬂtur ve finans kayna¤›n› nerelerden karﬂ›lamaktad›r. Bankac›l›k
sektörü ile ba¤lant›s› var m›d›r? US
Borax’›n sahibi RT (Rio Tinto) , 1873
y›l›nda Rothschild ve ‹ngiliz kraliyet
ailesinin çok büyük hisselere sahip oldu¤u Jardine Matheson firmas› taraf›ndan kurulmuﬂtur. Jardine Matheson 1800’lü y›llar›n baﬂ›ndan itibaren
Türkiye’den Çin’e “afyon” ticareti yapan bir firmad›r. 1837 Pani¤i’nde di¤er afyon tüccarlar› Russel ve Perkins
firmalar›n›n zor duruma düﬂmeleri ve
Rothschildlere baﬂvurmalar› üzerine,
Jardine Matheson, Russel Co. ve Perkins Co. birleﬂtirilerek Rothschild ailesine ait J.P. Morgan denetiminde afyon karteli oluﬂturulmuﬂ. 1839 y›l›nda
Çin ile ‹ngiltere aras›ndaki Afyon Savaﬂ›’n›n Çin’in ma¤lubiyeti ile sonuçlanmas› üzerine Hong Kong ‹ngilizlere b›rak›lm›ﬂt›r. Burada, Rothschildler
taraf›ndan kurulan Hong Kong Shangai Bank Corporation (HSBC) afyon
ticaretini finanse etmeye baﬂlam›ﬂ. Jardine Matheson firmas›n›n afyon ticaretinden kazan›lan paras› ile de % 12.5
luk payla dünyan›n en büyük madencilik firmas› olan Rio Tinto kurulmuﬂtur. En büyük rakibimize dünyan›n en
büyük yerel bankalar› destek sa¤larken bizim Madencilik Sektörümüzü
finanse eden Etibank özelleﬂtirilip ard›ndan sat›lm›ﬂt›r.
Buna sadece HSBC ile RT’yu örnek vermek do¤ru olmaz. 1998 y›l›n-

dan itibaren Türkiye’deki Bor ve Trona ile ilgilenmeye baﬂlayan Citicorp
Venture Capital diye bir firma vard›r.
Citibank’›n finansal deste¤inde olan
bu firma Larderallo firmas› kanal›yla
Eti Holding’ten y›lda 70.000 Tondan
fazla Bor sat›n al›p borik asit haline
getirdikten sonra bor pazar›nda Eti
Holding ile rekabet etmektedir.
20 Aral›k 2000’de Eti Bor Aﬁ ve Eti
Alüminyum Aﬁ'de özelleﬂtirme kapsam›na al›n›r. Eti Bor'un ise Band›rmadaki sülfürik asit fabrikas›n›n 22.5
milyon dolar zarara u¤rat›lmas›n›n ve
2001-2002 y›llar›nda 5 milyon dolar
zarar›na sat›ﬂ yapt›r›lmas›n›n özelleﬂtirme kapsam›na al›nmas›yla bir ilgisi
olmal›d›r. Eti Maden içinde Ar-Ge
Bölümü dururken BOREN in aç›lmas›
da düﬂündürücüdür Aynen 1968 de
‹smet ‹nönü’nün demiﬂ oldu¤u gibi
bugün de memleketimizde boraks
cevheri üzerinde yabanc› bir oyun
planlanmaktad›r.
Tüm bunlar düﬂünüldü¤ünde bor
konusu ateﬂten bir gömlektir. Fakat
bu gömle¤i giymek ve gelecek hakk›nda söz olmak gerekiyor. Arap ülkelerinin petrolü, Ruslar›n do¤algaz› onlar
için ne ifade ediyorsa, Bor’da Türkiye
için o anlama gelmelidir. Hem enerji
alan›nda hem de sanayi de bor un
avantajlar›n› kullanarak bir vizyon belirlenmelidir. Bu vizyon bizi 21.yüzy›lda dünyada enerji konumunda söz
sahibi yapabilecek bir vizyon ve hedefler bütününü oluﬂturmal›d›r.

US‹AD

B‹LD‹REN

37

SÖYLEﬁ‹

Küresel Tuzak
Il›ml› ‹slam
Yonca DEM‹R

Ulus Da¤› Yay›nlar›’ndan
ç›kan “Küresel Tuzak Il›ml›
‹slam” kitab›n›n yazar›,
Cumhuriyet Gazetesi’nin
d›ﬂ haberler muhabiri
Bahad›r Selim Dilek’le
kitab› üzerine söyleﬂtik.
Dilek, kitab›nda inceledi¤i
tüm ülkelere çeﬂitli
ziyaretlerde bulunarak
çal›ﬂmas›n› yerinde
gözlemlere dayand›rm›ﬂ.
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Gelin kitab›n ad›ndan baﬂlaya l›m. Il›ml› ‹slam'›n küresel bir tuzak
oldu¤u kan›s›na nas›l vard›n›z?
Dünya inan›lmaz boyutta bir küresel rekabet içinde. Neyin rekabeti
bu? Baﬂta enerji kaynaklar› ve enerji
güzergahlar› olmak üzere, çok uluslu ﬂirketlerin ç›karlar›n›n korunmas›
için kay›ts›z koﬂulsuz egemenlik
için yürütülen bir rekabet. Kimler
aras›nda. Tabii ki küresel sermaye
baronlar› aras›nda. Bu rekabet için
kullan›lan en önemli araç da ›l›ml›
‹slam. Dünya üzerindeki enerji kaynaklar›na, enerji güzergahlar›na
bakt›¤›n›zda bunlar›n çok büyük
bölümünün ‹slam ülkeleri topraklar›nda oldu¤unu görürürsünüz. Ya
da bu ›l›ml› ‹slam'›n hedefinde olan
ülkeler stratejik aç›dan çok önemli
noktadad›rlar. Durum böyle olunca,
küresel sermaye baronlar› tek kutuplu dünya düzeninin siyasal, askeri ve ekonomik enstrümanlar›n›
kullanarak, bu ülkelere ›l›ml› ‹slam
enjekte ediyorlar. Bu enjeksiyonu
yapmak için de önce radikal ‹slam
tehdidi yarat›l›yor. Buna panzehir
olarak da ›l›ml› ‹slam gösteriliyor.
Kim peki bu küresel sermaye ba ronlar›?
Asl›nda onlar› hepimiz tan›yoruz. Öyle veya böyle tüketti¤imiz
bütün mallar›n hem üreticisi, hem
pazarlay›c›s› hem de sat›c›s›... Bak›n
uluslar aras› markalara ve bu markalar›n arkas›ndaki güçlere, o zaman küresel sermaye baronlar›n›n

kim olduklar›n› görürsünüz. Büyük
petrol ve silah ﬂirketleri, otomotiv
ve yaz›l›m devleri. Hepsinin arkas›ndaki güçler, küresel alanda birbirleri ile inan›lmaz bir rekabet içinde. Eskiden denklem daha basitti.
ﬁimdi çok ciddi anlamda karmaﬂ›k
duruma geldi. Örne¤in, eskiden
ekonomik anlamda sömüren ve sömürülen ülkeler vard›. Sömürülen
ülkeler daha sonra pazar haline getirilmiﬂti. Ancak neoklasik sömürgecilikte süreçler daha farkl› iﬂliyor.
Çin'in küresel anlamda ön plana
ç›kmas›yla üretim ve tüketim denklemi de de¤iﬂmeye baﬂlad›.
Nas›l bir de¤iﬂim bu?
Bugün ABD ekonomisi Çin'in
dolarlar› sayesinde ayakta duruyor

demek yanl›ﬂ olmaz. ABD'de üretiminin önemli miktar›n› Çin'de yapt›r›yor. Art›k Çin'de üretilmemiﬂ
olan ne bilgisayar bulmak olas› ne
de televizyon. B›rak›n bunlar›, dünyan›n önde gelen bütün markalar›
üretimlerini Çin'e taﬂ›m›ﬂ durumda.
Oysa biz, 10 y›l önce Çin'in ABD
karﬂ›s›nda ikinci bir kutup olabilece¤ini tart›ﬂ›yorduk.
Yeniden kitab›n›za gelirsek,
küresel sermaye baronlar›n›n poli tika üzerinde bu kadar büyük et kisi var m›?
Tabii ki var. Tek kutuplu dünyada adeta “köpeksiz köyde çomaks›z
gezen” ABD'nin siyasal partilerinin
arkas›nda kimlerin oldu¤unu düﬂünüyorsunuz... Yeni muhafazarkalar›n, -ki bugün dünya üzerinde yaﬂanan s›k›nt›lar›n önde gelen sorumlular›d›r- arkas›nda ABD'nin silah ve
petrol ﬂirketlerinin oldu¤unu herkes
biliyor. Üstelik bunu saklamaya gereksinim duymuyorlar. Çünkü,
ABD'de politika ana hatlar› oldukça
ﬂeffaf süreçler içinde ﬂekilleniyor.
ABD yönetimi bu ﬂirketlerin küresel
ç›karlar› çerçevesinde oluﬂturuluyor. Bugün Irak'a yönelik operasyonunun neden yapl›d›¤› art›k gün gibi ortada. Nedenin petrol oldu¤unu
art›k kimse saklam›yor. Irak petrolleri çok uluslu ﬂirketlerin eline geçmeli ki, küresel sermaye baronlar›n›n kurgulad›klar› sistem iﬂleyebilsin. Tabii, silah ﬂirketleri de bu iﬂten
önemli kazanç elde ediyor. Küreselleﬂmenin yerelleﬂmeyi desteklemekte oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Bu
da etnik ve mezhepsel ayr›l›kç›l›¤›
besliyor. Dünya üzerindeki hafif silahlar›n yar›s›ndan az› güvenlik
güçlerinin elinde bulunuyor. Peki

di¤er yar›s› nerede? Bunlar› kim,
kimlere sat›yor? Gereksinim yarat›lmal› ki milyarlarca dolarl›k pazar
oluﬂturulabilsin. Birileri de bu pazara milyarlarca dolarl›k silah sats›n.
Biz bu tuza¤a düﬂtük mü?
2002 ve 2007'deki seçimlerin sonuçlar›na bakarsak, düﬂmüﬂüz.
Ama toplumda önemli direnç noktalar› da var. 1923 devriminin yaratt›¤› toplumsal dinamikler, ülkenin
tamam›n›n teslim al›nmas›n› engelleliyor. Ancak bu direnç noktalar›n›n giderek zay›flad›¤›n› da görmek
gerekiyor. Rauf Denktaﬂ'›n bir sözü
vard›r: Türkün sabr› bitti¤i yerdez
baﬂlar diye... Ama art›k sabr›m›z bitti¤i yerde baﬂlayam›yor maalesef.
Il›ml› ‹slam'a gelirsek. ‹slam'›n
›l›ml›s› nas›l oluyor.
Çok özetle, küresel kapitalizmle
bar›ﬂ›k ‹slam yönetimi diyebiliriz.
Ama tabii ki, ABD'nin ve küresel
sermaye baronlar›n›n ç›karlar›n›n
korunup kollanmas›n› da buna ekle-

mek gerekiyor. Bat› de¤erleri ile
uyumlu, radikalizme karﬂ› ç›kan, dinin temel unsurlar› ile moderniteyi
sözde birleﬂtirip, toplumu dönüﬂtürme ve çok uluslu ﬂirketlerin ç›karlar›na göre ﬂekillendirme projesi
de diyebilirsiniz. Bu konuda Cumhuriyet yazarlar›ndan Ergin Y›ld›zo¤lu'nun de¤erlendirmesi dikkat
çekicidir. Y›ld›zo¤lu'na göre ilk anda paradoks gibi gelebilir ama, siyasal ‹slam›n kendini parlamenter demokrasinin kurallar›n› kabul etmiﬂ,
Bat›'ya aç›k ve serbest piyasa koﬂullar›na ba¤l› bir hareket olarak sunan
›l›ml› kanad›, radikal kanad›ndan
çok daha tehlikelidir. Çünkü, radikal kanad›n siyasi kültürel projesi,
onu özellikle Türkiye gibi geliﬂmiﬂ,
karmaﬂ›k toplumlarda, seçmenin
büyük kesimi için kabul edilmez k›l›yor; parlamenter rejim içinde iktidara gelme ﬂans› yok! Buna karﬂ›l›k
›l›ml› kanat, gerçekleﬂtirdi¤i dönüﬂümlerle toplumu, radikal kanad›n
parlamenter ya da parlamento d›ﬂ›
yolla iktidara gelmesinin önkoﬂullar›na haz›rl›yor. ‹ﬂte bütün mesele de
bu asl›nda
Süreci kitab›n›zda anlatm›ﬂ s›n›z. “Il›ml› ‹slam ile uyuﬂturu lan toplumlardan” söz etmiﬂsi niz. Biz de ﬂimdi uyuﬂturulma
sürecinde miyiz?
Evet, maalesef 2002 y›l›ndan
buyana h›zl› bir uyuﬂturulma
sürecindeyiz. Kitapta örneklerini verdim. Siz ›l›ml›
‹slam ile uyuﬂturul-
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du¤unuz zaman dinsel retorikler
öyle ön plana ç›k›yor ki, örne¤in
kimse çuval olay›nda oldu¤u gibi
neden hükümetin ABD'ye sert tepki
göstermedi¤ini, karﬂ›l›k vermedi¤ni, misilleme yapmad›¤›n› sorgulam›yor. Oysa, Türk Silahl› Kuvvetleri
bu toplumun göz bebe¤i de¤il miydi? Türk toplumunun en fazla güvendi¤i kurum de¤il miydi? Neden,
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
“müzik notas› m› verecece¤iz kardeﬂim” dedi¤i zaman sesini ç›karmad›.
‹ﬂin içine dinsel önermeler girdi¤i
zaman zaten Türk toplumunun genlerinde bulunan muhafazakarl›k giderek belirginleﬂmeye baﬂl›yor.
Amaç da bu zaten, toplumlar ›l›ml›
islam ile uyuﬂturulacaklar ki, küresel sermaye baronlar›n›n ç›karlar›na
karﬂ› koyabilecek yönetimleri seçmesinler. Biz de bunun en güzel örne¤ini yaﬂ›yoruz. AKP iktidar› ile
ABD'nin Ortado¤u'daki bütün ç›karlar› özenle korunuyor. Üstelik,
Baﬂbakan Erdo¤an BOP'un da eﬂ
baﬂkan›.
Kitapta incelede¤iniz ülkelerin
hepsini nas›l gözlemleyebildiniz.
Bütün bu ülkere gittiniz mi?
Tabii ki, hatta bir ço¤una birden
fazla kere gittim. Örne¤in M›s›r'a çeﬂitli zaman aral›klar›yla 7 kez gitme
ﬂans›m oldu. Bunlar›n ikisinde ya da
üçünde El Ezher Üniversitesi'ne gidip, oradaki din adamlar› ile konuﬂma f›rsat› buldum. Müslüman Kardeﬂler ekolünden gelen birçok din
adam›ndan yani ilk elden birçok ﬂey
ö¤rendim. O nedenle asl›nda kitap,
benim meslek yaﬂam›m›n da özeti
say›labilir. Tabii, bu ülkelerde bulunurken, “ben böyle bir kitap yazaca¤›m. O gözle inceleme yapmam gerekiyor” diye bakm›yorsunuz. Ancak küresel geliﬂmelere iliﬂkin gösterdi¤iniz refleks, sizin sözkonusu
ülkelere o gözle bakm›n›z› sa¤l›yor.
Bütün bu izlenimleri imbikten geçirdikten sonra da kitab›n›z›n ana hatlar› ortaya ç›km›ﬂ oluyor.
Türkiye, Malezyalaﬂ›yor mu? Pa kistanlaﬂ›yor mu?
Asl›nda Türkiye hem Malezyalaﬂ›yor hem Pakistanlaﬂ›yor hatta hem
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de M›s›rlaﬂ›yor. Bu noktada tek bir
örnek ya da model göstermek olas›
de¤il. Her ülke farkl› siyasal ‹slam
deneyimi yaﬂ›yor. Ancak örtüﬂen
yönleri güçlü. Bana göre örne¤in
türban konusunda Türkiye ile Malezya'n›n deneyimleri benzeﬂirken,
dinci vak›flar ve sivil toplum örgütleri ile sosyal devlete alternatif sistem oluﬂturmas› konusunda Türkiye'nin yaﬂamakta oldu¤u süreç, M›s›r'›n 20 y›l önce yaﬂad›¤› deneyimle
örtüﬂüyor. Terör ve siyasal ‹slam
iliﬂkisinin benzerini ise Türkiye ile
Pakistan aras›nda gözlemlemek olas›. Ama bütün ülkelerin en önemli
ortak noktas›, h›zla ›l›ml› ‹slam ba¤lam›nda dinselleﬂtirilmeleri. Süreçler büyük ölçüde benzeﬂiyor. Tabii
her topmlumun kendine özgü koﬂullar›n› da unutmamak laz›m
Il›ml› ‹slam'›n bir süre sonra ra dikalleﬂme te hlikesi yok mu?
Var tabii. Ama, ABD'nin toplum
mühendisli¤i yaparken süreçleri
çok iyi okuyabildi¤ini sanm›yorum.
Irak'ta oldu¤u gibi, 2003 y›l›ndan
buyana onbeﬂe yak›n strateji de¤iﬂtirdiler. “Iraq manuel” diye kulland›klar› kitap üzerinden politika ve
strateji üretmeye kalk›nca olmuyor
tabii ki. ﬁimdi siyasal ‹slam'› radikal
‹slam'a bir panzehir olarak sunma
çabas›ndalar. Ama ‹slam toplumlar›n›n kendi iç dinamiklerinin bir süre sonra hangi yöne evrilece¤ini
ﬂimdiden kestirmek olanaks›z. Neoklasik sömürgecilik de günün birinde s›n›rlar›na gelecek. O zaman,
dinselleﬂtirilmiﬂ bir toplumun nas›l
olaca¤›n› ben kendi ad›ma düﬂünmek istemiyorum. Eminim eski Yunan'daki filozoflar›n hiçbiri de dünyan›n karanl›k bir Ortaça¤ yaﬂabilece¤ini düﬂünmemiﬂti. ﬁimdi biz h›zla baﬂka bir karanl›k ça¤a do¤ru
ilerliyoruz.
Kaseti tersten okursak, bu ülke lerin kendi iç dinamikleri ile bu sü reci k›rma ﬂanslar› var m› peki?
Bu gidiﬂle yok gibi görünüyor.
Çünkü, birçok ‹slam ülkesinde bu süreci k›racak muhalif dinamiklerin b›rak›n oluﬂmas›n›, yeﬂermesine bile
izin verilmiyor. D›ﬂar›dan bir tehdit

de yok ﬂimdilik. O yüzden, en az›ndan bölgede petrol tükenene kadar,
bu k›skac› aﬂmalar› zor görünüyor. Bu
okuma yazma oran› ile bu bilinç ve
toplumsallaﬂma düzeyi ile neyi ne kadar baﬂarabilirler ki. Filistin örne¤ine
bak›n. Çok önemli yetiﬂmiﬂ insan kaynaklar› var. Ama, koﬂullar Hamas'› iktidar yapt›. Bu bölgede iç dinamiklerden çok d›ﬂ dinamikler önemli. Görünür gelecekte ABD ya da küresel sermaye baronlar›n›n izin verdi¤i ölçüde
bu ülkeler geliﬂebilirler.
21. yüzy›lda genel bir dinselleﬂ meden söz etmiﬂsiniz kitapta. Bu,
genel bir dönüﬂüm mü? Yoksa, sizin
deyiminizle küresel sermaye baron lar›n›n bir kurgusu mu?
Entelektüel çevrelerde bu önemli
bir tart›ﬂma konusu. Postmoderizm
ile birlikte baﬂlayan dinselleﬂmenin
sadece neoklasik sömürgecilik ba¤lam›nda bir kurgu oldu¤unu savunan da var; modernitenin pozitivist
kavramlar›n›n geçerlili¤ini yitirdi¤i
iddias›ndan sonra mistik yaklaﬂ›mlar›n güç kazanaca¤›n› savunan da...
Ancak, bu kurgunun yaratmakta oldu¤u anafor bir süre sonra herﬂeyi
içine al›p yok edebilir. As›l gözden
kaç›lmamas› gereken nokta da bu
bence. Çünkü bir toplumu, dogmatizmin ellerine b›rakt›n›z m›, sonras›n›n hesab›n› yapmak olas› olmaz.
Türk halk› 1923'teki inanc›n› gös terebilir mi?
ﬁimdi de gösterilmiyor de¤il.
Ama bu kez bir de¤il pek çok cephede savaﬂ›l›yor. Ekonomik, kültürel,
siyasal... Tek bir cephe yok ki. Bir
kere Türkiye ve Türk toplumu
ABD'nin küresel enformasyon tekelinin inan›lmaz bir sald›r› alt›nda.
Hollywood'un beyin y›kama iﬂlevi
bütün h›z›yla sürüyor. Finansal aç›dan s›cak para, ülke ekonomisi denetim alt›nda tutuyor. Bütün bunlara karﬂ› topyekün bir seferberlik ilan
etmek gerekiyor. Ç›k›n sokaklara
bak›n inan›lmaz bir marka fetiﬂizmi
var. Bunlara karﬂ› gereklyi önlemleri almad›¤›n›z sürece, küresel sermaye baronlar›n›n ç›karlar›na hizmet etmekten de kurtulman›z olas›
de¤il.

HABERLER

US‹AD, Ulusal Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
Ola¤an Genel Kurul Ça¤r›s›

U ‹ﬂadamlar› Derne¤i Ola¤an

S‹AD, Ulusal Sanayici ve

2008 tarihinde toplanacakt›r.
Üyelere duyurulur.

Genel Kurul Toplant›s› 3 May›s
2008 günü saat 14.00’da, Büyükdere Cad. Oya Sk. No.1/2,
Devran Apt. D.13, Mecidiyeköy‹stanbul adresinde bulunan dernek genel merkezinde yap›lacakt›r. Ço¤unluk sa¤lanamad›¤› durumda Genel Kurul, 10 May›s

Gündem
1)Genel Baﬂkan Fevzi DURGUN’un aç›ﬂ konuﬂmas›, sayg›
duruﬂu ve ‹stiklal Marﬂ›’n›n
okunmas›.
2)Divan oluﬂturulmas›.
3)Genel Merkez Yönetim Ku-

rulu’nun faaliyet raporunun
okunmas› ve oya sunulmas›.
4)Genel Merkez Denetim Raporu’nun okunmas› ve ibran›n
oya sunulmas›.
5)Yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve
Onur Kurulu seçimi,
6)Dilek ve öneriler.
7)Kapan›ﬂ.

US‹AD GAP Raporu Yay›nland›
AP’ta Ne Oldu? Bölgede Ekonomik, Stratejik ve Siyasi Geliﬂmeler” baﬂ-

“G l›kl› US‹AD GAP Raporu yay›nland›.

Editörlü¤ünü su politikalar› uzman› Dursun Y›ld›z’›n yapt›¤› GAP Raporu,
bölge ve ülke kalk›nmas› için sosyo-ekonomik, stratejik ve ulusal bütünlük ve
güvenli¤imiz aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yan bu projenin canland›r›lmas› için
baﬂlat›lan ata¤a destek olmay› amaçl›yor.

‹lber ORTAYLI

Ataol BEHRAMO⁄LU

Hakan AKSAY

Puﬂkin
Ödülünü
3 Türk Ald›
ugüne dek sadece 11 ki-

B ﬂiye verilen Puﬂkin Ödülü

3 Türk’e verildi. Puﬂkin Ödülü'ne, Türkiye'den Tarihçi ve
Topkap›
Müzesi
Müdürü
Prof. Dr. ‹lber Ortayl›, Edebiyatç› ve ‹stanbul Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Ataol Behramo¤lu ve Rus-Türk Araﬂt›rmalar› Merkezi (Rutam) Baﬂkan› Hakan Aksay lay›k görül-
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dü. Ödüller Rusya D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Grigory Karasin taraf›ndan
verildi.
Rusça birçok yap›t› bulunan
ve Puﬂkin’in ﬂiirlerini ilk kez
Türkçe’ye çeviren Behramo¤lu, yapt›¤› aç›klamada, “Hayat›m›n büyük bir bölümünü Rus
Edebiyat›’na adad›m ve hiç piﬂman de¤ilim. Rus devletinin

verdi¤i en önemli ödülün büyük
bir yazar›n ad›n› taﬂ›mas› çok
anlaml› ve benim bu ödülü bir
yazar ve ﬂair olarak almam
çok onur verici” dedi.
Ödül, Rusya Federasyonu
taraf›ndan Rus dilini ve kültürel miras›n› yayan, ülkelerin
ve halklar›n birbirlerine yak›nlaﬂmas›n› sa¤layan kiﬂilere
veriliyor.

HABERLER

“Fevzi Durgun, Marmara
Üniversitesi’ne Konuk Oldu”
Oktan ERD‹KMEN

G

enel Baﬂkan›m›z Fevzi DURGUN, Marmara Üniversitesi
ö¤rencilerinin davetlisi olarak Hukuk Fakültesi’nde
“Ulusal Ekonominin Önündeki Tehditler ve F›rsatlar” konulu bir konferans verdi. “US‹AD’›n 10 y›ld›r söylediklerini, bugünlerde herkes söylemeye baﬂlad›” diyen DURGUN, konuﬂmas›nda ekonominin içinde bulundu¤u sürekli kriz ortam›na vurgu yapt›.
Konuﬂmas›na 24 Ocak 1980’den
bugüne Türk ekonomisinin dönüm
noktalar›n› de¤erlendirerek baﬂlayan
Fevzi DURGUN, “24 Ocak Kararlar›,
Türk ulusunun ç›karlar› do¤rultusunda de¤il, baz› baﬂka güç odaklar›n›n
istekleri do¤rultusunda oluﬂturuldu¤undan bedeli Türkiye aç›s›ndan a¤›r
oldu” dedi. 90’l› y›llarda tek kutuplu
hale gelen dünya politikas›n›n, küreselleﬂme olgusuyla emperyalistlerin kendi ç›karlar›n› daha kolay dikte
etmelerini
sa¤lad›¤›n›
ifade eden

DURGUN, “Hiçbir AB devletinin üye
olmadan imzalamad›¤› Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas› nedeniyle 1996’dan bu
yana y›lda 13–14 milyar dolar daha
gelir kayb› ve d›ﬂ ticaret aç›¤› veriyor.
Bu anlaﬂma imzalan›rken “AB’ye giriyoruz” masal› anlat›lm›ﬂt›. Bugünlerde anlat›lan benzer masallar›n neleri
gizlemek için oldu¤unu da çok iyi biliyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.
Fevzi Durgun’un konuﬂmas›nda
öne ç›kan baz› di¤er noktalar ﬂu ﬂekilde:
Satacak Büyük ﬁirket Kalmad›
“Ekonomi politikalar›n› bir bütün
olarak ele almak gerekli. Türk ekonomisi h›zla el de¤iﬂtiriyor. Art›k satacak
büyük ﬂirket kalmad›¤›ndan KOB‹’ler
el de¤iﬂtirmeye baﬂlad›. Sektörlerimiz
el de¤iﬂtirmeye baﬂlad›. En ac› gerçekse finans sektörünün el de¤iﬂtiriyor oldu¤udur. Finans sektörünü kaybetti¤inizde ekonominin genelini kaybetmiﬂ say›l›rs›n›z.”
ABD’nin Yapt›¤›n› Yapal›m
“Bunlar› anlatt›¤›n›zda sizi dinozorlukla itham
edenlere Almanlar›n Continental Lastik
Fabrikas›’n›
‹talyanlara satmamak için nas›l seferber olduklar›n› anlat›n, bir Alman otomobil fabrikas›n›n soyunma
odas›nda iﬂçiler için yaz›lm›ﬂ “Japon arabas› kullan›yorsan, kendine Tokyo’da iﬂ ara” yaz›s›n› anlat›n; ABD’nin limanlar›n› nas›l ve
neden satmad›¤›n›
anlat›n. Biz anla-

ﬂ›lmas› çok zor veya kendi icat etti¤imiz bir fikri savunmuyoruz. Biz dünya ne yap›yorsa onu yapal›m diyoruz.
Özetle ﬂöyle söyleyebilirim ki, sürekli
kriz ortam›nda tutulan ülkemiz için
savundu¤umuz görüﬂler, ABD ekonomisinin kriz an›nda uygulad›¤› politikalar›n benzeridir. Bugüne kadar Türkiye’de çoktan kriz ç›kmas› gerekirdi
ama dünya piyasalar›ndaki likidite
bollu¤undan yararland›k. Ancak ﬂimdi uluslararas› sinyaller denizin bitti¤ini gösteriyor. Dünya piyasalar› kriz
geliyor diyor. Türkiye’de eskiden
bunlar› sadece biz söylüyorduk. Ancak bugün birçok sanayi ve ticaret
odas›, meslek örgütleri de bunlar› söylemeye baﬂlad›. Bugün bu gerçekleri
yaln›z biz de¤il, biraz vicdan› olan
herkes söylüyor.”
Ç›k›ﬂ Noktalar› Var
“Bütün bunlar olurken umudumuzu hiç kaybetmemeliyiz. Umudunu kaybedenlerde teslimiyet duygusu geliﬂir. Krizler bir anlamda yeni
baﬂlang›çlar da yarat›r. En k›sa zamanda somut ad›mlar atmam›z ve
çözüm için geliﬂtirdi¤imiz formülleri
uygulamaya geçirmemiz ﬂart. ‹çinde
bulundu¤umuz girdaptan kurtulabilmemiz için IMF politikalar›n›n
terk edilmesi ve DPT’nin etkinleﬂtirilmesi laz›m. Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas›’n›n AB’ye tam ve eﬂit koﬂullarda
üye olana dek derhal dondurulmas›
laz›m. Avrasya ve Türk dünyas› ülkeleri ile ekonomik iliﬂkilerimizin geliﬂtirilmesi laz›m”.
Konferansa kat›lan ö¤rencilere ayr›ca US‹AD’›n yay›mlad›¤› dergi ve
raporlarla, Kemal Özden’in “Ulusal
Devlet, Ulusal Ekonomi” isimli kitab›
da¤›t›ld›.
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SÖYLEﬁ‹

Atatürk Yüksek Kurumu Baﬂkan› Prof. Dr. Sad›k Tural:

“Tarihi ve Bilimsel
Gerçekler İnkâr Edilemez”
Bar›ﬂ DOSTER

Atatürk Kültür Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Baﬂkan›
Prof. Dr. Sad›k Tural, hem
bir yönetici, hem bir
ayd›n, hem de bir bilim
insan› olarak birkaç
cephede birden çal›ﬂ›yor.
Yüksek Kurum olarak
düzenledikleri etkinlikler,
ç›kard›klar› kitap ve
dergiler, gerçekleﬂtirdikleri
ulusal ve uluslararas›
sempozyumlar›n yan›nda,
ayd›n sorumlulu¤unu da
ihmal etmiyor, yaz›lar
yaz›yor, dersler veriyor,
panel ve konferanslarla
halk› ayd›nlatmaya devam
ediyor. Tural’la,
Türk kimli¤ine yönelik
sald›r›lar›, Atatürk’ü ve
Cumhuriyet’in baﬂar›s›n›
konuﬂtuk.
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Son dönemlerde Türklü¤e, Türk
kimli¤ine sald›rmak, hem de bunu
sözde bilim ad›na yapmak moda
oldu. Bu konuda neler düﬂünüyor sunuz?
Bu soruya yan›t verirken, öncelikle size bir paragraf› aktarmak istiyorum. Bu cümlelerin bir günlük gazetede yer ald›¤›n› belirteyim:
“Türklük, bizim üretti¤imiz kültürel kimlik. Türklük son iki yüzy›l›n ürünü. Bu topraklarda yaﬂayan
insanlar›n tarihi binlerce y›l önceden baﬂl›yor. Yani herkes Türk diyemeyiz. Türklük bugünle ilgili…
Kavramlar› biz icat ettik, herkese
‘Türk’ dedik. Bizden öncekilerin
kim oldu¤unu bilmiyoruz bile. Biz
Uygurlara Türk diyoruz, ama onlar
kendilerine Türk demiyor. Türkiye’de yaﬂayanlar genetik köken olarak ‹ran ve Yunanistan’a Orta Asya’dan daha yak›n…”
ﬁimdi gelelim sorunuzun yan›t›na. Tarihi ve sosyolojik gerçekliklere
ayk›r› oldu¤u için, yukar›da al›nt›
yapt›¤›m cümlelere cevap vermenin
gereksiz oldu¤unu düﬂünenler ç›kabilir. Ama akademik seviyeli insanlarla konuﬂarak do¤rular›n kamuoyunun ilgisine ve bilgisine sunulmas› gerekir. ‹nsan topluluklar›,
yaklaﬂ›k on bin y›ld›r bu dünyada
yaﬂ›yorlar. ‹nsan topluluklar›n›n zaman içinde ayr›ﬂmas›, birbirinden
farkl› olan yönleri ve yanlar›n›n ortaya ç›kmas›, onlar›n benzeﬂmelerini
ölçüt say›p ayr› ayr› adlar alt›nda
toplamam›za yol aç›yor. Ayr›ﬂm›ﬂ,
özelleﬂmiﬂ bir varl›k olan, kendine

özgü ad› bulunan topluluklar›n tarihi gerçekleri de ayr›. Her toplum tarihi gerçekleri aç›s›ndan özeldir.
Hangi büyüklükte olursa olsun,
insan topluluklar›n›n üç ayr› gerçek grubuyla iç içe yaﬂad›¤›n› düﬂünüyorum. Birinci grup gerçekler, köklerini tarihten alan, tarih biliminin geçerli belge ve bilgi sayd›¤› birikimlerin do¤urdu¤u hükümler. Bunlara tarihsel gerçekler, tarihten gelen gerçeklik diyelim. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda, dünyan›n ayr›ﬂm›ﬂ en eski özel insan topluluklar›ndan biri Türkler. Hangi ad alt›nda olursa olsun, ay›r›c› özellikleri dikkate al›n›nca, komﬂular›yla
kar›ﬂt›r›lma imkân› olmayan bir insan toplulu¤u var: Hunlar, ‹skitler,
Avarlar, Köktürkler, Kumanlar,
Guzlar, O¤uzlar, Mo¤ol-Tatar adlar›yla an›lan kökdeﬂ halk›n, üç bin
y›ldan fazla bir zamand›r dünyada
var oldu¤una dair belgeler ve bilgiler bulunmaktad›r.
Avrasyal› bir halk olan Türk kökenli/soylu topluluklara iliﬂkin olarak, son iki yüz elli y›ld›r dil ve tarih
ile etnoloji araﬂt›rmalar› yap›ld›, yap›l›yor.
Özellikle
Rusya’da
1870–1910 y›llar›yla 1990–2005 y›llar› aras›nda ciddi araﬂt›rmalar var.
Sovyet rejimi bir ara bu araﬂt›rmalar›n ortaya ç›kmas›na izin vermedi,
adeta yasaklad›. Ama ﬂimdilerde
Avrasyal›l›¤›n tarihi gerçeklik oldu¤unu inkâr etmeyen Rusya’daki de¤erli bilginler, bu konuda art›k konuﬂuyorlar. Çin kaynaklar›n›n da
gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas›n› bekleriz. Ge-

rek Osmanl› co¤rafyas›nda, gerekse
Atatürk’ün öncülü¤ünde, Türkiye
Cumhuriyeti’nde Türk tarihi, dili ve
medeniyeti ile ilgili çok araﬂt›rmalar
yap›ld›, yap›l›yor ve yap›lacak. Ama
ﬂu hipotezi bir kere daha vurgulay›p
“tarihi gerçek” kavram›na iliﬂkin
sözlerimi tamamlayay›m.
En kuzey do¤uda Mançu-Tunguz, Hakas, Altay, Tuva co¤rafyas›ndan, Türk-Mo¤ol, Tatar, K›pçak,
O¤uz co¤rafyas›ndan Adriyatik’e
kadar büyük bir alanda Kun/Hun,
Türk, Tatar adland›rmalar›n›n, ayn›
insan toplulu¤una iﬂaret etti¤ini hiç
kimse inkâr edemez. Bu topluluklar›n ise karﬂ›laﬂt›¤› kültürlerle ve
halklarla iliﬂkiler kurdu¤unu, kaynaﬂt›¤›n› rahatça söyleyebiliriz. Kendi olmay› sürdürdü¤ü, baﬂta dil olmak üzere sosyolojik gerçekliklerini
“gen” gibi koruduklar› sürece, onlar
kaybolmad›. Avrasyal› halklar›n
hem ay›r›c›, hem biçimlendirici yan›,
güçlü yönetimler kurabilmeleridir.
“Türcic” de denilen bu kökdeﬂ topluluklar›n günümüzdeki genel ad›
Türk’tür.
Bu halk›n sosyolojik özellikleri
nelerdir?
‹kinci olarak bu halk›n sosyolojik
gerçekleri vard›r. Türk soylu halklar›n ‹skit/S›kif, Hun, Avar, K›rg›z,
Tokuz-O¤uz, Köktürk, Türkiﬂ ve
Uygur topluluklar›n›n, devlet kuruculuk gücü önemli bir sosyolojik
göstergedir. Di¤eri ise akl› baﬂ›nda
olanlar›n bu topluluklar›n ayn› kökten geldiklerini inkâr etmeyecekleri
dil birli¤i. ‹ki yüz milyon kökdeﬂ bir
dil kullan›yor. Türk atadan gelen
lehçeler 20. yüzy›lda yar› ba¤›ms›z
yaz› dillerine dönüﬂtüler. Benimsenen de¤erler, onlara sald›r›l›nca verilen, benzeﬂen tepkiler en yüksek
seviyede bir ortakl›¤a dönüﬂüyorsa,
buna “sosyolojik gen” ya da “kültür
geni” diyebiliriz. Sosyolojik gen birli¤i veya kültürel kökdeﬂ gen birli¤i
d›ﬂ›nda, biyolojik bir genetik devaml›l›k aray›ﬂ› gerekli de, do¤ru da de¤ildir… Bir çok Avrasyal› halk›n, evlenme, e¤lenme, ölü gömme, bar›nma, beslenme baﬂta olmak üzere Sincan’dan (Çin Türkistan›), Hakas’tan,
Altay’dan, Mo¤ol yurtlar›ndan Moldova’ya kadar, geniﬂ bir co¤rafyada-

ki sosyolojik gerçeklikleri inkâr edilmez ölçüde benzeﬂiyor. Kendilerini
farkl› co¤rafyalarda boy adlar›yla tan›mlasalar da, onlar›n köken ad› Törük veya Kun… Bu kelimelerin ikisinin de anlam›, “üreyebilme, yürüyebilme, geniﬂleyebilme gücü bulunan” demek. ﬁimdi bir cümleyle de
en baﬂtaki do¤ru olmayan paragrafa
gönderme yapal›m:
1948’den 1988’e dek k›rk y›l boyunca KGB “Türkiye’de Türk yoktur, etnik bir mozaik vard›r” dedi,
bu yönde ›srarla yay›n yapt›rd›. ﬁimdilerde ise, Anadolu’daki Atatürk
Cumhuriyeti’nin bilinçli dik duruﬂunu k›rmak için, Türk’ü inkâr eden
emperyalist tuzaklar baz› merkezlerce yeniden kuruluyor. Biyolojik determinizmin Türklük için geçersiz
oldu¤unda birleﬂmeliyiz. Türkleri
etnik parçac›klar olarak görmek ve
göstermek oyununa karﬂ› ç›kmal›y›z. Akl› olanlar, bu oyunda kendisini kulland›rtmaz.
Üçüncü ortak özellik nedir?
Üçüncü ortakl›k politik gerçekliktir. Bu da toplumlar›n üçüncü ayr› benimseyiﬂler ve benzeyiﬂler grubudur. Her siyasi yap›, ba¤›ms›zl›¤›yla do¤ru orant›l› olarak ihtiyac›n›
duydu¤u vatandaﬂ tipini oluﬂturmak ve yaﬂatmak üzere tedbirler

al›r, kurumlaﬂt›rmalar yapar. Devletin benimsedi¤i de¤er, davran›ﬂ ve
beklentilerin oluﬂturdu¤u en yüksek
seviyede benzeﬂenleri dikkate al›rsak siyasi gerçeklik kavram›n›n karﬂ›l›¤› ortaya ç›kar: Politik, ideolojik
gerçeklik ayd›nlar›n tutumuyla do¤ru orant›l›d›r. Eski Sovyetler Birli¤i
gibi, ABD gibi, hem kendi ülkelerindeki, hem de di¤er ülkelerdeki politik gerçekleri kendi istedikleri yönde
biçimlendirme savaﬂ› verenleri hat›rlay›n›z. Devlet yöneticileri ve ayd›nlar, politik gerçeklikleri, tarihi gerçeklere dayand›rarak yaﬂatmay› benimserlerse, emperyalistlerin tuzaklar›na düﬂmekten kurtulabilirler.
1960 sonras›nda Avrupa’da Sovyet tehlikesi azal›nca, Türkiye ve
Türkler aleyhine konuﬂup, yazma
modas› baﬂlad›. Türklerin tarihi gerçeklerini, sosyolojik ve politik gerçeklerini inkâr eden, süslenmiﬂ ve
“bilimsel” damgas›yla yutturulmuﬂ
suçlama ve iftiralar saçan iddialar,
gazete, dergi sayfalar›ndan televizyonlara ve ders kitaplar›na yans›d›.
Bu Türk düﬂmanl›¤›n›n arkas›nda
ise 85 beﬂ y›l önce söke söke, mahcup ve mahkûm ede ede ba¤›ms›zl›¤›m›z› emperyalistlerden alm›ﬂ olmam›z yat›yor. Bu düﬂmanl›¤›n ard›nda, bizi parçac›klara bölerek, topra¤›m›zdaki bor madenini ve petro-
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lü ç›karamay›ﬂlar› yat›yor. Dil ve
edebiyat araﬂt›rmalar›n›n gere¤ini
bütünüyle reddetmeden, etnolojik
tuzaklara cevap verici çal›ﬂmalar›n
ço¤alt›lmas› gerekir.
Emperyalizmin, Atatürk’ü ve
O’nun bütün mazlum milletlere ör nek olan antiemperyalist ve ayd›n lanmac› savaﬂ›n›, sonras›nda da
kurdu¤u Cumhuriyet’i hala içine
sindiremedi¤ini biliyoruz. Sömür gecilik günümüzde hangi araçlara
baﬂvuruyor?
20. yüzy›l, emperyalist devlet ve
milletlerin, hem s›cak savaﬂ›, hem
so¤uk savaﬂ› kullanma yüzy›l›d›r.
Bu yüzy›lda emperyalist devletler,
güçlerinin yetti¤i yönetim ve halklar› biçimlendirme konusunda, inat ettiler. Emperyalizm, küçük veya büyük devlet ayr›m› yapmaz. Bir yönetimin veya halk›n ba¤›ms›zl›¤›n› yok
etti¤inde, o ülkeyi hangi araçlarla,
hangi alanlarda, ne kadar sömürece¤inin hesab›n› yapar. Baz› devletler,
baﬂka bir ülkenin, yeralt› zenginliklerini, yerüstü servetini, jeopolitik
konumunu, beyin gücünü sömürmek üzere planlar yaparlar. “Imperium” kelimesi, baﬂkalar›n› hükmü
alt›na alabilme gücü, bu gücü ile yay›labilme, geniﬂleme uygulamalar›
anlam›na gelir.
Kendi d›ﬂ›nda kalan› hükmü alt›na alarak örtülü veya aç›k bir sömürü düzeni oluﬂturmak için her yolu
kullanabilenlerin izledi¤i yol ﬂudur:
Önce aldat›c›, sonra sindirici, sonra
da ezerek biçimlendirici uygulamalar… Bu tür devletler yap›lar› ve hedefleri bak›m›ndan emperyal (sömürgeci) niteliklidir. Cihan devletleri ile imparatorluklar bu aç›dan ayr›ﬂ›rlar. Gerek Selçuklu, gerekse Osmanl› Devleti birer cihan devleti
olup sömürgecili¤i ve asimilasyonu
yapanlar› gördü¤ü hâlde bunu do¤ru bulmam›ﬂt›r. Adalet ve ahlak›
egemen k›lmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Avrupal› emperyalist devletler ve eski
Sovyet tipindeki ad› veya iﬂlevi imparatorluk olan yönetimler ise her
zaman kendi d›ﬂ›ndakileri sömürmenin bilimini, ideolojisini yapm›ﬂt›r ve yapmaktad›r.
Sömürgeci anlay›ﬂ›n yok etmeye
karar verdi¤i devletler için geliﬂtir-
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di¤i özel yöntemler vard›r. Sömürgeciler, sömürecekleri devlet, millet
ve ülkeyle ilgili yeterli bilgileri toplay›p, bu bilgileri devaml› güncelleﬂtirerek ana hedeflerini de, ara hedeflerini de ayr› ayr› belirlerler. Sömürgeciler, geliﬂtirdikleri k›sa, orta,
uzun vadeli planlara dayal› olarak
örtülü veya yar› örtülü stratejileri
uygularlar.
Bu stratejileri s›ralar m›s›n›z?
Bunlar› madde madde s›ralayabiliriz.
1. Ayd›nlar›n psikolojisine kendi
halk›yla bütünleﬂmez bir bencilli¤in
yerleﬂtirilmesi sa¤lan›r. Ayd›nlar›n,
mensup oldu¤u halk› küçümseyen
bir tutumu benimseyerek, geniﬂ kitlelerle iliﬂi¤inin kesilmesi; ayd›n
gruplar›n kendi aralar›nda, derin öfke çizgileriyle ayr›ﬂm›ﬂl›k yarat›lmas› sa¤lan›r.
2. Bir ülke gerek teknoloji, gerekse ara mallarda, yabanc›lara ba¤›ml› hale getirilir. Üretim ve pazarlama odaklar›, halk›n aleyhine iﬂleyerek, yer yer vahﬂi kapitalizmin, yer
yer baﬂka devlet ve milletlerin ç›karlar›na hizmet eden bir yap›ya
dönüﬂür. Üretimin durmas›, enflasyon, karaborsa, kara para iﬂlemlerinin meﬂrulaﬂmas›, halk›n, sömürgecilerin istedi¤i yabanc› paraya yönelmesi sa¤lan›r.
3. Din, mezhep, tarikat, cemaat
anlay›ﬂ›yla, inançlara dayal› ayr›ﬂma, kin ve öfke boyutlar›yla biçimlendirilir. Bu yolla halk›n, hem kendi aras›nda, hem de resmi kurumlarla, örtülü bir kavgas› oldu¤u anlay›ﬂ› yayg›nlaﬂt›r›l›r. Dini gruplar›
tahrik etmek kolayd›r. Yabanc›n›n
oyununa kolayca gelebilen dini öfkelilerin ço¤ald›¤› yerlerde, bilim ve
hikmet baﬂka yere göç eder. Dinlerin, mezheplerin, tarikatlar›n mensuplar›n›n birbirleriyle mücadeleleri
bir tür, ilkelliktir.
4. Bilim kurum ve kuruluﬂlar›n›n, yeniliklere kapal›, geliﬂmeye
uzak, yeni bilgi ve teknolojiler
üretmek yerine, bilinenleri ö¤rencilere tekrar etmekle yetinme anlay›ﬂ›n›n do¤urdu¤u büyük ç›kmaza
sürüklenmesi; siyasetin, ideolojinin veya dinî odakl› gruplaﬂma ve
sürtüﬂmelerin bilim hayat›n› iﬂle-

mez duruma getirmesi…
5. Yarg›n›n, rüﬂvet, iltimas ve
siyaset üçgeninde, iﬂleyemez, yahut adalet sa¤layamaz bir duruma
düﬂürülmesi; insanlar›n sorunlar›n› adalet d›ﬂ› yollarla çözmeye kalk›ﬂmas›n›n makul ve meﬂru hâle
getirilmesi…
6. Ülkenin önde gelen kiﬂileri
ile, yükselmesi beklenilen fikir, sanat, bilim ve siyaset adamlar› hakk›nda, iftira, yalan bilgi, karalay›c›,
yanl›ﬂ tan›t›c› sözlü haber, düzmece
belge, imzas›z mektup gibi halk›n
umudunu, bütünlü¤ünü yaralay›c›
örtülü, yar› örtülü kampanyalar
yürütülmesi…
7. Özellikle savunma, sonra da
haberleﬂme ve ulaﬂ›m sanayisinin,
millî kurum ve kuruluﬂlar›n d›ﬂ›nda
oluﬂturulmas›, geliﬂim ve iﬂleyiﬂi ile
denetimin dahi ayn› yöne çekilmesi.
8. Askerî güçlerin, emir komuta zincirini k›r›c›, disiplinini bozucu
çal›ﬂmalarla, y›prat›lm›ﬂ bir konuma
düﬂürülerek, iﬂlevi aç›s›ndan yetersiz ve gereksiz gibi gösterilmesi...
9. Üst yönetimin, iktidar› elinde
tutanlar›n, siyasî ba¤›ms›zl›¤›n korunmas›n› her ﬂeyin üstünde tutamaz konuma düﬂürülmesi;
10. Halk›n, devletinin kendi
varl›¤›n› koruyabilece¤i yönündeki güveninin sars›lmas›; ümidinin
k›lmas›...
S›ralad›¤›m›z 10 ana olumsuzluk, bir ülkenin öncelikle psikolojik,
sonra ekonomik, sonra da politik
bak›mdan parçalanmas›n› haz›rlayacak apaç›k göstergelerdir. Olumsuzluk üreten stratejileri, hem uygulamaya koyarak, hem destekleyerek sonuç alan sömürgeci devletlerin, içeride kimleri, nas›l kullanaca¤› apayr› bir konudur. Sömürgeciler, ruhunun derinliklerinde kiﬂilik
bozukluklar› bulunan veya hak etmedi¤i konumda olman›n s›k›nt›lar›n› yaﬂayan yahut h›rslar› akl›n›
engelledi¤inden bencilli¤ini ve yanl›ﬂlar›n› rasyonalize etme denemelerini gürültülü bir ﬂekilde yapan insanlar› kullan›rlar. Bu tip insanlar,
bilinçsizce, yukar›daki on maddenin en az birine hizmet ederek emperyalizme bilerek veya bilmeyerek
arac›l›k, hatta uﬂakl›k yaparlar. Osmanl› Devleti 1876’dan 1919’a ka-

dar uzanan süreç içinde, yönetiminde yaﬂayan halklar›n birbirine düﬂmanlaﬂt›r›lmas›n› önleyemedi; sosyo-kültürel bütünlü¤ün çözülmesini yönlendiren sömürgeciler, Osmanl›n›n siyasetçisini, idarecisini,
askerini 'hasta adam' ifadesiyle
damgalad›lar… Emperyalizm, devletin y›k›l›ﬂ›n› bütün imkânlar›yla
h›zland›rd›; sonunda, sömürgecilerin, hem yöntemleri, hem güç birli¤i ediﬂleri karﬂ›s›nda, ‹stanbul hükümeti ve Saray, millî karﬂ› koyuﬂ
gösteremedikleri için, ba¤›ms›zl›¤›m›z› kaybettik.
Bu tarihsel süreci ve günümüz deki foto¤raf› inceledi¤imizde, em peryalizmin ülkemiz üzerindeki
oyunlar›n›n artarak sürdü¤ü, ama
sadece araçlar›n, yöntemlerin, kul lan›lan isimlerin de¤iﬂti¤i görü lmü yor mu?
Kesinlikle öyle. D›ﬂ odaklar, çökertecekleri, iktidar› kendi istedikleri yönde biçimlendirecekleri ülkede,
yaklaﬂ›k 40 y›l içinde, sonuç almak
ve millî ba¤›ms›zl›k bilincini yok etmek üzere ﬂunlar› planl›yorlar:
a) Bürokrasiyi ve özellikle adalet sistemini politize etmek; b) mal
üretmede d›ﬂa ba¤›ml›, h›zla yoksullaﬂma bata¤›nda bo¤ulan ülke
konumuna düﬂürmek; c) ayd›nlar›,
özellikle 15-30 yaﬂ grubundaki
gençleri, kendi devletini ve milletini sevmeyen, saymayan insanlara
dönüﬂtürmek; ç) ordusunu teknolojik yeniliklerle desteklememek…
Böyle bir ülkede, millî ba¤›ms›zl›k,
millî güvenlik, millî egemenlik, resmen de¤il ama fiilen ortadan kalkm›ﬂ olmaz m›?
Her ülkedeki yöneticiler, ayd›nlar ve halk bilmelidir ki, ba¤›ms›z bir
devleti, güvenli¤i sa¤lanmam›ﬂ bir
siyasî ve ekonomik hayat› bulunmayan bir milletin, ahlâk› da, dini de,
namusu da, yar›nlar› da, tart›ﬂmal›
konuma düﬂmüﬂtür. Aç›kça ve ›srarla söyleyelim ki, güvenli¤in de, ba¤›ms›zl›¤›n da, egemenli¤in de, haysiyet ve namusun da, devlet ve millet ölçe¤inde korunmas›, öncelikle
silahl› gücün, sonra e¤itimin ilke ve
hedef gücünün etkisiyle do¤ru orant›l›d›r. Silahl› güç dedi¤imiz ve gerekti¤inde harekete geçerek, her tür-

lü düﬂmanl›¤› durduran askerî gücün varl›¤›, çok önemli bir kurumlaﬂmad›r. Gerekti¤inde cayd›ran, gerekti¤inde kahreden, ba¤›ms›zl›¤›n
güvencesi ve k›l›c› olan ordudur.
Sömürgeci toplumlar, 200 y›ld›r,
çal›ﬂmalar›n› sürdürüyorlar. 20. yüzy›lda, sömürgeci anlay›ﬂlar›n veya
üstünlük kompleksi türünden olumsuzluklar›n do¤urdu¤u so¤uk ve s›cak savaﬂ biçiminde yürüyen uluslararas› çat›ﬂmalar, her geçen y›lla birlikte artm›ﬂt›r. Bu konudaki düﬂündürücü durumlardan birisi de, 20.120. boylamlar aras›nda kalan ülkelerin yeralt› ve yerüstü servetlerinin
ilk 20 boylam içinde yaﬂayan ülkelerce biçimlendirilmekte olmas›d›r.
Bilimin, sanat›n ve dinin bile görmezden geldi¤i bu ac› gerçek, 100
boylaml›k bir dilimde yaﬂayan devletlerin ve halklar›n, bölgede süregelen aç›k veya örtülü çat›ﬂmalar›n zararlar›n› yaﬂamalar›na yol açm›ﬂt›r.
Mondros Silah B›rak›ﬂmas›, a¤›r bir
yenilginin kabul ettirilmesi yönündeki ön anlaﬂmad›r. As›l i¤renç ve
ç›ld›rt›c› anlaﬂma Sevr ﬂehrinde imzalatt›rd›klar› a¤›r metindir. Türklük
üzerindeki iki yüz y›ll›k sömürgeci
tuzaklar Sevr ﬂehrinde zaferini kutlad›. Fakat ortaya Mustafa Kemal
Paﬂa ç›kt› ve emperyalizmin hesaplar›n› bozdu. ‹stiklâlini, hürriyetini
ve ﬂerefini kaybetmiﬂli¤e raz› olmayacak bir insan, bir önder, insanlar›
namuslar›n›n, ﬂereflerinin, özgürlüklerinin ba¤›ms›zl›klar›n›n kavgas›n› yapmaya ça¤›rmal›yd›. Nitekim
de öyle oldu...
Atatürk gibi kendisine ve ulusu na güvenen bir önderin kurdu¤u
Türkiye, günümüzde neden gençleri
ve yöneticileriyle bu kadar özgüven
yoksunu?
Atatürk, kendi halk›nda kusur
aramay›, kendi halk›na iftira etmeyi
düﬂünmeyen, devlet adam› niteli¤iyle ortaya ç›kan ve halk›na özgüven duygusu aﬂ›layan bir liderdi.
Devletin öncü ve özendirici tutumunu güven verici ve ›srarc› k›larak,
yoksullu¤a ve çaresizli¤e savaﬂ açt›.
Atatürk ölünceye kadar tar›mdan
baﬂlayarak teknolojiye yüzünü dönmüﬂ, refah› hakk› sayan baﬂ› dik bir
millet olman›n ad›mlar›n› atmak ve

att›rmakta kararl› ve ›srarl› olmuﬂtu.
Büyük de¤iﬂim ve dönüﬂümlerle,
millî ba¤›ms›zl›¤a dayanan bir devlet oluﬂturarak, medenî dünyada
kendine ve milletine yer edinebilme
baﬂar›s› kazanan deha sahibi bir millî liderin ülkesidir Türkiye. Gençlerimize de bunun ö¤retilmesi, bu duygunun aﬂ›lanmas› gerekir. Millî ölçekteki sorunlar› do¤ru de¤erlendirmek için, yeterli bilgi edinmek, kirletilmemiﬂ bilgiler ›ﬂ›¤›nda düﬂünebilmek gerekir. Do¤ru düﬂünceye dayanan de¤erlendirmelerden sonra,
do¤ru çözümler üretilebilir. Gazi
Mustafa Kemal Türk halk›ndaki özgüven duygusunu üstü tozlu bir durum olmaktan ç›kar›p, bilince taﬂ›d›¤› 1919-1938 y›llar› aras›nda Türk
ayd›nlar› da milleti ile bütünleﬂmiﬂ
idi. Millî benlik ve kimlik kavramlar›n›n, hem cumhuriyetin, hem ça¤daﬂl›¤›n, hem de ba¤›ms›zl›¤›n ön
ﬂart› sayan ve sayd›ran yaln›zca bu
davran›ﬂ›yla bile dünyadaki sömürge toplumlar› aya¤a kald›ran insanl›¤›n büyük o¤lu Gazi Paﬂa.
Bu nedenle, e¤itim ve ö¤retimin
amac›, bir toplumun tarihinden, co¤rafyas›ndan gelen gerçekleri, ça¤›
okuyarak programa dönüﬂtürüp
devletin ba¤›ms›zl›¤›n›, milletin bütünlü¤ünü sa¤lay›c› insanlar yetiﬂtirmektir. E¤itim ve ö¤retimi cemaatleﬂtiren bir olgu olmaktan ç›kar›p, bireyleri toplumla kaynaﬂabilen insanlara dönüﬂtürmek üzere yeniden yap›land›ran da Atatürk’tür. Günümüzde cumhuriyet kavram›n›n içini
boﬂaltmaya, kendi sakat mant›¤› ve
yanl›ﬂ bilgisiyle doldurmaya çal›ﬂanlar›, cemaatleﬂmeyi destekleyenleri
etkisiz k›lmak için en önemli yol yine
e¤itimdir. Bu konuda da Atatürk’ü
örnek almak, dilimize ve laik, bilimsel e¤itim sistemimize sahip ç›kmak
gerekir. “Türkçe, Türk milletinin
zihnidir, kalbidir.” diyen Gazi Paﬂa
ba¤›ms›z bir Türkiye Cumhuriyeti
Devleti kurdu¤u gibi, ba¤›ms›z bir
Türkçe Cumhuriyeti kurmak için de
çok çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹ﬂ Bankas›’n› kurduran ve kendisinin de sat›n ald›¤› hisselerin gelirini, Türk dilinin ve tarihinin, hem araﬂt›r›lmas›, hem yaﬂat›lmas› için kendinin oluﬂturup, çal›ﬂt›rd›¤› ‘Türk dil’ ve ‘Türk tarih’ kurumlar›na ba¤›ﬂlayan Atatürk’tür.
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B‹L‹M TEKNOLOJ‹

Yeni Ekonomi Kapsam›nda
Üniversite ve Sanayi
US‹AD
Sanayi ve Teknoloji Politikalar›
Çal›ﬂma Grubu

ir önceki say›da ‘Yeni’ ya da ‘Bilgiye Dayal› Ekonomi’den bahsederek, bu amaçla ‘Ulusal ‹novasyon Sistemi’ne sahip olman›n
önemi ve böylesi bir inovasyon
sistemi için temel gerekleri aç›klam›ﬂt›k. Bu kapsamda asl›nda misyonlar›
ve talepleri tamamen z›t olan üniversite ile sanayi kesimleri aras›ndaki iliﬂki
ve iﬂbirli¤inin önemine de¤inerek, ‘Yeni Ekonomi’ beklentilerine göre üniversite ve sanayinin geçirdi¤i de¤iﬂimleri aç›klamay› bu say›ya b›rakm›ﬂt›k.

B

Bilgi Üretim Odaklar›:
Üniversiteler
Bilgi üretiminin baﬂ aktörü olan
üniversitelerde, geçmiﬂ dönemlerde,
akademik kayg›lar›n önde oldu¤u,
akademik camia ile s›n›rl› bir bilgi üretim yaklaﬂ›m› geçerliydi. Bu yaklaﬂ›mda, üniversitelerin disipliner yap›s› öne
ç›kmakta ve üretilen bilgilerin akademik dergilerde yay›mland›¤› ve genellikle bu yolla tüm akademik toplumla
paylaﬂ›ld›¤›; kariyer yolunu da belirleyen bir bilgi üretim sistemi gözlenmektedir. Bu yöntemde, problemler de
akademik çevre ve kayg›lar içinde belirlenip çözülmektedir. Disipliner ve
homojen özellikler gösteren bu yap›da,
hiyerarﬂik ve mevcut organizasyon
formlar›n› koruma e¤ilimi içinde üretilen bilginin kalite kontrolü de gene ay-
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n› iç çevre taraf›ndan yani akademisyenlerce yap›lmaktad›r.
‘Mode 2’ Bilgi Üretim Yaklaﬂ›m›
Yeni ekonomi sistemi, üniversitelerden de günlük hayat›n içine girerek
ve ekonominin di¤er aktörleri ile iﬂbirli¤i halinde rollerini ve fonksiyonlar›n›
çeﬂitlendirmelerini beklemektedir.
Önceki dönemdeki ve temel araﬂt›rmalarda yo¤unlaﬂan ‘Mode 1’in aksine, ‘Mode 2’ ile, günlük hayattaki pratik baz› problemler uygulama çerçeve
ve kayg›lar› içinde belirlenip çözülmekte, disiplinlerüstü ve heterojen özellik
gösteren bir yap›da ve geçici organizasyon formlar› oluﬂumu ile üretilen bilginin kalite kontrolü ise sosyal beklentileri karﬂ›lama ile ölçülmektedir.
Bu yeni sisteme göre bilgi üretimi,
üniversitelerin de parças› oldu¤u, olanaklar› geniﬂ organizasyonlarda gerçekleﬂtirilmektedir.
Yeni ça¤›n bu yaklaﬂ›m›nda, ulusal,
uluslararas› kümeler (cluster), a¤yap›lar (networking) vb. iﬂbirli¤i organizasyonlar› ile sa¤lanmaya çal›ﬂ›lan bilgi
üretimi çok karmaﬂ›k yönetim sistemlerini gerekli k›lmaktad›r.
Üniversite-Sanayi ‹ﬂbirli¤i’nde
Üçlü Sarmal (Triple Helix)
Yaklaﬂ›m›
‹lk üniversitenin ortaya ç›kt›¤› Ortaça¤dan, 19. Yüzy›la kadar üniversitelerin ana görevi e¤itim olmuﬂtur. 19.
Yüzy›lda, birinci akademik devrim olarak adland›r›lan, e¤itim yan›nda araﬂt›rma çal›ﬂmalar› da üniversitelerde
ana görevlerden biri ﬂeklinde yap›lma-

ya baﬂlanm›ﬂt›r. Üniversite-sanayi aras›ndaki vazgeçilmez iﬂbirli¤i gereksinimi, son dönemlerde çok karmaﬂ›k ve
çok aktörlü üniversite-sanayi iﬂbirli¤i
modellerinin ortaya ç›kmas›na neden
olmuﬂtur.
‘Üçlü Sarmal - Triple Helix’ son
zamanlarda, bu konuda üzerinde en
çok durulan bir modeldir. Pratikte
de, bu modele uygun düzenlemelere
giriﬂilmiﬂtir.
Daha önceleri üniversite-sanayi ve
devlet aras›ndaki iliﬂki, sanayicilerin
kazançlar›ndan devlete vergi vermesi,
devletin üniversitelere kaynak sa¤lamas›, üniversitelerin kendi bünyelerinde yapt›¤› araﬂt›rmalar›n sonuçlar›n›n
dolayl› olarak sanayi taraf›ndan kullan›lmas› ﬂeklindeydi. Lineer inovasyon
sistemi ile örtüﬂen bu iliﬂki, son 15-20
y›lda yerini, teknolojik geliﬂmeler ve
buna ba¤l› ekonomik büyüme ile de
iliﬂkili olarak, kamu, özel sektör ve
akademi dünyas› aras›ndaki inovasyona yönelik kurumsal ve üçlü sarmal bir
yap›ya b›rakm›ﬂt›r.
Bu yeni yaklaﬂ›mda, üniversite giderek artan ﬂekilde, ‘giriﬂimci format›nda’ bilgiye dayal› ekonomiye entegre olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu de¤iﬂim, taraflar›n birbirlerinin rollerini de üstlendikleri, di¤er bir deyiﬂle giderek birbirlerine yak›nlaﬂt›klar› ve art›k üçlü bir
kesiﬂme alan›n›n yarat›ld›¤› yap›lanmalara yol açm›ﬂt›r.
Üçlü sarmal modelde, üç ana unsur
rol oynar: Bunlar, Mikro seviyede ‘aktörler’, mezo seviyede ‘kurumsallaﬂm›ﬂ
yap›lar’ ve makro seviyede ‘kural ve
yönergeler’ dir.

Aktörler: Mikro seviyede rol oynayan aktörler akademi, kamu ve iﬂ alemidir. De¤iﬂik yap› ve kültürlerden gelen bu aktörlerin, ait olduklar› dünya
d›ﬂ›nda oynamalar› istenen rolü ve üstlenmeleri gereken iﬂlevi ne kadar becerdikleri aralar›ndaki yak›nsaman›n
da derecesini belirleyecektir.
Kurumsal Yap›lar: Mezo seviyede
rol oynayan unsurlar, teknolojik bilgi
yaratarak üretimi organize eden yukar›da belirtilen aktörlerin yer ald›¤› kurumsal yap›lard›r.
Yasalar ve Yönergeler: Makro seviyede rol oynayan unsurlard›r ve bu
unsurlar makro politika ve uygulamalar›n gerçekleﬂmesinin önünü açarlar.
Aktörlerin bu normatif çerçeveye göre
ve finansman destek mekanizmalar›na
bakarak rollerini oynayacaklar› düﬂünülmektedir. ABD’de 1981’de yürürlü¤e giren üniversitelerde üretilen bilgilerin patentlenerek ticarileﬂmesini düzenleyen ve üniversite odakl› patent
say›s›nda büyük s›çramaya neden olan
Bay-Dole Yasas› bu kapsam için güzel
bir örnektir.

ra üretim süreçlerini etileyecek önemli de¤iﬂimler geçirmiﬂlerdir. Rekabet
evrimi olarak da adland›rabilece¤imiz bu temel de¤iﬂiklikleri on’ar y›ll›k süreçlerle ﬂu ﬂekilde özetlemek
mümkündür;
Daha çok ülke s›n›rlar› ile çevreli
ve içe kapal› üretimin a¤›rl›kta oldu¤u
1960’larda üretmek en öncelikli amaçt›. Talebin a¤›r bast›¤› bu dönem için
‘üretim üstünlü¤ü’ rekabet için yeterli
olmaktayd›.
1970’lere gelindi¤inde, uluslararas›
ticaretin de artmas›n›n etkisiyle, arz talebi geçmeye baﬂlad›. Üretim üstünlük
için yeterli olmaktan ç›kt› ve ‘maliyet’
rekabet üstünlü¤ü için temel bir etken
oldu.
1980’lerde üretim ve düﬂük maliyet
rekabet için yetmemeye baﬂlad›. Tüketicilerin de bilinçlenmesi, beklentilerinin artmas› ve onlar› giderek öne ç›karan ve koruyan yaklaﬂ›m ve regülasyonlar›n da etkisiyle ‘kalite’ olgusu rekabet için anahtar bir konuma geldi.
1990’lar ise yeni üretim ve yönetim
süreçleri ile en düﬂük maliyetli ve en

kaliteli ürünü en k›sa sürede pazara
ç›karmak aray›ﬂlar›n›n önem kazand›¤› bir dönem oldu. Yal›n üretim (Lean
manufacturing) , Çevik Üretim (Agile
Manufacturing), Tam Zamanl› Üretim
(Just in time), Kanban vb. uygulamalar üretim süreçlerini h›zland›rarak,
Toplam Kalite Yönetimi (Total quality
management), 6 Sigma Metodolojisi
vb. uygulamalar ise üretimde kaliteyi art›rarak ürünün tasar›m›ndan, pazara sunumuna kadar dolayl› olarak
üretim h›z›n› etkilemiﬂler ve ‘h›z’ üstünlü¤ü ile rekabeti öne ç›karan unsurlar olmuﬂlard›r.
2000’lere gelindi¤inde ise tüm bunlar›n ötesinde, ‘bilgi’ temelli üretim sanayide de rekabet üstünlü¤ü için en temel unsur olmuﬂtur.
Yeni ekonomi ve bu kapsamda,
Ulusal ‹novasyon Sistemi, yeni bilgi
üretim ve iﬂbirli¤i yaklaﬂ›mlar› gibi temel unsurlar› aç›klad›ktan sonra bu geliﬂmelerin biçimlendirmeye baﬂlad›¤›
di¤er önemli bir konuyu, Bölgesel ‹novasyon Stratejilerini daha sonraki yaz›lar›m›zda ele alaca¤›z.

Üniversitelerin Çeﬂitlenen Rolleri
Yukar›da belirtilen yeni bilgi üretim yaklaﬂ›m› ve üçlü sarmal sisteminde öngörülen iﬂlevler ve yap›lanmalar, üniversitelere biçilen rolleri de çok
çeﬂitlendirmiﬂtir.
Üniversitelerin; e¤itim ve nitelikli
insan kayna¤› formasyonu olarak öne
ç›kan birincil fonksiyonlar›na ek olarak; araﬂt›rma ve bilgi üretim merkezi
olma, baﬂta sanayi olmak üzere iﬂbirlikleri ile ürün ve prosesleri geliﬂtirmeye yönelik know-how transferi, teknolojik inovasyon kapsam›nda yeni ürünlerin araﬂt›r›lmas› ve ticarileﬂmesi ile
bünyesinden ileri teknoloji firmalar› ç›kar›lmas›, bölge ve ülkenin Ar-Ge faaliyetleri için altyap› ve a¤yap› oluﬂturma, özellikle bölgesel inovasyon stratejileri için öncülük ve bilgilendirme faaliyetleri gibi bir çok fonksiyonu sa¤lamas› beklenmektedir.
Sanayi Kuruluﬂlar› ‹çin Rekabet
Evrimi:
Üretimin ve bu de¤erin do¤rudan
ve dolayl› sonuçlar› itibariyle ekonominin temel unsurlar› olan sanayi kuruluﬂlar› da özellikle 1960’lardan son-

US‹AD

B‹LD‹REN

49

SÖYLEﬁ‹

Deniz Berktay:

“Türkiye ile Rusya Stratejik
‹ttifaka Haz›rlan›yor”
Oktay GÜNEY

Türkiye ile Rusya
iliﬂkilerinin son durumunu
ve Türkiye’nin Avrasya
politikalar›n›n Rusya’ya
ra¤men nas›l
sürdürülebilece¤i üzerine
konuﬂtu¤umuz Deniz
Berktay, Cumhuriyet
gazetesinin Ukrayna ve
Rusya temsilcisi olarak
görev yap›yor. Berktay,
geçti¤imiz y›l kurdu¤u
www.avrasya-haber.com
adl› internet sitesinde
Rusya, Ukrayna ve di¤er
bölge ülkelerinden günlük
haberlere yer veriyor.
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Son y›llarda iki ülkenin üst düzey
yöneticileri aras›ndaki diplomatik
iliﬂkilerin yo¤unlaﬂt›¤› gözleniyor.
Bölgedeki ve dünyadaki geliﬂmeler,
Türk-Rus iliﬂkilerine nas›l yans›yor?
Rusya ile Türkiye'nin iliﬂkileri
1990'larda "ekonomik ve ticari alanda iﬂbirli¤i, siyasi alanda rekabet" biçimindeydi. Son y›llarda, stratejik ittifak iliﬂkisine do¤ru gidildi¤ini herkes söylüyor. Bu da iki ülkenin co¤rafi yak›nl›¤›, zihniyet yak›nl›¤› ve
kendi ulusal güvenliklerine yönelik
yaﬂad›klar› sorunlar düﬂünüldü¤ünde, asl›nda çoktan yaﬂanmas› gereken bir süreç. ‹lginçtir, Türkiye'nin
Bat› ile entegrasyon ve NATO üyeli¤i konular›nda destek verdi¤i Do¤u
Avrupa ülkeleri teker teker Türkiye'ye s›rt›n› dönerken, tarihimizin
büyük k›sm›n›n çat›ﬂmalarla geçti¤i
Rusya ile aram›zda ekonomik iliﬂkilerin çok ötesinde, anlay›ﬂ birli¤inin
oldu¤unu görüyoruz. Genel olarak,
bir taraftan Türkiye'nin Bat›'n›n bask›lar›na u¤ramas›, di¤er taraftan
Rusya ile ABD aras›nda yaﬂanan sorunlar ve ABD'nin Karadeniz baﬂta
olmak üzere bölgeye yönelik politikalar›, iki ülkenin baz› alanlarda ortak tehdit alg›lamalar›n› beraberinde
getirdi. Bunlar›n Türkiye ile Rusya
aras›ndaki iliﬂkileri Kurtuluﬂ Savaﬂ›
zaman›ndaki Ankara-Moskova iliﬂkileri düzeyine getirece¤ini söylemek gerçekçi de¤il tabii, ama her iki
ülke de birbirlerine düﬂmanca yaklaﬂman›n hiçbir yarar›n›n olmad›¤›n›
görüyorlar.

Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›n›n ard›ndan Putin, Bat›’ya verdi¤i mesajda KKTC konusuna gön derme yapm›ﬂt›. Rusya’n›n K›br›s
sorununa yaklaﬂ›m› de¤iﬂebilir mi?
Rusya'n›n zaman zaman Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti'ni tan›yabilece¤i söyleniyor. Bugünlerde Kosova
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti¤i ve Ruslar
"ﬂayet Kosova tan›nacaksa Kuzey
K›br›s neden tan›nm›yor" dedikleri
için, baz› kesimlerde yeniden bu yönde bir beklenti oluﬂtu. Rusya'n›n K›br›s'a yönelik politikalar›n›n baﬂlang›c›n›, 1950'lere, Sovyetler Birli¤i ile
K›br›s Komünist Partisi AKEL aras›ndaki iliﬂkilere kadar götürmek mümkün. O zamandan bu yana (gerek
Sovyet dönemi, gerekse sonras›nda)
Türkiye Rusya iliﬂkilerinin K›br›s sorununa yans›malar›na bakarak, Rusya'n›n bu konuda Türkiye'ye ne ﬂekilde yard›mc› olabilece¤i ve en fazla ne
kadar yak›nlaﬂabilece¤i konusunda
bir ﬂeyler söyleyebiliriz. Birincisi, K›br›s, Rusya'n›n aç›k denizlere ulaﬂmas›nda aradaki önemli noktalardan biri. Rus filosunun Suriye'nin Tartus liman›na yerleﬂme çabalar› da, K›br›s'›n önemini son y›llarda Rusya aç›s›ndan iyice artt›rm›ﬂ durumda. Dolay›s›yla Rusya her dönemde bu adada
belli bir denetimi sa¤lamay› yada en
az›ndan ‹ngiltere ve ABD'nin buradaki varl›¤›n›n zay›flamas›n› isteyecektir. ‹kincisi, K›br›s Rumlar› ile Rusya
aras›ndaki bütün ticari iliﬂkileri bir tarafa b›rakarak, Rumlar'da Rusya'ya
yönelik sempatinin yo¤un oldu¤unu

ve ABD'ye mesafeli olduklar›n› -özellikle bizim 1974'teki Bar›ﬂ Harekat›m›z›n Amerika yüzünden gerçekleﬂti¤ini düﬂündükleri için- söyleyebiliriz.
Bu iki nokta bile baﬂl› baﬂ›na, Rusya'n›n hiçbir zaman Rumlar› tamamen karﬂ›s›na alarak Türk merkezli
bir K›br›s politikas› oluﬂturmayaca¤›n› gösteriyor. Baﬂka bir deyiﬂle, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti dünya
ülkeleri taraf›ndan arka arkaya tan›nmadan, Rusya'n›n ortaya ç›k›p Kuzey
K›br›s'› tan›yaca¤› beklentisine girmek, hiç gerçekçi de¤il. Buna karﬂ›l›k,
Türk-Rus iliﬂkilerinin ve Rusya'n›n
K›br›s'a
yönelik
politikalar›n›n
1950'lerden bu yana seyrine bakt›¤›m›zda, Türk Rus iliﬂkilerindeki geliﬂmelerin, Rusya'n›n Türkiye'nin ve
K›br›s Türklerinin lehine çok önemli
baz› ad›mlar atabilece¤ini söyleyebiliriz. T›pk› 1965'te Sovyet yönetiminin,
adada tek bir halk de¤il iki ayr› halk
oldu¤unu aç›klamas› gibi. Türkiye ile
Rusya aras›nda yak›nlaﬂman›n devam etmesi, Bat› ile Rusya aras›ndaki
iliﬂkilerin gerginleﬂmesi ve Türkiye'nin KKTC'nin varl›¤›n› bir k›rm›z›
çizgi olarak ortaya koymas› gibi ﬂartlar›n bir araya gelmesi durumunda,
Rusya Kuzey K›br›s'› do¤rudan do¤ruya tan›mayabilir, fakat öyle ad›mlar
atabilir ki, bunlar gerek Kuzey K›br›s'›n ekonomik kalk›nmas›, gerekse
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin
üçüncü ülkeler taraf›ndan tan›nmas›
sürecinde Türkiye'ye çok büyük kolayl›klar sa¤layabilir.
Rusya’n›n, PKK ve Ermeni sorunu konular›ndaki tutumu nedir? Rusya ile Türkiye aras›nda bu sorunlar›n
çözümüne yönelik uzlaﬂma sa¤lanabilir mi?
PKK konusu, Türkiye ile Rusya
aras›ndaki sorunlu konulardan biri
olmaya devam ediyor. 1990'larda
Türkiye'nin Çeçenistan'a aç›k destek
verdi¤i dönemde Rusya da bu konuda misilleme yap›yordu. Dönemin
Ankara Büyükelçisi Albert Çerniﬂev'in söyledikleri haf›zalardad›r:
"Camdan evde oturan, komﬂusunun
cam›na taﬂ atmas›n". O zamandan bu
yana iki ülke iliﬂkilerinde terör ve ayr›l›kç› hareketler konusunda ilerlemenin sa¤lanm›ﬂ olmas›na karﬂ›l›k,
Türkiye'nin ›srarlar›na ra¤men Rus-

ya'n›n PKK'y› terör örgütü listesine
almad›¤›n› görmek gerekiyor. Bu
noktada, Kuzey Irak'ta fiilen bir Kürt
devletinin kuruldu¤u ﬂartlarda, Rusya'n›n da kendince bir Kürt kart›na
sahip olmaya çal›ﬂt›¤› görülüyor. Ancak, Rusya'n›n da kendi bütünlü¤üne
yönelik kayg›lar›n›n oldu¤u düﬂünülürse, bu konuda yak›n gelecekte iki
ülke iliﬂkilerinde önemli ad›mlar›n
at›laca¤›n› söyleyebiliriz.
Rusya'n›n Ermeni konusundaki
tavr› da yine çok boyutlu. Bir tarafta
Rusya Parlamentosu'nun alt kanad›
olan Duma, 1995 ve 2005'te, yani iki
kez, sözde Ermeni soyk›r›m›n› tan›yan kararlar ald›lar. Fakat Rusya yönetimi, bu konuda sesini hiç ç›karm›yor. Parlamentonun tavr›, büyük ölçüde, Rusya'daki Ermeni lobisi ile
aç›klanabilir. Ancak, Rusya'da parlamentonun d›ﬂ politika üzerinde fazla
bir a¤›rl›¤› yok. Yürütme organ› ise,
söyledi¤im gibi, bu konuda bir ﬂey
söylememeyi tercih ediyor. Bunun bence iki önemli nedeni var. Birincisi Türkiye
ile Rusya aras›ndaki
yak›nlaﬂma süreci
ve Rusya'n›n Türkiye ile iliﬂkilere önem
vermesi. ‹kincisi ve
en az ilki kadar
önemli olan› ise,
Rusya'n›n kendisinin de do¤rudan
do¤ruya soyk›r›m
suçlamalar›yla ve tazminat talepleri ile karﬂ›
karﬂ›ya oluﬂu. Bunlar›n
baﬂ›nda, Ukrayna'n›n
1932-33 y›llar›nda
yaklaﬂ›k 10 milyon

kiﬂinin hayat›n› kaybetti¤i Büyük Açl›k (Holodomor) felaketini Moskova'n›n Ukrayna ulusuna karﬂ› iﬂledi¤i
soyk›r›m olarak görmesi. Ukrayna
Devlet Baﬂkan› Viktor Yuﬂçenko, hemen hemen bütün d›ﬂ gezilerinde,
üçüncü ülkelerin Holodomor'u soyk›r›m olarak tan›mas› kampanyas›n›
yürütüyor. Ukrayna bu konuda bugünkü Rusya'n›n sorumlu olmad›¤›n›, sorumlulu¤un Sovyetler Birli¤i oldu¤unu söylese de, Sovyetler Birli¤i'nin devam› iddias›nda olan Rusya'n›n bu aç›klamalarla tatmin olmas›
düﬂünülemez, tabii. Bunun d›ﬂ›nda,
üç Balt›k ülkesi Estonya, Letonya ve
Litvanya, Sovyet dönemindeki politikalardan do¤rudan do¤ruya bugünkü Rusya'y› sorumlu tutuyorlar ve
de¤iﬂik dönemlerde, Rusya'dan tazminat talepleri gündeme geldi. Polonya da benzer suçlamalar ve taleplerle
Rusya'n›n karﬂ›s›na ç›k›yor. Bu ﬂartlar
alt›nda Rusya, Ermeni meselesinde
Türkiye'yi suçlayacak hiçbir ﬂey
söylememeye özen gösteriyor. Baﬂka bir deyiﬂle bu
konu, ad› konmasa da,
iki ülkenin fiilen anlay›ﬂ birli¤ine vard›klar› bir konu.
AB ve ABD’nin
Patrikhanenin ekü menikli¤i bask›lar›n›
biliyoruz. Rusya’n›n
bu konudaki tutumu
nedir?
ABD ve AB'nin Fener Rum Patrikhanesi'nin sadece Türki-
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ye'deki Rum Ortodoks cemaatin dini
liderli¤i olarak de¤il, bütün Ortodoks
dünyas›n›n mutlak lideri olarak tan›nmas› ve bu ba¤lamda patri¤in
Türk vatandaﬂ› olarak tan›nmas› ﬂart›n›n kald›r›lmas›, bu ba¤lamda mesela Amerika'daki Rum cemaatinden
birinin Türk vatandaﬂ› olmadan Türkiye'de patrik olabilmesi konusunda
Türkiye'ye yapt›¤› bask›lar, as›l olarak, Do¤u Avrupa'da Bat› ile Rusya
aras›ndaki güç mücadelesinin dini
boyutundan kayg›lan›yor. Baﬂka bir
deyiﬂle, Balkanlar'da ve Do¤u Avrupa'da bir tarafta Rusya taraf›ndan
desteklenen Moskova Patrikhanesi,
di¤er tarafta ise ABD ve AB taraf›ndan desteklenen Fener Rum Patrikhanesi, güç mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin en aç›k ve keskin oldu¤u
yer ise, Ukrayna. Ukrayna'da özellikle 2004 y›l›nda turuncu devrim ile sonuçlanan devlet baﬂkanl›¤› seçimlerinde Rus patrikhanesine ba¤l› rahipler Rusya yanl›s› aday›, Fener Patrikhanesi'ne yak›n kiliseler ile Vatikan
ise, Bat› yanl›s› aday› desteklediler.
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Fener Patri¤i de o günlerde Ukrayna
seçimleri ile ilgili yapt›¤› bir aç›klamada diplomatik ifadelerle, turuncu
devrim taraftarlar›n› destekledi¤ini
aç›klam›ﬂt›. Yani, hiçbir devlet kurumuna dan›ﬂmadan, Türkiye'de bir kurum, yak›n›m›zdaki bir ülkenin iç politikas›na etkin biçimde müdahale
ediyor ve bizde kimse buna bir ﬂey diyemiyor. 2005 y›l› sonlar›nda ise, ilginç bir geliﬂme oldu. Kiev'deki Türk
Büyükelçili¤i önünde toplanan binlerce kiﬂi, Türkiye'nin bu bölgelerde
etkin biçimde siyasete bulaﬂan Fener
Patrikhanesi'ni denetim alt›na almas›n›, aksi takdirde Türk ürünlerine kitlesel olarak boykot uygulayacaklar›n›
söylediler. Ukrayna, Rusya'ya göre
daha dindar bir ülke ve bundan da
ötede, Rusya'n›n hemen yan› baﬂ›nda
olan, 47 milyonluk nüfusa sahip bir
ülke oldu¤u için, Bat› ile Rusya aras›ndaki güç mücadelesinin en yo¤un
yaﬂand›¤› bir bölge. Patrikhaneler
aras›ndaki çat›ﬂma da, bunun dini
aya¤›n› oluﬂturuyor. Rus kilisesi, Fener Patri¤inin onursal lider olmas›na

karﬂ› de¤il. Fakat sadece onursal lider
olarak kalmas›n› itiyor. Yani, Ruslar
Ortodokslu¤u Bizans'tan ald›klar›
için, Fener Patrikhanesi'ne karﬂ› tarihsel bir sayg›lar› var. Fakat Fener Patrikhanesi'nin Ortodoks dünyas›n›n
tek ve mutlak baﬂ› olmas›na asla r›za
göstermemekteler. Zaten Katolik kilisesinden farkl› olarak Ortodoks kiliselerinde tek bir mutlak iktidar›n olmas› gibi bir gelenek de yok. Ama Fener Patrikhanesi bunu sa¤lamaya çal›ﬂ›yor ve Bat› ülkeleri de Fener Patrikhanesi'ni bu konuda destekleyerek, bu kurumu hem Do¤u Avrupalar›na karﬂ› bir üs, hem de Türkiye'ye
karﬂ› bir müdahale arac› haline getirmeye çal›ﬂ›yorlar. Ama bunlardan söz
etti¤inizde Türkiye'de baz› kiﬂiler sizi
hala aﬂ›r› milliyetçilikle, Rum düﬂmanl›¤›yla falan suçluyorlar ki, bu sadece ac› ac› gülünecek bir durum.
Rus gaz›n›n bir k›sm› Türkiye’ye
Ukrayna üzerinden geliyor. Bu nedenle, Rusya’n›n Ukrayna’ya ihraç
etti¤i gaz› kesmesi durumunda etki-

lenecek ülkelerden biri de Türkiye.
Cumhuriyet gazetesinin Rusya-Ukrayna temsilcisi olarak bu konuyu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Hat›rlarsak, 2006 y›l›n›n Ocak
ay›nda, Rusya'n›n Ukrayna'ya satt›¤›
do¤al gaz›n fiyat›n› üç kat›na ç›kard›¤›n› aç›klam›ﬂ, Ukrayna'n›n bunu
ödeyemeyece¤ini aç›klamas› üzerine
de Rusya, Ukrayna'ya ihraç etti¤i gaz›n vanalar›n› kapatm›ﬂ, Ukrayna hükümeti de buna misilleme olarak,
kendi topraklar›ndan di¤er ülkelere
giden Rus gaz›n›n ak›ﬂ›n› kesince, gerek Avrupa ülkeleri, gerekse Rus do¤algaz›n›n önemli bir bölümünü Ukrayna üzerinden alan Türkiye, acil bir
kriz ile karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›. Geride
b›rakt›¤›m›z ﬁubat - Mart aylar›nda
da Rusya ile Ukrayna aras›nda benzer -ama bu sefer daha ufak çapl›- bir
do¤algaz krizi yaﬂand›¤› ve gelecekte
de yaﬂanmas› yüksek bir olas›l›k oldu¤u için, ister istemez olan biteni
de¤iﬂik aç›lardan iyice de¤erlendirmek durumunday›z. Ukrayna ile
Rusya aras›nda yaﬂanacak do¤algaz
krizinin 2006 y›l›nda oldu¤u gibi
do¤rudan Türkiye'yi etkilemesi, eskisi kadar güçlü bir olas›l›k de¤il. Çünkü 2006 krizinde Ukrayna'n›n Rusya'ya yapt›¤› misillemenin faturas›,
do¤algaz ithal eden üçüncü ülkelere
ç›kt› ve böyle bir misillemede bulundu¤u için, Ukrayna da Rusya kadar
prestij kayb›na u¤rad›. Ukrayna'n›n
transit ülke olarak yapt›¤› bu misilleme, Rus do¤algaz›n›n Bat›'ya ihrac›nda Ukrayna ve Belarus'un by-pass
edilerek, gerek Balt›k Denizi üzerinden Kuzey Ak›m›, gerek Karadeniz
üzerinden Balkan yar›madas›na oradan Orta Avrupa'ya uzanan -ve bu
arada Türkiye'nin öncülük etti¤i Nabucco projesini baltalayan- Güney
Ak›m› projelerinin hayata geçirilmesine neden oldu. Böylelikle, Ukrayna'n›n transit ülke konumunu Rusya'n›n politikalar›na karﬂ› bir misilleme unsuru olarak kullanmas›, kendisine de zarar verdi. Bunun içindir ki,
Rus do¤algaz tekeli Gazprom ile Ukrayna aras›nda bu y›l kendisini gösteren krizlerde Ukrayna yönetiminden
baz› kiﬂiler Avrupa'ya giden boru
hatlar›n›n vanalar›n› kapatabileceklerini aç›klad›klar›nda AB hemen araya girdi. Ek olarak, Ukrayna da,

2006'da yapt›¤›n›n, hem Rusya, hem
de Bat› Avrupa ülkeleri ile iliﬂkilerini
zedeledi¤ini gördü ve bunu tekrar etmek istemedi. Ayr›ca, 2006 y›l›ndaki
siyasi tablodan farkl› olarak Ukrayna'da bütün siyasi çevreler, Rusya ile
iliﬂkilerini bir biçimde iyi tutma kayg›s›nda. Ama tabii ki, Türkiye gibi bir
ülke, enerji politikas›n›, Rusya, Ukrayna yada di¤er ülkelerin devlet
adamlar›n›n politikalar›na dayanarak
oluﬂturamaz. Bu nedenle, 2006 krizinin verdi¤i dersleri görmek gerekiyor. Birincisi, 2006'daki kriz, Türkiye'nin do¤algaz kesintisi gibi bir krize karﬂ› ne kadar tedbirsiz oldu¤unu
ortaya koydu. Türkiye'de büyük çapl› do¤algaz depolama bölgelerinin
oluﬂturulmas›, as›l olarak bu krizden
sonra gündeme geldi. ‹kincisi, Ukrayna ile Türkiye'nin ortak özelliklerinden biri, enerji tüketiminde do¤algaza gere¤inden fazla a¤›rl›k vermeleri ve dolay›s›yla Rusya'n›n politikas›nda oluﬂabilecek bir de¤iﬂikli¤e
karﬂ› fazlas›yla k›r›lgan durumda olmalar›. Bu ba¤lamda, ben de Türkiye'nin alternatif enerji kaynaklar›
üzerinde politika üretmesi ve do¤algazda hiçbir ülkeye fazla üstünlük tan›mamas› gerekti¤i kan›s›nday›m.
Putin iktidar›yla beraber Avrasyac› politikalara yönelen Rusya, ﬁanghay ‹ﬂbirli¤i Örgütü’nün de etkin ülkelerinden. Türkiye-Rusya–Avrasya
iliﬂkileri bu eksen üzerinden nas›l de¤erlendirilmeli?
Bu sorunuz da, Türkiye'de biraz
yanl›ﬂ anlaﬂ›lan bir konuya iﬂaret ediyor. Türkiye'de "Avrasyac›l›k" denildi¤inde, ya Türkiye'nin Avrasya co¤rafyas›nda lider ülke haline gelmesi,
ya da Avrasya ülkelerinin aralar›nda
eﬂit ﬂartlarda bir araya gelerek Bat›'ya
karﬂ› birleﬂmesi anlaﬂ›l›r. Oysa Rusya'da Avrasyac›l›k, Rusya'n›n yak›n
do¤uda yeniden lider ülke durumuna gelmesi anlam›na geliyor. Ayn›
"Avrasyac›l›k" kelimesinin iki ülkede
nas›l fakl› alg›land›¤›n›n alt›n› en baﬂtan çizmek gerekiyor.
Rusya'n›n ve Çin'in inisiyatifiyle
ﬁanghay ‹ﬂbirli¤i Örgütü'nün kurulmas›, tabii ki, Bat›'n›n bask›lar›na maruz kalan Türkiye aç›s›ndan olumlu
bir geliﬂme. Türkiye'nin de bu blok
ile yak›nlaﬂmas›, d›ﬂ politikam›z›n

gerçek anlamda çok yönlü hale gelmesi demek. Körü körüne Bat› yanl›s› ve AB üyeli¤ine endekslenmiﬂ politikalar›n Türkiye'yi nereye götürdü¤ünü art›k herkes biliyor. Ancak burada, birkaç noktan›n alt›n› çizmek
gerekiyor. Birincisi, ﬁanghay ‹ﬂbirli¤i
Örgütü'ne tam üyelik, NATO üyesi
olan Türkiye için söz konusu olabilecek bir durum de¤il ve Bat› blo¤unu
tamamen terk ederek bu örgüte üye
olmak, Türkiye'nin ç›kar›na de¤il. Sonuçta, Bat› ile kötüleﬂen iliﬂkiler ekseninde Rusya ve Çin ile yak›nlaﬂmak
Türkiye aç›s›ndan yararl› hatta gerekli olsa da, Bat› ile bütün iliﬂkilerini kesip ﬁanghay ‹ﬂbirli¤i Örgütü'ne ve
bununla ba¤lant›l› kurumlara girmeye çal›ﬂan Türkiye, do¤u nezdinde de
a¤›rl›¤›n› kaybeder. ‹kincisi, Türkiye'nin bu kesimle iliﬂkilerinin geliﬂmesi ﬁanghay ‹ﬂbirli¤i Örgütü üyeleri taraf›ndan da istenecek bir geliﬂme
olmakla birlikte, Türkiye'nin Orta
Asya'da fazla etkin olmas›, buray› arka bahçeleri olarak gören Rusya ve
Çin'in hoﬂuna gitmez ve gitmeyecektir de. Dolay›s›yla, Rusya ile iliﬂkilerimizde bütün yak›nlaﬂmaya ra¤men,
Orta Asya ve -özellikle- Güney Kafkasya, ikili iliﬂkilerde bir rekabet konusu olmaya devam edecek. Türkiye'de 1990'lar›n ilk yar›s›nda ortaya
at›lan "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne
Türk dünyas›" gibi sloganlar, Türkiye'nin bu politikay› gerçekleﬂtirecek
haz›rl›¤› ve kaynaklara sahip olmamas› da düﬂünüldü¤ünde Türkiye'yi
baz› bölge ülkeleri ile gereksiz yere
karﬂ› karﬂ›ya getiren ve beklentileri
karﬂ›layamad›¤›m›z için uzun vadede prestijimizin sars›lmas›na neden
olan unsurlar olmakla birlikte, bölgede kendi a¤›rl›¤›n› ortaya koymayan
ve bölgesel güç olmaktan vazgeçmiﬂ
bir Türkiye'nin, Rusya ile iliﬂkilerinin
de sa¤l›kl› yürümeyece¤i ortadad›r.
Özetleyecek olursak, gerek Orta Asya'ya, gerekse bütün eski Sovyet co¤rafyas›na yönelik politikam›z, Rusya'y› do¤rudan karﬂ›m›za almadan
ve Rusya'n›n iç iﬂi say›lacak yerlere
asla girmeden, mümkün olan en fazla etkiyi göstermek üzerine kurulu
olmal›. Kanaatimce bu, sadece bölgesel güç olmam›z›n de¤il, Rusya ile
iliﬂkilerimizin de en sa¤l›kl› temel
üzerine oturmas›n› sa¤layacakt›r.
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SÖYLEﬁ‹

Prof. Dr. Türkan Saylan:

“Topluma ﬁiddet
Emziriliyor”
Dilek D ÖNMEZ

na bakt›¤›m›zda bunun tam tersini görüyoruz. Devlet kuruluﬂlar›nda kad›nlara adeta “git evinde otur” deniyor.

Türkiye’de 35 milyonluk kad›n nüfusunun yaklaﬂ›k 11 milyonu ‘ev han›m›’ iken çal›ﬂan kad›n say›s› yaln›zca
5,5 milyon dolay›nda. Bu verilere bakarak Türk kad›n›n› toplumsal yaﬂama
ortak olma aç›s›ndan nas›l de¤erlendirmek gerekiyor?
Erkek egemen bir toplumda, her ne
kadar cumhuriyetin içinden geliyorsak
da, cumhuriyet devrimi bir bak›ma
kad›n devrimiyse de, karﬂ›devrimcilerin elinde kad›n adeta yok say›lmak
isteniyor ve bunun için elden gelen
yap›l›yor. Bu durum Türkiye’yi d›ﬂ
dünyaya ve bizi örnek almak isteyen
milletlere karﬂ› çok yanl›ﬂ bir izlenim
b›rak›yor. Yak›n zaman önce Hindistan’dayd›m. Bizde türban sorunu yeni ç›km›ﬂt›. Hindistan’daki tüm gazeteler konuyu haber yapt›lar ve orada
s›k s›k “Türkiye nereye gidiyor? Atatürk Türkiye’si bu hale mi geldi?” gibi sorularla karﬂ›laﬂt›m. Cumhuriyeti
benimseyemeyip ‹slamc›l›k hayali
kuranlar y›llar y›l› cumhuriyeti y›kma yeminleri edenler, bugün iktidara
gelmiﬂ durumdalar. ‹yi e¤itim görmüﬂ kad›nlar için çok büyük bir sorun yok. ‹yi e¤itim görmüﬂ kad›nlar›
en çok özel ﬂirketler alarak ﬂirketlerinin geliﬂimlerine katk› sa¤l›yorlar ve
ayn› zamanda onur kazand›r›yorlar.
Büyük ﬂirketlerde kad›n üst yönetici
say›s› az de¤ildir. Devlet kuruluﬂlar›-

E¤itimli kad›n her zaman kendi özgürlü¤ünün mücadelesini verebiliyor
mu? Baz› kad›nlar›n kendi özgürlü¤ünü k›s›tlayan anlay›ﬂlarla ayn› safta yer
almalar›n› nas›l aç›kl›yorsunuz? Cinsler aras› eﬂitlik bilincinin ve ataerkillik
anlay›ﬂ›n›n cinsiyeti yok mudur?
Aﬂ›r› geleneksel toplum karakterini
bir türlü aﬂam›yoruz. Kad›nlar ancak
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erkekle birlikte yaﬂad›¤›nda sorgulanmaktan kurtuluyor. Bir kad›n tek baﬂ›na yaﬂad›¤›nda sorgulanmaktan kurtulam›yor. Bunun yaratt›¤› bask›y› e¤itimli kad›nlar dahi aﬂmakta güçlük çekebiliyor. Tek baﬂ›na yaﬂayan kad›nlar,
eﬂinden ayr›lm›ﬂ kad›nlar kararl› olduklar› sürece bask›lardan uzak durabiliyorlar ve çok baﬂar›l› olabiliyorlar.
Ben de bunlardan biriyim. E¤er evlili¤imi sürdürseydim, bugün burada olamazd›m. Benim çocuklar›m da bu konuda beni destekliyor, en do¤rusunu
yapt›¤›m› söylüyorlar. Çocu¤u do¤uran kad›n, çocuk erkekse eline silah
veriyor, k›z ise eline bebek veriyor.
Bu çok yanl›ﬂ bir ﬂey. K›za sen evinin
kad›n› olacaks›n, bebek bakacaks›n
yüklemesi yap›l›yor ve erkek çocu¤a
ise ﬂiddet yüklemesi yap›l›yor. K›zlara edilgenlik, erkeklere ise sald›rganl›k aﬂ›land›kça, topluma ﬂiddet yüklü
bireyler ve ataerkil yap›y› benimsemiﬂ insanlar yetiﬂiyor. Biz toplumumuzu ﬂiddetle emziriyoruz. Çocuklara bar›ﬂç›l bir e¤itim veremedikçe de
toplumda kad›n›n yerinin de¤iﬂmesini, kad›n›n da kendine biçilen rolü
reddetmesini, kabu¤unu k›rmas›n›
beklemek güç oluyor.
Bir ülkenin siyasal rejiminin göstergelerine bakt›¤›m›zda da o ülkedeki
kad›nlar›n sosyal yaﬂamdaki, siyasetteki ve iﬂ dünyas›ndaki konumu rejimin
en temel göstergelerden birini oluﬂturuyor. Bu durumun kökeninde sizce
ne yat›yor?

Egemen erkek gruplar iktidarlar›n›
göstermek için öncelikle en zay›f olarak
gördükleri kad›nlara yönelik yapt›r›mlar uyguluyorlar. Ne yaz›k ki insanlar
üstünlüklerini ilkel kabilelerde oldu¤u
gibi, fiziksel güçle göstermeye çal›ﬂ›yorlar. Oysa üstünlük, ak›lla, bilimle,
yap›lan iﬂlerle de¤erlendirilmelidir. Bugün Türkiye’de siyaseti izlerken ilkellik
örneklerini s›k s›k gözlemleyebiliyoruz.
Atatürk’ün ça¤daﬂ, laik Türkiye’sini
baﬂ› örtülü bir cumhurbaﬂkan› eﬂiyle,
baﬂbakan ve bakan eﬂleriyle temsil ediyor olmam›z çok trajik bir durum. Bugün devlet dairelerinde iﬂ bulmak için
insanlar eﬂlerinin baﬂ›n› örttürmek zorunda b›rak›l›yor. ‹ﬂte bunlar, rejim de¤iﬂikli¤inin ayak sesleridir. Demokratik
bir dünyada böyle uygulamalar kabul
edilemez. Ça¤daﬂ, ayd›nlanmac› ve demokratik bir Türkiye için kad›nlar›n bilinçlendirilmesi ve kad›nlar›n direnç
gösterebilmesi çok önemli. Kad›nlar›n
bu direncini erkeklerin de desteklemesi
gerekiyor.
ÇYDD olarak özellikle daha çok k›z
çocuklar›n›n e¤itimine önem veriyorsunuz. Buradaki amaç nedir? Neden
öncelik k›zlara?
Kad›n e¤itimine yap›lacak yat›r›m
Türkiye’nin ekonomik aç›dan, kültürel
aç›dan, toplumsal aç›dan kalk›nmas›n›n
en önemli çözümüdür bizce. Kad›nlar
iyi-kötü biraz e¤itim gördü¤ü zaman
soru sormaya baﬂl›yor. Biz ÇYDD olarak o nedenle burslu k›zlar›m›zdan çok
memnunuz ve umutluyuz. Bizim destekledi¤imiz k›zlar›m›zda yaﬂad›¤›m›z
çok güzel örnekler var. K›zlar e¤itim
al›nca daya¤a itiraz ediyor, berdel edilmek istemiyor, kuma olmak istemiyor,
okumak istiyor, okula gitmek için gerekirse kendini yerden yere vuruyor;
muhtara gidiyor; bizlere ulaﬂmaya çal›ﬂ›yor; mücadele ediyor… K›zlar kurtuluﬂun e¤itimde oldu¤unu fark ettikleri
an kendi ailesinde ve çevresinde çok
büyük de¤iﬂiklikler oluyor. Bizim ilkelerimiz Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliﬂtirmek, ça¤daﬂ e¤itim yoluyla ça¤daﬂ insana,giderek ça¤daﬂ topluma ulaﬂmak. Bu bizim hem amac›m›z
hem de hedefimiz. Biz bu konuda 41
proje yürütüyoruz. Projelerimizden yararlanarak e¤itim alabilen çocuklar›m›z›n her biri çeﬂitli meslek dallar›nda ve
çok baﬂar›l›, ça¤daﬂ insanlar olarak top-

lumda yerlerini ald›lar. Biz destekledi¤imiz üniversite ö¤rencisi say›s›n› yüz
bine ç›karmak istiyoruz. Bunun yan›nda geriden yetiﬂen k›zlarda büyük bir
aç›k var. Bir milyona yak›n k›z›m›z okula gidemiyor. Bunu büyük bir eksiklik
olarak gördü¤ümüz için biz 6. s›n›ftan
baﬂlayarak k›zlara burs vermeye baﬂlad›k. Bu projemizdeki amac›m›z da yine
yüz bin k›za burs verebilmek ve k›zlara
yönelik yurt gereksinimine yan›t verebilmek. Destekledi¤imiz k›zlar biz de
var›z biz de erkeklerle eﬂitiz diyorlar ve
bu hem düﬂünsel hem de eylemsel olarak geliﬂiyor. Örne¤in Hakkari’de bisikletle gezen k›zlar var. Futbol turnuvalar›na kat›lan k›zlar var. E¤itim süreçlerini tamamlayabilecek olan bu k›zlar ne
çarﬂafa girecektir, ne PKK’ya gidecektir,
ne de cemaatlerin pençesine düﬂecektir
ve berdele verilecektir ne de dayak yiyecektir. ‹ﬂte bu karﬂ› devrimin önüne
konacak en büyük devrimdir.
Kentli ve e¤itimli kad›nlar da belli
bir bask› alt›nda. Sizce onlar bu bask›lar› nas›l k›rabilirler?
Kentli ve e¤itimli kad›nlar›n da deste¤e ve güdülemeye gereksinimleri var
elbette. Ben bugün için kad›nlar ille de
parlamentoda olsunlar diye düﬂünmüyorum. Önce muhtarl›klar› als›nlar, il
genel meclisine, belediyelere girsinler.
‹nan›yorum ki buralarda çok baﬂar›l›
kad›nlar olacakt›r. Bu kap› onlara durduk yerde aç›lmayacakt›r. Kad›nlar›n
kendileri bu iﬂleri baﬂarabileceklerini
düﬂünmelidirler. Tabii ki keﬂke meclisin yar›s› kad›n olsa diye düﬂünüyo-

rum. Bugün meclisteki orana bakt›¤›m›zda hem cumhuriyet tarihimiz aç›s›ndan, hem dünyadaki di¤er parlamentolarla k›yasla kad›n say›s›n›n ne
kadar az oldu¤unu görürüz. Maddi
gücü de elinde bulunduran erkeklere
karﬂ› kad›n›n elinde bilgi, beceri ve hizmet aﬂk› var. Oysa ne yaz›k ki bizde siyaset karar mekanizmalar› maddi güç
oran›nda belirleniyor. Bu düzeni bozup aradan s›yr›lmak kolay bir ﬂey de¤il elbette.
Cumhuriyet kad›nlar›ndan beklentileriniz nelerdir?
Bence her e¤itimli kad›n›n bu cumhuriyete bir borcu var. Bu devletin kurumlar›nda okumuﬂ bir kad›n olarak
ben sayg›n bir konuma ulaﬂm›ﬂsam,
dünyan›n neresine gitsem Türk kad›n›
olarak beni sayg›yla karﬂ›l›yorlarsa ve
hatta “keﬂke bizim de bir Atatürk’ümüz olsayd›” dedirtiyorsam, bana bu sayg›nl›¤› kazand›ran cumhuriyete benim bir borcum var. Bu borcum
da cumhuriyetim için, halk›m çal›ﬂmakt›r. Ama siz bu borcu ödemek yerine kazand›¤›n›z paran›n keyfini sürerek, yaz›n sahillerde, k›ﬂ›n kayak merkezlerinde tatil yapmaktan, çocuklar›n›z› en iyi okullarda okutmaktan, yurtd›ﬂ›na göndermekten baﬂka hiçbir ﬂey
düﬂünmüyorsan›z küçük burjuva hayallerinin ötesinde de¤ilsinizdir. Ne
yaz›k ki bir çok insan bu hayallerle yaﬂ›yor. Çok iyi meslek sahibi olan kad›nlar›m›z toplumsal sorumluluklar›n›n bilincine varmal›, bu sorumluluklar› için çal›ﬂmal›d›rlar.
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K Ü LTÜR - SANAT

‹zlenimci ve ‹fadeci Resmin Devrimci Ustas›:

Neﬂ’e Erdok
Türk resminin 1960 kuﬂa¤› içinde yetiﬂen Neﬂ’e Erdok ça¤daﬂ figüratif Türk resminin tarihsel de¤iﬂimini
gerçekleﬂtirmeyi baﬂaran önemli ustalar›ndan. H›zla de¤iﬂen toplumsal kent yaﬂam›n›n insanlar›n› ve
kentle iliﬂkilerini izlenimci ve ifadeci bir üslupla tablolar›na yans›tan Erdok, özgünlü¤üyle figüratif form ve
ifadenin geliﬂmesine büyük katk›da bulunuyor…

Oktay GÜNEY

1960’l› y›llar›n kendine özgü koﬂullar›nda yetiﬂen bir sanatç› olarak
bugünün sanat ortam›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Güzel sanatlarda e¤itim bire bir
verilen bir e¤itim. Üniversiteden yeni
emekli oldu¤um için de bugüne dek
gençlerle yak›ndan iliﬂki içinde oldum
her zaman. Ben 62/63 y›l› mezunuyum. Benim üniversiteye ö¤retim
üyesi olarak girdi¤im dönem 1972 y›l›d›r. O dönemde güzel sanatlar fakültelerine Anadolu’nun pek çok yerinden ö¤renciler geliyordu. Daha sonralar› güzel sanatlar ﬂehirli ö¤rencilerin
ilgi duydu¤u bir alan olmaya baﬂlad›.
Oldukça ﬂaﬂ›rt›c› do¤rusu. Sanata
ilginin k›rdan kente do¤ru geliﬂti¤ini
mi söylüyorsunuz?
Elbette sanat kentte yap›lan bir eylemdir. Ancak ressam olma iste¤i
duymak için kentli olman›z gerekmiyor. Üstelik daha saf bir altyap› gerektiriyor. Ressam olaca¤›n›z› ve bu sanat›n güzel bir ﬂey olaca¤›n› hayal etmekle baﬂlaman›z gerekiyor. O yolla
maddi kazanc›n›z›n ne olaca¤›n› düﬂünmekle baﬂlanmayacak bir eylem.
Bu nedenle Anadolu’dan gelen çocuklarda bu hayal daha fazlayd›.
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Acaba o y›llar›n e¤itim altyap›s›n›n
Anadolu’da ne denli güçlü ve temelli
oldu¤unun göstergesi diyebilir miyiz?
Anadolu’da o dönem çok güzel
ﬂeyler vard›. Örne¤in Trabzon Lisesi
zaman›nda güzel sanatlar fakültelerini besliyordu. Bu gün de GSF’lerin ö¤retim üyesi kadrolar›n›n ço¤unlu¤u
Karadeniz kökenlidir. ben 2 y›l kadar
Erzincan Lisesi’nde okudum. Okulumuzun tiyatro salonu vard›. Biz orada
Moliere’in eserlerini sahneliyorduk.
Örne¤in edebiyat hocam›z köy enstitülerinde ö¤retmenlik yapm›ﬂ bir edebiyatç›, araﬂt›rmac› olan Tahir Alangu’ydu. Alangu’dan baﬂka da pek çok
nitelikli ö¤retmenimiz vard›. ‹ﬂte Anadolu’da e¤itimin iklimi böyleydi. Bu
alt yap›dan gelen gençlerin kentleri ve
sanat› olumlu yönde beslemesi çok
do¤ald›.
Kendi ö¤rencilerinizin ortam›n›
gözlemledi¤inizde nas›l de¤erlendirirsiniz?
ﬁu anda ö¤rencilerin olanaklar›
daha fazla. ‹stedikleri kitaba, kayna¤a, görsele çok daha kolay ulaﬂabiliyorlar. Avrupa’ya gidip gelme olanaklar› da daha fazla. Böylece sanat
ortam›n› daha h›zl› ve daha iyi tan›ma olanaklar› var. Okuduklar› kitaplar ve resim malzemelerine ulaﬂmalar› çok daha kolay. Örne¤in benim
ö¤rencili¤imde G.S.F.’nin kütüphanesinde kahverengi tonlu bask›l›, ince Frans›z kitaplar› vard›. Bunlar çok
iyi bask›l› kitaplar de¤illerdi. Saatlerce onlara bak›p dururduk. Baﬂka
kayna¤a ulaﬂma olana¤›m›z olmazd›. O aç›dan ﬂansl› genç sanatç› adaylar› yetiﬂiyor.
Tüm bunlar de¤er alg›lamas› olarak sanat› daha yukar› taﬂ›maya yetiyor mu?
Bizim ö¤rencili¤imizde sanat›n sanat için mi yoksa toplum için mi olmas› gerekti¤i konusu çok tart›ﬂ›l›rd›. Benim asistan oldu¤um dönemlerde ise
belki çok kar›ﬂ›k dönemlerdi ama çok
hareketli çok dinamik bir dönemdi ve
ö¤renciler sanat e¤itimlerinin nas›l olmas› gerekti¤i konusunda düﬂüncelere sahiptiler. Forumlar yap›l›yordu,
talepleri oluyordu. Bu e¤itime kat›l›m
demekti. Sonradan bu tür tart›ﬂmalar
azald› istekler yok oldu.

Neden idealist tart›ﬂmalar azald›?
Asl›nda yeni kuﬂaklar›n öncelikli
derdi nas›l baﬂar›l› olabilirim sorusuna yan›t ar›yorlar. Oysa bizim alan›m›zda bu soru nas›l iyi resim yapabilirim olarak sorulmal›. Çünkü baﬂar› ölçütü olarak görülen ﬂeyler piyasada
farkl› sanatta farkl›d›r. ﬁu anda ö¤rencilerin mezun olduktan sonra çal›ﬂma
alanlar› eskiye göre geniﬂledi. Bir k›sm› e¤itim veriyor. Kurslar düzenleniyor, atölyeler kuruluyor. Önceden bu
kadar yayg›nl›k yoktu. Güzel sanatlar
mezunlar› çok az parayla geçinmeyi
baﬂtan kabullenmiﬂlerdi.
Toplumsal yap›n›n ve de¤iﬂimin
sizin resminize nas›l etkileri oldu?
Ben henüz küçükken “Köprüalt›
Çocuklar›” roman›n› okuyan çocuklardand›m. Evimizde 15 günde bir et
yeniyorsa, her seferinde annemiz taraf›ndan birilerinin bunu yiyemedi¤i biz
hat›rlat›l›r, adeta bo¤az›m›za dizdirilirdi. Böyle bir duyarl› ortamda yetiﬂ-

tirildik. Bu da beni halk›n durumuna
yönelik hassaslaﬂt›rm›ﬂt›r. Aile ortam›nda aﬂ›lanan bu duyarl›l›k hocalar›m›z taraf›ndan da sürdürülürdü.
Gençli¤imde 27 May›s devrimini yaﬂad›m. 27 May›s sürecinde elimde
bayrakla, yürüyüﬂlerde kendimi hat›rl›yorum. 61 Anayasas›’n›n getirdi¤i
özgürlük ortam›nda, büyük toplumsal dönüﬂümlerin yaﬂand›¤›, gençlik
hareketlerinin yo¤un oldu¤u bu dönemler de benim hem alg›m› hem de
duruﬂumu geliﬂtiren önemli süreçlerdi. 1967 y›l›nda Fransa’ya gittim, 68
olaylar›n› orada yaﬂad›m. Hayat›mda
ilk defa ö¤rencilerle iﬂçilerin birlikte
yürüdü¤ü halk direniﬂlerini gördüm.
Naz›m Hikmet’in ﬂiirlerini ilk defa
orada okudum. Sorbonne Üniversitesi’ndeki toplant›larda ünlü düﬂünürleri dinledim. Tüm bunlar beni çok etkiledi, benim için çok e¤itici oldu.
Fransa’dan Türkiye’ye döndükten
sonra kendi üniversitemde asistan
olarak göreve baﬂlad›m. Bizim okulu-
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muz bir sanat yuvas› oldu¤u için siyasal gerilimler ﬂiddetle sonuçlanm›yordu. ‹dealizmin insanlar üzerinde belirleyici oldu¤u y›llardan 80’li y›llara
geldi¤imizde bireycili¤in özendirildi¤i, baﬂar›n›n paraya odakland›¤›, de¤erler s›ralamas›n›n yer de¤iﬂtirdi¤i
bir dönem baﬂlad›. Bir ressam iyi resim yapmay› ö¤renmek ve maddi olarak azla yetinmeyi bilmek zorundad›r.
80’lerin toplumsal ortam› sanatç›lar
için bozucu unsurlar bar›nd›r›yordu.
Benim sanat çizgime gelince, tüm
bunlar benim resmimi do¤rudan etkilemedi. Benim resmimde s›çramalar
yoktur. Baﬂlang›c›ndan bu yana ilgi
alanlar›m de¤iﬂmedi, eskiden çekici
gelen insan durumlar› benim için hala
ayn› yerini koruyor.
Sanat eleﬂtirmenleri sizin ça¤daﬂ
Türk sanat›nda tarihsel bir de¤iﬂim
yaratt›¤›n›z› ifade ediyorlar. Bu de¤iﬂimin alt›nda hangi yaklaﬂ›m farkl›l›klar› yat›yor?
Atölyesinde çal›ﬂt›¤›m hocam
Neﬂet Günal’›n konular› daha çok
Anadolu ve köy yaﬂam›ndan ç›km›ﬂ
konulard›. Kentte yaﬂayan bir ressam›n köy insan›n›n resimlerini yapmas› çok gerçekçi olmazd›. Ben hiç
köyde yaﬂamam›ﬂ bir insan olarak
köylüyü yeterince tan›d›¤›m›, yeterince gözledi¤imi söyleyemem. Bilmedi¤iniz bir ﬂeyi resmedebilirsiniz
ama çok yüzeyde kal›r. Ben de kent-
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te yaﬂam›ﬂ bir insan olarak kentteki
sokak sat›c›lar›ndan, iﬂsiz tak›m›ndan, o insanlar›n yaﬂamlar›ndaki eksiklikleri daha resimsel buldu¤um
için, onlardan etkilendi¤imi söyleyebilirim. Örne¤in o insanlar›n k›yafetleri kendi ﬂartlar›na göreydi, özgündü. Modaya uygun giyinmiﬂ hoﬂ bir
burjuva bayan›n resmini yapmak beni çok ilgilendirmedi.
Yapt›¤›n›z tablolarda kendinize
göre özel bir ölçünüz, bilinçli çarp›tmalar›n›z var m›? Örne¤in baz› tablolar›n›zda ellerin ve ayaklar›n oran olarak daha büyük resmetmeniz anlat›m
biçiminizden mi kaynaklan›yor?
Bu durum biraz Neﬂet Günal’dan
kaynaklan›r. ‹nsan bedeninin hangi
uzvunu daha çok kullan›yorsa o uzuv
biraz büyür. Neﬂet Günal tar›mla u¤raﬂan insanlar›n resimlerine a¤›rl›k
verirdi ve o insanlar›n da do¤al olarak
elleri ve ayaklar› daha büyüktü. Günal bunu resmine yans›t›yordu, oysa
bende tam olarak öyle de¤ildir. Resimlerimde büyük el de vard›r küçül
el de var ama bunu genel bir tarz olarak de¤erlendirmiyorum. Benim resmimde ifadeci bir yan vard›r ve figür
resimlerinde insan vücudunun en etkili yerleri olan yüzü, elleri ve ayaklar› ister istemez öne ç›kar. Ben de ifadeye yönelik olarak biçimlerle oynayabiliyorum, renklerle ve tonlarla baz›
vurgulamalar yap›yorum.

Otoportreleriniz fiziksel olarak size do¤rudan benzemiyor, onlara baﬂkaca hangi yönlerinizi kat›yorsunuz?
Ben otoportrelerimi de di¤er portrelerimi de modelle karﬂ› karﬂ›ya
yapm›yorum. Kimseden portre sipariﬂi alarak da portre yapm›yorum. Portresini yapmak istedi¤im kiﬂiyi ben
kendim seçiyorum. Genelde bu kiﬂi
çok gördü¤üm, çeﬂitli günlerde çeﬂitli
yönlerini izledi¤im bir kiﬂi olur. Onu
ça¤r›ﬂt›ran bir portre yapar›m; portre
ona hem benzer, hem do¤rudan benzemez. Örne¤in “Asl›” adl› portede
yapt›¤›m Asl› atölyeden ö¤rencim. O
portre Asl›’dan bende kalan izlerdir.
Otoportrelerim de yine ayn› ﬂekilde
yapt›¤›m resimlerdir. Onlarda fiziksel
bir tak›m benzerlikler vard›r. Bir de
bir ressam kiﬂinin yaﬂam›na dair bir
tak›m özellikler vard›r. Daha içsel,
ruhsal durumlar›m› yakalamaya çal›ﬂ›yorum. ‹nsan kendisiyle de alay edebilmeli, kendisine de eleﬂtirel bir gözle bakabilmelidir. O nedenle kendimi
dramatik bir durumda da komik bir
durumda da resmedebilirim. Bu durumlar daha çok dramatik oluyor ama
içinde hicivler de bar›nd›r›yor.
Son y›llarda dünyada ve Türkiye’de pek çok eserin çok büyük paralar karﬂ›l›¤›nda el de¤iﬂtirdi¤ini görüyoruz. Bu alanda bir borsa oluﬂtu¤unu düﬂünüyor musunuz? Ressam olarak ne dersiniz?

NEﬁE ERDOK (1940, ‹stanbul)
1963'de ‹DGSA Resim Bölümü Neﬂet Günal Atölyesi’nden mezun oldu. 1965-66 y›llar›nda ‹spanyol Hükümeti'nin bursuyla gitti¤i Madrid’de ‹spanyol Dili ve Edebiyat›,
Uygarl›¤› ve Sanat Tarihi üzerine
çal›ﬂmalar yapt›. 1967-72 y›llar›nda
devlet bursuyla gitti¤i Paris’te
ENSBA'da resim, fresk, vitray çal›ﬂmalar› yapt›. 1972 y›l›nda, Fransa’dan
dönüﬂünün
ard›ndan
‹.D.G.S.A.’nde asistan adayl›¤›na
atand› ve Neﬂet Günal Atölyesi’nde
görevlendirildi. ‹lk sergisini 1972 y›l›nda Fransa’da açt›. 1979’da “Yeni
E¤ilimler Sergisi” Baﬂar› Ödülü’nü,
1980’de 14. DYO Resim Sergisi’nde
Mansiyon, 1981’de “Yurtta Sulh Cihanda Sulh 1981” Vakko Resim Yar›ﬂmas› Büyük Ödül’ü, 1986 Sedat
Simavi Vakf› Görsel Sanat Ödülü’nü, 1998 NTV 1997 Ödülü’nü,
2006 Art- ‹st 2006 Sanatç› Onur
Ödülü’nü alm›ﬂt›r.
Dünyada tablo spekülasyonlar› var
ve her zaman için oldu. Bundan kaçmak olanakl› de¤il. Ancak k›smen de
olsa kaçabilirsiniz: Sanat›n›zdan taviz
vermeyerek. Sat›ﬂ kayg›s›yla, yaln›zca
birilerinin hoﬂuna gidebilecek ﬂeyler
yapmamak gerekli. Be¤enilen ve sat›lan bir resminizin bir benzerini daha
sat›ls›n diye yapmay› do¤ru bulmuyorum. ‹lgilendi¤iniz, önemsedi¤iniz baz› konular vard›r, onlar› tekrarlaman›z
do¤ald›r. Örne¤in gece yolculu¤u temas› benim s›k iﬂledi¤im bir temad›r.
Onu çok tekrarlar›m ancak her seferinde kompozisyonu de¤iﬂir. Dar mekanda çok figürü düzenlemeyi severim ve
bunu da tekrarlar›m. Ancak bunlar›
sat›ld›¤› için tekrarlamam. Fiyatlar›n
speküle edilmesi konusuna gelince; bir
ressam›n resmi sat›ld›, sonra yeniden
el de¤iﬂtirdi¤inde o ressama yeniden
belli bir telifin gelmesi gerekiyor, t›pk›

kitaplar›n yeniden bas›ld›¤›nda gelmesi gibi. Bizde bu konuda bir telif yasas› ç›kt› ama uygulamada bir geliﬂme
yok. E¤er resim al›n›p sat›l›yorsa, bu
konular›n da düzenlenmesi gerekiyor.
Bizde resim sat›n alan baz› kiﬂiler
“Mahmutpaﬂa iﬂi” pazarl›klar yapabiliyor ve resmi ucuza düﬂürdük diyebiliyorlar. Al›rken çok kazanmak istiyorlar. Halbuki bir Japon iﬂ adam› bir resim ald›¤›nda o resme çok para ödedi¤ini söyleyerek övünüyor. Asl›nda o
bir yandan ak›ll›ca bir iﬂ yapm›ﬂ oluyor. Sat›n ald›¤› resmin maddi de¤erini düﬂürüyor. Bizde sistem ressam›n
aleyhine çal›ﬂ›yor.
Kent insanlar›n› konu alan izlenimci bir ressam olarak kente ve insan
iliﬂkilerine yönelik gözlemlerinizi aktar›r m›s›n›z?
Ben art›k ‹stanbul’u eskisi kadar

sevmedi¤imi söyleyebilirim. ‹stanbul’da resim için çok malzeme var ancak yaﬂamak için çok zor bir kent. ‹stanbul’da yerleﬂim alanlar› çok geniﬂledi, kentin bir ucuyla di¤er ucu aras›ndaki uzakl›k kentler aras› mesafeler kadar art›k. Modern konutlar her
ne kadar artm›ﬂ olsa da iç içe ve s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir yaﬂam söz konusu. Kent
geniﬂliyor ama yeni yeﬂil alanlar, botanik bahçeleri, yeni meydanlar, yeni
parklar yok. Böyle bir ortamda yaﬂayan insanlar her ne kadar e¤lence yerlerine gidip göbek atsalar da bence
mutsuzlar. Art›k hafta sonlar›nda aileler çocuklar›yla kapal› al›ﬂveriﬂ merkezlerine gidiyorlar. Tüm bunlar bana çok ac›kl› geliyor. Bence ‹stanbul,
insan eli de¤dikçe bozulan bir kent.
Oysa dünyada, do¤as› ‹stanbul kadar
olmasa da, insan eliyle güzelleﬂtirilmiﬂ kentler de var.
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USTA L A R A SAYGI

Arif Damar:

ﬁairli¤in Do¤as›nda
‹nsanc›ll›k Var…
ﬁiir dünyas›n›n tart›ﬂmas›z en önemli isimlerinden Arif Damar, Türkiye'nin ekonomik
ve sosyal geliﬂimine ﬂiirleriyle tan›kl›k eden bir ﬂair. Bu y›l TÜYAP kitap fuar›n›n onur
konu¤u seçilen, “Gitme Kal”, “Beni Unut” ﬂiirlerinin ak›llarda kalan m›sralar›n›n sahibi
Arif Damar’la yeni dönem ﬂiirleri ve Türkiye’nin gündemi üzerine konuﬂtuk.

Ülkem Evrim KEPENEK

ﬁiirlerinizde daha çok aﬂk,
emek ve yoksulluk temas›n› iﬂli-
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yorsunuz. Sizin ﬂiir yazarken bes leyen de¤erler neler?
Ben açl›ktan ve yoksulluktan
geldim. Bu yüzden ne oldu¤unu
iyi bildi¤im yoksullu¤un kalkmas›-

n› istiyorum. Kimse aç yatmas›n,
karanl›kta kalmas›n istiyorum.
Toplumumuzda büyük bir açl›k
var. Küçük bir zümre Türkiye’deki
milli gelirin en büyük pay›n› al›yor

geri kalan yoklu¤u bölüﬂüyor. 46
milyon insan açl›k s›n›r›nda yaﬂ›yor bu ülkede. ﬁiirlerim de bu nedenle açl›ktan, yoksulluktan gelen insanlar›n kavgas›n›, eme¤ini
görebilirsiniz.
Sizce son dönemdeki en etkili
ﬂairler kimler?
Son dönemde iyi ﬂairler yetiﬂti
asl›nda. Küçük ‹skender ayk›r›,
muhalif bir ﬂair. Sonra Haydar
Ergülen var; Orhan Aklaya var…
‹lk akl›ma gelenler bunlar. Daha
gençler var… ‹lhan Keskin çok iyi.
Gülten Ak›n, Gonca Özben var.
Türkiye tarihinde yaﬂanan darbeler toplumcu ayd›nlar› sindirirken bu durumun ﬂiire etkisi ne oldu?
Genel olarak 12 Eylül darbesinin sonuçlar› hala devam ediyor.
Çekingenlik ortam› toplumsal kültüre iﬂledi. Art›k toplumsal sorunlara 12 Eylül’den önceki kadar
de¤inilmiyor. Örne¤in emekçilerin mücadelesini edebiyatta, ﬂiirde göremiyoruz.
Genç ﬂair adaylar›ndan bek lentileriniz nedir?
ﬁimdi ço¤u insan ﬂair olmak
istiyor. Halbuki soylu bir gerçek
ﬂair, ﬂair olmak için ﬂiir yazmaz.
Toplumda, dünyada düﬂüncesine
ayk›r› her ﬂairin insanc›l olmas›
gerekir bir kere; içinde insan sevgisi olmas› gerekir. “Ben bunu
yazmal›y›m” der ﬂair, sorumluluk
duyar. Çünkü hayatta yoksulluk
vard›r, sömürü vard›r, açl›k vard›r. ﬁiiriyle toplumu de¤iﬂtiremese de insanlar› etkiler. Baudelaire’in kitab› toplat›lm›ﬂt›r Pablo
Neruda demokratik mücadeleye
kat›lm›ﬂt›r. Naz›m Hikmet’te niçin
ﬂiir yazd› bu memlekete. bizim
bu cehennem bu cennet bizim diyor Naz›m. Çünkü toplumda bir
tak›m onu tahrik eden üzen, onu
öfkelendiren durumlar var. Onun
için ﬂiir yazd› ﬂair olay›m diye de¤il. ‹ﬂsizlik var ülkede. Ayr›ca iﬂçiler sömürülüyordu halen daha
sömürülüyor. Bir dünya görüﬂü
vard›. Ahmet Arif de ayn› Toplu-

mu de¤iﬂtiremeseler bile insanlar› etkileyebilsinler sözleriyle. Sömürüyü ve insana ac› veren ﬂeyleri anlats›nlar.
Ülkemizin yaﬂad›¤› ve sizi en
derinden etkileyen olay nedir?
Varl›k vergisi ilk akl›ma gelen
olaylardand›r. O zaman 18 yaﬂ›ndayd›m. 6-7 Eylül olaylar› var bir
de... Az›nl›k statüsündeki vatandaﬂlar›m›z›n dükkanlar›, ma¤azalar› talan edildi. Çengelköy’de evlere girdiler. Ben o zaman Aksaray’da oturuyordum. Bizi de toplad›lar. Komünist ve muhalif bilinen insanlar›. Akl›mda kalan bir
ﬂeyde iki tarafl› ma¤azalar vard›
vitrinlerde eski ayakkab›lar, talan
s›ras›nda insanlar yenileri giymiﬂler eskileri vitrine b›rakm›ﬂlar. Belki de bunu Demokrat
Parti yapt›rd›. 6 ay komünistler
hücrelerde kald›lar. O zaman›n
s›k› yönetim komutan› 12 tane
komünist salland›raca¤›m diyordu. Bu olaylar› komünistlerin
üzerine y›kmaya çaba gösterdiler. Türkiye’de bas›n hiç bir zaman demokratik olmad›. Mesela
Fransa Almanlarla savaﬂ›rken komünist partisi 70 bin üyesini
kaybetti. Yurt sadece toprak de¤il, çal›ﬂan halkt›r. Solcular ondan yana tav›r al›r. Ben Nutuk’u
ﬂimdi yeniden okuyorum. ‹lk antlaﬂmay› biz Sovyetlerle yapt›k.
Ama sonralar› ülkede öyle bir anti komünizm propagandas› yap›ld› ki Rus salatas›n› bile Amerikan
salatas› yapt›lar. ‹lla Alman taraftar› olacaks›n, olmazsan komünistsin! Ondan sonra da Amerika taraftar› olacaks›n. Türkiye
taraftar› diye bir ﬂey var, neden
onu olmuyoruz? Ben Türküm.
Bilinçlenme süreciniz nas›l ge liﬂti?
Bende okuma al›ﬂkanl›¤› çok
erken yaﬂta baﬂlad›. ﬁair, yazar
olmaktan önce iyi bir okurum. Sürekli kitap okurum; ﬂiir her zaman
okuyorum. Tarih ve sosyolojiyle
ilgili kitaplar. ﬁimdi 83 yaﬂ›nday›m her kitap insana bir ﬂeyler ö¤retiyor. Bilginin sonu yok. ﬁimdi

Çerkez Ethem’e merak sard›m.
Kitap okudum, bilinçlendim. Önce Naz›m’›n ﬂiirlerini sevdim, düﬂüncelerini merak ettim. Kitaplarla, dünya görüﬂüm oldu. O dünya
görüﬂ aç›s›ndan her ﬂeyi de¤erlendirdim ve ona göre tav›r ald›m.
V‹ETNAM
Vietnam için yazmad›n dedi Akﬂit
Vietnam için ﬂiir yaz›lmaz
Vietnam için dö¤üﬂülür
Vietnam için ölünür
Yapraktan kömür
Kirpikten kül
Gözlerin yand›¤› Vietnam
Da¤ ol da¤lar›na kat›l
Baﬂak ol
Tüfek ol çat›l
Tuz ol ekme¤ini bans›n
Göreyim
A¤lamay› bilmiyor Vietnam
ﬁiir ne ki
Gözyaﬂ›
Çocuklar do¤madan öldürülüyor
Git Vietnam'da ana ol
Arif Damar Kimdir?
23 Temmuz 1925 tarihinde
Çanakkale ilinin Gelibolu ilçesinin Karainebeyli köyünde
do¤du. Arif Barikat, Arif Hüsnü, Ece Oval› takma adlar›n›
kulland›. Küçük yaﬂlarda önce
babas›n› ard›ndan annesini yitirdi. ‹stanbul Erkek Lisesi'ndeki ö¤renimini yar›m b›rakarak çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂt›. Ant
ve Yeryüzü dergilerinin yay›n
kurullar›nda görev ald›. Yön,
Papirüs, Türk Solu, Türkiye
Yaz›lar›, Milliyet-Sanat Dergisi
gibi çeﬂitli yay›n organlar›nda
yazd›. 1969'da Suadiye'de Yeryüzü Kitabevi'ni kurup yönetti.
1940 kuﬂa¤› toplumcu ﬂairleri
aras›nda kavgac›, ama bar›ﬂç›l
ve insanc›l yan› a¤›r basan yo¤un içerikli, dil ö¤esini, biçim
kayg›s›n› taﬂ›yan, iﬂçili¤i titiz
ﬂiirleriyle tan›nd›.
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K‹TAP

Efsaneden Gerçe¤e
Kuﬂçubaﬂ› Eﬂref
Bar›ﬂ DOSTER
‹ngiltere'de Levrens Türkiye'de Eﬂref.
Bir efsane haline getirilerek kendilerine olmad›k roller biçilen iki do¤ru söylemeyen!
Bilim disiplininden uzak kaleme al›nan kimi
çal›ﬂmalarda da Erﬂef'in Lerens'e dünyay›
dar etti¤i biçiminde özellenebilecek iddialar ortaya at›lmakta. Bu ve benzeri iddialalrla da yak›n dönem Türk tarihi, özellikle 1950'lerden baﬂlamak üzere hayaller
üzerine bina edilmek istenmekte, gerçek
kahramanlar unutturulup sentetik kahramanlar üretilmekte, böylelikle yak›n geçmiﬂ yok edilmekte. Oysa 1950'lerden itibaren kendi yak›n geçmiﬂiyle "hesaplaﬂan"
‹ngilizler Lavrens'e atfedilen hadiselerin birer hayal oldu¤unu ortaya koyup "efsane"yi sona erdirirken bizde bu yap›lmam›ﬂ,
Kuﬂçubaﬂ› efsanesi adeta bir yalan rüzgâr›
gibi dozu art›r›larak sürdürülmüﬂtür. Önceki çal›ﬂmas› "Çerkez Ethem" de Arapças›na dönüﬂtürülen benzer bir konuyu tamamen belge ve bilgilere dayanarak ayd›nla-

tan Ahmet Efe, bu eserinde de yak›n dönem Türk tarihinin ilginç kiﬂiliklerinden
Kuﬂçubaﬂ› Eﬂref'in gerçek yüzünü ortaya
koyuyor.
Bu ba¤lamda Kuﬂçubaﬂ›'n›n Harbiye
mezunu olmad›¤›n› Genel Kurmay ve MSB
kay›tlar›na dayanarak ortaya koyan Efe,
Teﬂkilat› Mahsusa'y› Eﬂref'in kurmad›¤› ve
hiçbir zaman da baﬂkanl›¤›n› yapmad›¤›ndan baﬂlayarak birçok yanl›ﬂ bilineni aç›¤a
ç›karmaktad›r. Eﬂref'in Türk ‹stiklâl Harbi'nde önemli rol oynamad›¤› gibi, kuﬂkular› ça¤r›ﬂt›ran eylemleri de aç›¤a ç›karan
bu çal›ﬂma, Kuﬂçubaﬂ›'n›n Çerkez Ethem'le
birlikte 28 Ocak 1921'de Yunan hizmetine
girdi¤ini ve Büyük Türk Taaruzu ard›ndan
kuruldu¤u Anadolu Osmanl› ‹htilal Komitesi ile -Rum ve Ermeni gruplar› ile birlikteEge adalar›ndan Anadolu'ya ç›karmalar
yapt›rd›¤› -Fevzi Çakmak imzal›- Genelkurmay belgelerine dayanarak gözler önüne
sermektedir.
Çal›ﬂman›n en önemli yan› ise Hüsamettin Ertürk'ün ortaya att›¤›, "Kuﬂçubaﬂ›-

n›n 1950'likler listesine yanl›ﬂl›kla girdi¤i,
Fevzi Çakmak'›n onu buradan ç›karmak
için ne kadar çabalad›¤›..." iddas›n›n gerçek olmad›¤›n› bizzat Fevzi Paﬂa imzal› Genelkurmay istihbarat belgeleri ile ortaya
koymas›d›r"
Ahmet EFE
Bengi Yay›nlar›

Gere¤i Düﬂünüldü
Murat KARDAK
Böyle Giderse…
Toplumsal yaﬂamda gitgide yükselen,
kendini yüzeyde göstermeye baﬂlayan, alenileﬂen ve kan›ksanan yozlaﬂmaya tepki
vermeye kararl›, ama hastal›kl› bir beyin
günün birinde harekete geçer mi?
Zeki, son derece planl›, ac›mas›z bir katil...
Ona göre her cinayet topluma verilen
bir mesaj…
‹stanbul’un en hareketli noktalar›nda
ard› ard›na ortaya ç›kan, özenle ve dehﬂet
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saçacak ﬂekilde sergilenen parçalanm›ﬂ cesetler.
Ve s›f›r ipucu.
Ama polisin elinde varl›¤›n› y›llardan
beri kimsenin bilmedi¤i gizli bir koz olabilir mi?
Gittikçe h›zlanan bir vahﬂet dalgas›, s›ra d›ﬂ› karakterlerin gittikçe daralan zamana ve keskin bir zekaya karﬂ› verdi¤i y›prat›c› mücadele..

Cihat T.,
A.P.R.I.L Yay›nc›l›k

Dali ve Ben
Yonca DEM‹R
Salvador Dali
Deli mi? Dahi mi?
Tarihin en fazla taklit edilen, yap›tlar›n›n sahteleri en fazla üretilen ve sat›n al›nan sanatç›s›...
Ç›lg›n bir dahi... Ve ayn› zamanda bir
kalpazan m›?
Belçikal› sanat eserleri komisyoncusu
Stan Lauryssens kendini Dali’nin gerçeküstü motifleriyle bezenmiﬂ, sadece paran›n gerçek oldu¤u bir dünyada buluyor ve
Dali’den Andy Warhol’a, Beatles’dan
Frank Sinatra’ya, Picasso’ya kadar birbirinden ünlü isimlerle yaﬂad›¤› gerçek(üstü) olaylarla ça¤daﬂ sanat›n yak›n tarihini
gözler önüne seriyor.
Stan Lauryssens’in hareketli ve e¤lenceli hayat öyküsü sanat dünyas›n›n pek az
bilinen bir köﬂesine, üstelik tüm ayr›nt›la-

r›na ›ﬂ›k tutuyor.
“ﬁirketin baﬂar›l› politik
taﬂlamas›, Sigara ‹çti¤iniz
‹çin Teﬂekkür Ederim’inden
sonra, ‹spanyol gerçeküstücü ressam Salvador Dali
hakk›ndaki, Dali ve Ben:
Sürreal Bir Hayat’› Andrew
Niccol yönetecek. Andrew
Niccol’un baﬂar›lar›n›n aras›nda, yönetti¤i Gattaca,
baﬂ rolünü Al Pacino’nun
oynad›¤› S1mOne ve Savaﬂ Tanr›s›(Lord of War)
bulunuyor. Ayr›ca The
Truman Show’u da yazd›.”

Stan LAURYSSENS
A.P.R.I.L Yay›nc›l›k

‹ttihat ve Terakki’nin
Son Günleri
Bar›ﬂ DOSTER

‹ttihat ve Terakki'nin Son Günleri
baﬂl›¤›yla kitaplaﬂt›rd›¤›m›z bu tefrika
30 Ocak 1937-18 A¤ustos 1937 tarihleri aras›nda 181 bölüm halinde Akﬂam
gazetesinde yay›mlanm›ﬂt›r. Kitapta Osmanl› Devleti'nin kaderine on sene hakim olan ‹ttihat ve Terakki önderlerinin giriﬂtikleri siyasi davay› hayata geçirmek
üzere, d›ﬂa karﬂ› bir bütün gözükürken; Birinci Dünya Savaﬂ›'n›n son y›llar›nda tehlikeli sonuçlar do¤uracak ihtiras ve niyetlerden hareketle birbirlerine karﬂ› vaziyet almalar›n› anlat›r.
Talat Paﬂa ile Said Halim Paﬂa, Kara Kemal ile ‹smail Canbulat aras›nda zaman za-

man aç›¤a ç›kan çekiﬂmeler; Talat, Enver,
Cemal üçlüsünün aralar›ndaki güvensizli¤in büyümesi; Sapancal› Hakk› baﬂta olmak üzere "Fedailer" grubunun çeﬂitli
eylemlere yönelmesi;
Enver Paﬂa'ya suikast giriﬂimleri; ve
nihayet sona gelindi¤inde ‹ttihatç› liderlerin kaçma planlar› yapt›klar› s›ralarda birbirlerine karﬂ› çevirdikleri entrikalar ve daha bir çok konular elinizdeki kitapta yazar›n ifadesiyle "en
yan›lmaz membalara, en sahih neﬂredilmemiﬂ vesikalara baﬂvurarak,
bir devrin iç yüzü" aç›k ve sürükleyici bir anlat›mla yaz›lm›ﬂt›r.
Mustafa Rag›p E SATLI
Bengi Yay›nlar›
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