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Sayg›yla An›yoruz...
YARIN

Birﬂeyler olacak yar›n,
duruﬂundan belli
k›rdaki atlar›n,
bulutlar›n koﬂuﬂundan belli,
kaz›ﬂ›ndan köstebeklerin topra¤›.
❆❆❆

Kar›ncalar›n telâﬂ›ndan belli,
birﬂeyler olacak yar›n,
belki bir tomurcuk,
belki bir a¤ac›n düﬂen yapra¤›,
belki de bir çocuk.
❆❆❆

Pek o kadar göremesek de uza¤›,
kuﬂlar›n uçuﬂundan belli,
birﬂeyler olacak yar›n,
öbür günden önemsiz,
yar›ndan önemli...

BÜLENT ECEV‹T

Mutlu Bir Y›l Dile¤iyle...

Baﬂkan'dan
Baﬂkan'dan Sizlere
Sizlere

fevzi.durgun@usiad.net

Ekonomik ve siyasi aç›lardan çok yo¤un geçen bir y›l›n son günleri de ayn› yo¤unlukta
yaﬂand›. Ekonomik aç›dan bir e¤ik düzlem üzerinde tam ba¤›ml›l›¤a do¤ru kayan Türkiye’nin ulusal de¤erlere inanm›ﬂ sanayici ve iﬂadamlar› olarak kayg›lar›m›z art›yor.
Yabanc›lar taraf›ndan adeta ele geçirilen bankac›l›k alan›ndaki ba¤›ml›l›¤›m›z›n orta ve
uzun vadede ortaya ç›kacak olumsuz sonuçlar›n› görebiliyor ve büyük rahats›zl›k duyuyoruz. AB süreci ve ba¤lant›l› olarak K›br›s’ta gelinen nokta, bugüne kadar savunduklar›m›z›n ne denli do¤ru ve ülkemizin yarar›na oldu¤unu ortaya koymas›na ra¤men, geliﬂmelerden büyük kayg› duyuyoruz.
Mevcut politikalar›n önümüze koydu¤u bu tablo mutlaka de¤iﬂtirilecektir. Ancak bugüne kadar bir gelenek, nezaket çerçevesinde ve diyalog içinde iliﬂkileri süregelmiﬂ Cumhuriyetin kurum ve kuruluﬂlar›n›n y›prat›lma ve etkisizleﬂtirilme çabas›n›n yarataca¤› hasar›
gidermek çok zor olacakt›r. Bu nedenle bu sürecin bir an önce durdurulmas›n›n ülkemizin
gelece¤i için hayati önem taﬂ›d›¤›na inan›yoruz. Ulusal güvenli¤imizi ilgilendiren temel konularda al›nan kararlar›n, ilgili kiﬂi ve kurumlara bilgi dahi verilmeden aç›klanmas› çok
tehlikeli sonuçlar yaratabilecek manevralard›r. Bu amac› belli manevralar›n gerilimin bir
kat daha t›rmanmas›ndan baﬂka hiçbir olumlu sonuç getirmedi¤i görülmüﬂtür.
Irak’taki geliﬂmeler, geri ad›m at›lan k›rm›z› çizgilerimizin ne denli do¤ru ve gerekli oldu¤unu ortaya ç›kartan bir sürece girmiﬂtir. Son örnekte oldu¤u gibi Banu Avar ve daha
binlerce ulusalc›, yurtsever, laik ve ça¤daﬂ ayd›n bürokrat, teknokrat›n bilgi ve birikimlerini ortaya koymalar› engellenmiﬂtir.
‹ç ve d›ﬂ politikada daha önceden saptanm›ﬂ reçete çözümlerin d›ﬂ›nda görüﬂ ve düﬂünce üreten tüm kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar›n sesleri k›s›lm›ﬂ ve bu kiﬂiler h›zla görevlerinden
uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Cumhurbaﬂkanl›¤› makam› Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu denli yo¤un ve çirkin bir
sald›r› alt›nda kalm›ﬂt›r. Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil edildi¤i en üst seviye olan bu makam›n sayg›nl›¤›n›n korunmas› tüm vatandaﬂlar›n görev ve sorumlulu¤u olmal›d›r. Yeni
Cumhurbaﬂkan›n›n, yeni oluﬂacak meclis taraf›ndan seçilmesi, gelecek dönemin Çankaya
tart›ﬂmalar›ndan uzak olmas› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Hükümetin de aç›kça itiraf etti¤i gibi; kay›td›ﬂ› ekonominin kay›t alt›na al›nmas› gibi hayati bir konuda hiçbir baﬂar› sa¤lanamam›ﬂ, cari aç›¤›n artarak ekonomimizin saatli bombas› olmaya devam etmesi önlenememiﬂtir. Di¤er taraftan Merkez Bankas› da dövizdeki
art›ﬂa haz›rl›k yap›lmas› gerekti¤ini üstü kapal› bir ﬂekilde aç›klamak durumunda kalm›ﬂt›r. Ekonomik durum bu denli belirsizlik ve b›çak s›rt› dengede iken yarat›lacak siyasi gerilimlerin faturas›n›n tüm ülke için çok a¤›r olaca¤›n› art›k tüm kesimler ifade etmektedir.
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi de dahil olmak üzere önümüzde çok duyarl› ve sa¤duyulu davran›lmas› ve ayn› oranda da kararl› olunmas› gereken çok ciddi bir süreç vard›r.
Cumhuriyetin kurumlar›na ve temel ilkelerine karﬂ› yap›lan taciz ve sald›r›lar›n boyutlar› art›k ﬂüphe duyulmamas› ve karars›zl›k gösterilmemesi gereken bir noktaya ulaﬂm›ﬂt›r. Çözüm mutlaka Meclis çat›s› alt›nda ve demokrasi kurallar› içinde aranmal›d›r.
Ulusal iradenin temsilcilerinin bu iradenin teslim edilece¤i bir ortamda yer almaktansa,
sine-i millete dönme karar›n›n yarataca¤› ortam›n sorumlusu bu gerginli¤i t›rmand›ran
kesimler olacakt›r.
Demokrasinin kendini savunma refleksinin en etkili ﬂekilde ortaya ç›kaca¤› önümüzdeki dönemde ulusal birli¤imize ve ayd›nl›k gelece¤imize duyarl› tüm kesimlerin sorumluluklar›n›n gere¤ini yerine getireceklerine inan›yorum.
Size, tüm sevdiklerinize ve ülkemize bayram tad›nda günlerle dolu yeni bir y›l dileriz.
Selam ve sayg›lar›mla.

Fevzi Durgun
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Türkiye'nin 2006 Yılı
Ekonomik Deðerlendirmesi
Söyleﬂi: Oktay GÜNEY

Makro ekonomik verilerin
görece iyileﬂti¤inin iddia
edildi¤i bir süreçten
geçiyoruz. Cari aç›ktaki
rekor, özelleﬂtirmelerde
yaﬂanan büyük s›k›nt›lar,
yerli bankalar›n h›zla
yabanc›lara sat›lmas› gibi
sorunlar 2006'ya damgas›n›
vurdu. B‹LD‹REN,
Ekonomiden Sorumlu
Devlet Eski Bakan› Masum
TÜRKER, Prof. Dr. Türkel
M‹N‹BAﬁ, Ekonomist-Köﬂe
Yazar› U¤ur C‹VELEK ve
Prof. Dr. Naci KEPKEP ile
görüﬂerek geniﬂ bir y›l
sonu de¤erlendirme
dosyas› haz›rlad›.
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Ekonomiden Sorumlu
Devlet Eski Bakan›
Masum TÜRKER

2001 y›l›nda yaﬂanan büyük kriz
öncesi döneme k›yasla 2006 y›l›nda, genel görüntü aç›s›ndan, Türk
ekonomisinin daha iyi bir noktaya
geldi¤ini söyleyebilir miyiz?
Masum TÜRKER: 2006 y›l›nda
koﬂullar, 2001 y›l› krizini haz›rlayan
koﬂullara benzemektedir. Hatta
2006 y›l›n›n sonlar›na do¤ru geldi¤imiz bu günlerde, hem cari aç›kta
hem d›ﬂ ticaret aç›¤›nda gerek rakam olarak, gerekse yükselme e¤ilimi olarak Türkiye’nin 2001 krizinden daha derin bir temel krizle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu görüyoruz.
2001 krizinde en az›ndan üretim
ekonomisi çark› dönüyordu; 2006
y›l›na geldi¤imiz zaman Türkiye’de
katma de¤er yaratan ve ulusal kaynaklar› de¤erlendiren, dolay›s›yla
istihdam yaratan üretim ekonomisi
reel olarak gerilemiﬂtir. Bunlar krizin de haz›rlay›c›s›d›r. Çünkü Tür-

kiye’de ara mallar›n önemli bir bölümü ithalatla karﬂ›lan›yor. Ara
mallar ithalatla karﬂ›land›¤› zaman,
bu durum ithalat›n art›ﬂ ivmesini
sürekli tetikler, belli bir ihtiyac› katlayarak artt›r›r. Bu ba¤lamda bakt›¤›m›z zaman Türkiye’de 2001 y›l›na
k›yasla ortam bozulmuﬂ durumda.
2001’e k›yasla bugün önemli
farkl›l›klar var. 2001 y›l›na girildi¤i
zaman 1994 y›l›ndan 2001 y›l›na kadar olmayan bankalar kanunu ﬂu
anda var. Sermaye yeterlilik oranlar›ndaki denetimin s›k› tutulmas› bir
ölçüde finans sektörünü sa¤lam tutuyor. Ancak finans sektörünün taﬂ›mas› gereken siyasi risk ve bu riskin tetikleyicisi durumunda olan
kur riski reel sektörün s›rt›nda. Bir
kriz olas›l›¤›nda reel sektörün çok
büyük yaralar almas› söz konusu
olabilir.
Olas› bir kriz 2001 krizinden

farkl› olarak önce reel sektörde daha sonra finansal sektörde ortaya ç›kacak. Yani krizin oluﬂ biçimi tam
tersi yönde gerçekleﬂecektir.
Türkel M‹N‹BAﬁ: 2001 y›l› ile
2006 y›l› aras›ndaki farkl›l›¤› ortaya
koyabilmek için 2001’in koﬂullar›na
iyi bakmak gerekiyor. 2006 y›l›ndan
2001’e bakarsak, 2006 y›l›n› çok baﬂar›l›ym›ﬂ gibi görebiliriz. Zira kötü
y›llarla karﬂ›laﬂt›rma yapt›¤›m›zda
baﬂar›y› tarif etmek kolayd›r. Ama
2006 y›l›n›, örne¤in 2005’le karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda, ayn› ﬂeyleri söylemeniz mümkün olmayacakt›r.
Di¤er bir deyiﬂle, iç borç/d›ﬂ
borç/GSMH, cari iﬂlemler aç›¤›/GSMH, ihracat›n d›ﬂ borcu karﬂ›lama oran› gibi verileri dikkate almadan; sadece enflasyon oran›ndaki gerilemeden ve kapasite kullan›m oranlar›ndaki k›p›rdanmalardan hareket ederseniz iyimser olmak mümkün. Kald› ki, 2001 kriz
y›l› oldu¤undan hangi y›lla karﬂ›laﬂt›r›rsan›z karﬂ›laﬂt›r›n fotograf
hep iyi görünecektir. Örne¤in,
2 0 0 1 ’ d e
GSY‹H eksi

Prof. Dr.
Türkel M‹N‹BAﬁ:

8’di. 2006’ya girerken ise % 5. ‹malat sanayii de h›zla büyüme trendine girmiﬂti. Krizden üç y›l sonra yani 2004’te % 12, 2005’te de % 4 büyümüﬂtü.
Oysa perﬂembenin geliﬂinin çarﬂambadan belli olmas› gibi… Ekonomik program›n baﬂlang›ç y›l›
olan 2000’in ilk yar›s› da yeni bir
durgunlu¤un ekonomiyi kavrayaca¤›na dair tüm sinyalleri veriyordu! Bunda program›n düﬂük kur
politikas› üzerine oturmuﬂ olmas›n›n pay› büyüktü. Zaten, ilk sinyallerden sonra çok beklemek de gerekmedi, 2000 Kas›m ve 2001 ﬁubat’›nda ard arda gelen dalgalar
ekonomiyi iyice sarsm›ﬂt›. Dönemin
hükümetinin krize müdahale etmemesi krizin yayg›nlaﬂmas›na neden
olmuﬂtu. Daha da garibi Kemal
Derviﬂ’in krize karﬂ› bir kurtar›c›
gibi sunulmas›yd› ki, Derviﬂ bir y›l› aﬂk›n bir zamanda ABD ile
Türkiye aras›nda mekik dokumas›na ra¤men somut
bir model ortaya koymad›. Aksine, krizin daha
da yayg›nlaﬂmas›na
neden oldu. Oysa bu
süre içinde al›nacak
birkaç k›sa vadeli
önlemle krizin önü
al›nabilirdi, ama
önlemler paketi
bilinçli olarak
geciktirildi. Süre
artt›kça üretici
ve tüketicinin
y›lg›nl›¤› da artt› ve "ne olursa
olsun bizi kurtaracak yeni bir mekanizma yarat›ls›n" iste-

¤i oluﬂturuldu. Böylelikle enerjiden
tar›ma, sosyal güvenlikten kamu
yönetimine kadar uzanan yap›sal
reformlar›n toplumsal muhalefetle
karﬂ›laﬂmadan yürürlü¤e girmesinin koﬂullar› haz›rlanm›ﬂ oldu. Dolay›s›yla, baﬂar›s›zm›ﬂ gibi görünen
2001 y›l› asl›nda kapitalist sistemin
Türkiye’nin küresel sermayeye-reformlar üzerinden- kap›lar›n› açmas› için yapt›¤› dayatmalar› kolaylaﬂt›rd›¤› bir y›l olmuﬂtur.
Bu tabloyu milat gibi al›p
2006’yla karﬂ›laﬂt›rmaya kalkarsan›z, 2006’y› günlük güneﬂlik görürsünüz. Oysa 2006’ya geldi¤imizde
enerji ve hammadde fiyatlar› yükselmiﬂ, petrolün varil fiyat› t›rmanmaya baﬂlam›ﬂt›. Uluslararas› raporlar Türkiye gibi ülkelere aktar›lan fonlar›n azalaca¤›n› haber veriyordu. Krizin gece ç›k›p sabaha bitece¤ini sananlar için bu geliﬂmelerin bir anlam› yoktu ama… Cari aç›¤› ulusal gelirinin % 6’s›na ulaﬂm›ﬂ,
k›sa vadeli fon giriﬂlerine bel ba¤lam›ﬂ bir ülkenin bu tür geliﬂmeleri
ciddi birer uyar› olarak alg›lamas›
gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Daha aç›k konuﬂursak: Ekonomik büyüme ve döviz rezervlerindeki art›ﬂ›n k›sa vadeli d›ﬂ fon giriﬂleriyle beslendi¤ini görmek zorunday›z. Çünkü büyümenin ve döviz
rezervlerindeki art›ﬂ›n devam› k›sa
vadeli fonlar›n sürdürülebilirli¤ine
ba¤l›. K›sa vadeli fonlar›n adres de¤iﬂtirmemesi de reel faizlerdeki gerilemenin düﬂük tutulmas›na!
Öte yandan 2006 y›l›nda enflasyonun düﬂtü¤ü, ihracat›n rekorlar
k›rd›¤› bir tabloyla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Ne var ki program›n enflasyonun
aﬂa¤› çekilmesini birincil öncelik
olarak belirlerken asla fiyat istikrar›ndan söz etmedi¤inin de ay›rd›nda olmakta yarar var. Dolay›s›yla
enflasyonun aﬂa¤›ya çekilmesini bir
baﬂar› olarak görmemek gerekiyor.
Özellikle ücret ve maaﬂ art›ﬂlar›n›n
s›n›rl›, dar ve sabit gelirlilerin ekonominin yükünü a¤›rl›kl› olarak
yüklendi¤i dönemlerde enflasyonu
aﬂa¤› çekmek çok zor de¤ildir.
Aradaki revizyonlarla ve ‘stand
by’ larla birlikte bugün halen sürmekte olan program asl›nda 2000
y›l›ndaki programd›r. Ancak enflasyonun tek haneli rakamlara inmiﬂ
olmas›; devletin elinde bulunan
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kaynaklar›n tar›m, sosyal güvenlik,
enerji reformu yoluyla küresel sermaye için çok önemli olan bu kaynaklar›n piyasaya aç›lm›ﬂ olmas›
Türkiye’ye sermaye giriﬂi sa¤larken, di¤er yandan da düﬂük kuryüksek faize ba¤l› politikalarla s›cak para hareketlerinin çekilmiﬂ olmas› enflasyonun düﬂebilmesinin
nedenlerindendir.
Ayn› zamanda düﬂük kur politikas›n›n iki türlü etkisi söz konusu
olmuﬂtur. Birinci olarak; üretimde
ithalata ba¤l› girdilerin fiyatlar›n›n
düﬂük olmas› nedeniyle sanayicinin daha h›zl› üretim yapmas›n›
ve kâr marjlar›n›n yükselmesini
sa¤lam›ﬂt›r. Ancak baﬂar› gibi görünen bu durum, beraberinde ayn› girdileri ülke içinde üreten yerli firmalar›n zor duruma düﬂmesine ya da kapanmas›na neden olmuﬂtur ki, yerli yan sanayi bu nedenle çöküntüye u¤ram›ﬂt›r.
Bir di¤er neden ise Bat›l› ülkelerin, Türkiye’de uygulanan düﬂük
kur politikas›ndan yararlanarak birikmiﬂ stoklar›n› eritmek için yapt›¤› ihracat -özellikle otomotiv sektöründe görüldü¤ü gibi- Türkiye’nin
d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n giderek büyümesine ve cari aç›¤›n artmas›na neden
olmuﬂtur.
2006 y›l›nda Türkiye ekonomisine bak›ld›¤›nda, h›zla büyüme trendine devam eden, enflasyonu tek
haneli olmas›na ra¤men büyük cari
aç›¤› olan ve de gelirler artmasa bile krediye dayal› harcamalar yoluyla piyasan›n döndürülmesi yönünde bir tablo ortaya ç›km›ﬂt›r.
Türkiye’nin cari aç›¤› AKP hükümeti döneminde en üst seviyeye
ulaﬂt›. Rakamlara göre 2006 y›l› cari iﬂlemler aç›¤›nda Türkiye, dünya ölçe¤inde 6. s›rada yer al›yor.
Bütçe planlamalar›n› da göz önüne
alarak de¤erlendirdi¤inizde AKP
hükümetinin cari aç›¤› azaltabilece¤ini düﬂünüyor musunuz?
Masum TÜRKER: Hay›r düﬂünmüyorum. Çünkü AKP hükümeti,
büyümeyi cari aç›kla finanse ediyor.
D›ﬂ finansman, k›sa vadeli ve özellikle sürekli mevcut döviz rezervlerine dayanarak cari aç›¤›n geliﬂmesi ﬂeklinde karﬂ›m›za gelmektedir.
Cari aç›¤›n düﬂürülece¤ini sanm›yorum. Çünkü AKP iktidar› ad›-
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na gerek maliye bakan›n›n gerek
ekonomiden sorumlu devlet bakan›n›n yapt›¤› aç›klamalara bakt›¤›m›zda, cari aç›¤›n kapat›lmas›nda
en güvendikleri ﬂeyin toprak ve
gayri menkul sat›ﬂ› oldu¤unu görüyoruz. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Türkiye’nin Lozan Anlaﬂma-

s›'nda bu konudaki tutumu dolay›s›ylad›r ki ABD daha sonra senatoda ve temsilciler meclisinde Lozan
Anlaﬂmas›'n›
onaylamam›ﬂt›r.
Onaylamamalar›n›n nedeni olan 3
temel nedenden birisi olan mülk
sat›ﬂ›n›n, bugün cari aç›¤›n finansman›nda kullan›l›yor olmas›n›n bu
hükümetçe gündeme getirilmesi,
AKP’nin normal ekonomik faaliyetlerle cari aç›¤› düﬂürmek yönünde bir çabas›n›n olmayaca¤›n› göstermektedir. Adeta bir mirasyedi
gibi "paraya ihtiyac›n varsa evini
bark›n› sat" anlay›ﬂ›yla ‘gerçek
borç’ u ifade eden cari aç›¤›n bu tür
yöntemlerle kapat›labilece¤ini düﬂünmüyorum.
Asl›nda cari aç›¤› kontrol alt›na
almak, bu aç›¤› sa¤l›kl› olarak yö-

"AKP hükümeti, büyümeyi cari aç›kla finanse ediyor."

netmek mümkündür. Benim bakanl›k yapt›¤›m dönemde 1- 1,5 milyarl›k bir cari aç›k b›rakm›ﬂt›k ki o cari
aç›¤a karﬂ›l›k döviz rezervlerimiz
30 milyar dolar civar›ndayd›. Bugün cari aç›k 70 küsur milyar› geçmiﬂ durumda; ama rezervdeki dövizler 60 milyar dolay›nda.
ﬁöyle bir yan›lg› var; cari aç›k 12
ayl›k dönem esas al›narak konuﬂuluyor. Oysa geçmiﬂ dönemlerden gelen
cari aç›k baﬂka bir yerden kapat›lmad›¤›na göre, cari aç›¤›n 2002 y›l›ndaki (-)1,5 milyardan itibaren her y›l›n
cari aç›klar›n› kümülatif olarak ekleyerek de¤erlendirmek gerekiyor.
Bu Türkiye’de, ödenmek zorunda
olan miktar› gösterir.
Cari aç›¤›n en önemli tehlikesi,
bu aç›¤›n kendi ulusal para birimimizle oluﬂmay›ﬂ›d›r. Bizim üretmemizin mümkün olmad›¤›, ancak d›ﬂ
dünyaya herhangi bir ihracat›m›z
söz konusu oldu¤u takdirde üretilecek bir para birimidir. Ya da bir borç
bularak kapat›lacak bir para birimiyle oluﬂmaktad›r. Bu durum Türkiye’de borcun borçla ödenmesi anlay›ﬂ›n› gündeme getirmektedir ki bugün dünyada ister ülke, ister iﬂletme, ister bireysel olarak borcu borçla
kapatma anlay›ﬂ›n›n iflah olmaz bir
yaklaﬂ›m oldu¤unu ve bu yaklaﬂ›ma
kim baﬂvurduysa batt›¤›n›, ayakta
kalamad›¤›n› görüyoruz. AKP, Türkiye’yi de bu nedenle batma noktas›na getirmiﬂ bulunmaktad›r.
Denilebilir ki "hükümetler ve
devletler batmaz". Oysa hükümetler ve devletler, kendi ülkelerindeki
toprak sat›ﬂ›n›n borçlar›n kapat›lmas› yönünde olmas›na hem göz
yumup hem de
buna olanak
tan›yan yasal
düzenlemeleri
yap›yorlarsa

asl›nda iflas bayra¤›n› -daha bu düﬂünceye girdikleri gün- çekmiﬂ oluyorlar. Bu nedenle Türkiye -ne yaz›k ki- batma noktas›na getirilmiﬂ
ve bu batakla ilgili süreç de yavaﬂ
yavaﬂ iﬂliyor.
Türkel M‹N‹BAﬁ: Ben k›sa vadede azaltabileceklerini düﬂünmüyorum. Çünkü AKP hükümetinin
seçilme nedeni zaten küresel sermayenin önünü açmakt›r. AKP hükümeti bu vaatle geldi¤i için seçtirildi.
Dolay›s›yla cari aç›¤› azalt›c› politikalar demek ithalat› k›s›tlay›c› politikalar demektir. Bu da özellikle AB
ve ABD sermayesinin iﬂine gelmez bu kadar iyi bir pazar bulmuﬂken.
Kald› ki, cari aç›k dedi¤imiz ülkeye giren ve ç›kan mal ve hizmet
hareketlerindeki dengesizliktir. Sadece ithalat ve ihracat fark›ndan
oluﬂmaz. Faiz, turizm, faktör gelirleri ve di¤er görünmeyenlerdeki
dengesizlikleri de kapsar. Baﬂka deyiﬂle cari iﬂlemler dengesi, ülkeye
giren ve ç›kan dövizin bilanço
hesab›d›r. Bu nedenle de bir
y›l›n aç›¤› di¤erinin üstüne
eklenerek ç›¤ oluﬂturmaz. Ancak farkl› y›llar›n ayn› aylar›ndaki giriﬂç›k›ﬂ› karﬂ›laﬂt›rma olana¤› verdi¤inden ekonominin nerden yumruk yiyece¤ini gösterir. K›sacas›, cari aç›k
ekonominin yumuﬂak karn›d›r. Dolay›s›yla, d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n temel
göstergelerinden biridir. Bu nedenle
de cari aç›¤›n bileﬂimi, yani hangi
nedenlerle beslendi¤i önemlidir.
2006’ya bu aç›dan bakt›¤›m›zda cari
aç›¤›n üretimde ithal a¤›rl›kl› girdi
kullan›m›n›n artmas› nedeniyle ara
ve hammadde ithalat› ve GOP bölgesinde petrolün varil fiyat›n›n t›rmanmas› nedeniyle petrol ithalat
maliyetindeki art›ﬂlarla beslendi¤i
görülmekte.
Malum, cari aç›¤›n bir aya¤› da
d›ﬂ ticaret aç›¤›. D›ﬂ ticaret aç›¤›ndaki büyümenin kayna¤›nda da ara ve
hammadde ithalat› var. Birçok neoliberal iktisatç›, ithalattaki art›ﬂ›n
üretime, hatta ihracata dönük üretime girdi sa¤lamak amac›yla artt›¤›n› ileri sürebilir… Dolay›s›yla d›ﬂ ticaret aç›¤›ndaki geniﬂlemeyi riskli
bulmayabilirsiniz. Ne var ki, ara
mallar› ithalat›ndaki art›ﬂ, üretimin
ithalat a¤›rl›kl› bir yap› kazand›¤›

göstermekte. Üretimin yeni üretim
teknolojilerine dayal› bir yap› kazand›¤›n›, ihracata yönelik sanayileﬂmenin gereksinimlerini karﬂ›lamak amac›yla yap›ld›¤› anlam›na
gelmemekte!.
IMF, Dünya Bankas› gibi uluslararas› kurumlara teslim edilmiﬂ bir
Türkiye ekonomisinin düze ç›kmas› beklenebilir mi?
Masum TÜRKER: Türkiye’de
ﬂu anda yaln›z IMF ve Dünya Bankas› de¤il di¤er uluslararas› kurumlar› da ele ald›¤›m›zda görüyoruz ki
Türkiye’de devlet yönetimindeki
sürücü koltu¤unda devletin kendisi
oturmuyor. Bu konuda tek baﬂ›na
siyasilerin eleﬂtirilmemesi gerekir.
Bu bir toplu düzendir. Toplu düzen
oluﬂmas›nda bürokratlar›n, demokratik kitle örgütlerinin ve ulusal

ba¤lamda duruﬂ sergilemesi gereken tüm kesimlerin pay› vard›r.
Türkiye, sürücü koltu¤una devleti oturtabilecek yeni bir yap› için
IMF, Dünya Bankas› vb uluslararas›
kurumlar ile siyasi ba¤lamdaki
uluslararas› kurumlar›n önünde yer
alabilmelidir. Yani bu kurumlar›n
gelece¤e iliﬂkin olas› davran›ﬂlar›n›,
alacaklar› kararlar› iyi de¤erlendirmek, ülke olarak bunlara karﬂ› önlem almak, politikalar geliﬂtirmek
durumunday›z. Ama ne var ki Türkiye’de ﬂu anda yaﬂad›¤›m›z ekonomik politikalar›n uygulan›ﬂ biçimi
ve uluslararas› siyaset duruﬂu böylesi bir önlem almay› engeller niteliktedir.
Buna bir örnek verece¤im; ﬂu anda hükümetin Türkiye’de tar›m

sektörünü daraltma yönünde verdi¤i taahhüt oldukça tehlikeli bir taahhüttür. Ve bir gün Türkiye eskiden üreten ve tüketen bir ülkeyken
baﬂka ülkelerin üretti¤ini tüketen
bir ülke konumuna gelmeyle karﬂ›
karﬂ›ya gelecektir.
24 Ocak kararlar›yla Türkiye’de
siyasal sistemin ekonomik sistemle
bütünleﬂerek tam liberal ekonomiye
geçiﬂe benzer hatalar yaﬂan›yor. 24
Ocak kararlar›yla birlikte tam liberal ekonomik sistemin devreye sokulmas›n›n gündeme geldi¤i s›rada
bu konuda al›nmas› gereken sosyal
önlemler al›nmam›ﬂt›r. Bu konuda
alternatif yap›lanma sa¤lanmam›ﬂt›r. Bu nedenle 24 Ocak kararlar›n›n
olumsuz etkileri halen Türkiye’de
bir kangren halinde yaﬂanmaktad›r.
Bunlar›n baﬂ›nda da Türkiye’de
vergilendirme düzeni gelmektedir.
Türkiye’de vergilendirme daha çok
dar gelirliyi ve orta gelir sahiplerini
vergilendiren, onlar› kavramaya çal›ﬂan ve onlarla düzeltilecek bir yap›ya bürünmüﬂtür. Ve bu yaklaﬂ›m›n sonucu olarak da Türkiye’de
dolayl› vergilerin oran› dolays›z
vergilerin oran›n› sürekli katlayarak artmaktad›r. Bu oran bugün yüzde 70’lerin üzerine gelmiﬂtir. Bu da Türkiye’de hem
haks›z adalete hem gelir da¤›l›m›ndaki çarp›kl›¤a ciddi bir ﬂekilde katk› koyan yeni bir durumdur.
Bu yaklaﬂ›m›n benzerini ne yaz›k ki son dönemde hükümetin tar›m sektörüyle ilgili taahhütlerinde
de görmekteyiz. AB ülkelerinde tar›m sektörü gözetilip desteklenirken Türkiye’de tam tersi bir uygulama vard›r. Oysa tar›m sektörünün
desteklenmesi ve sistemin içinde
daha etkin k›l›nmas›n›n bir di¤er
önemli sonucu köyden ﬂehre göçü
önlenmesi ve köyde ça¤daﬂ yaﬂam
koﬂullar›n›n oluﬂturulmas›n›n sa¤lanmas›d›r. Oysa Türkiye’de tam
tersi bir politika benimsenmiﬂtir. Bu
politikalar›n temelinde Türkiye’de
devlet yönetiminin sürücü koltu¤unda devletin kendisinin dolay›s›yla halk›n iradesi de¤il daha çok
uluslararas› ekonomik ve finansal
kurumlar›n dayatmalar› etkili olmaktad›r. Böylesi bir yap›da Türkiye’nin düze ç›kmas› beklenemez.
Bu konuda radikal bir duruﬂun sergilenmesi gerekir. Bu radikal duru-
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ﬂun sergilenmesinde özellikle ulusal bir yaklaﬂ›m ve ulus bütünlü¤ünü ulus zenginli¤ini öne alan bir tutum ﬂartt›r.
Esasen uluslararas› iliﬂkilerde
dostluk daha çok ulusal ç›karlar
noktas›nda gündeme gelir. Bu nedenle Türkiye’nin ulusal duruﬂuna
uygun olan dostluklar, uygun olan
yaklaﬂ›m ve tutumlar içinde olmas›
ve uluslararas› kurumlar›n da bu
noktadaki önceliklerini dikkate almas› gerekir. Ve hatta kendi ulusal
ç›karlar›n›n korunmas› için de bu
kurumlar içinde etkin bir konumda
yer almas› gerekmektedir.
Türkel M‹N‹BAﬁ: Öncelikle belirtmek isterim ki "teslim edilmiﬂ"
sözünü do¤ru bulmuyorum. Çünkü
teslim etmekten çok ‘teslim almak’
durumu söz konusu…
IMF ve Dünya Bankas›’n›n
1980’den bu yana gelen sürece bakarsan›z: Önce yoksullaﬂt›rma ve
ard›ndan ülkeyi yeniden düzenlemek için ekonomik program önermesiyle "ç›k›ﬂ yolu göstermek" gibi
bir modeli vard›r. Böyle bir modele,
teslim etmekten çok teslim almak
tabiri daha do¤ru görünmektedir.
1960’lar›n sonuna do¤ru ç›kan
bugünkü krizin kayna¤›nda karlar›n art›ﬂ h›z›n›n düﬂmesi vard›. ‹lk
kez o s›rada enflasyonla iﬂsizlik bir
arada görülmeye baﬂlam›ﬂt›. Keynesyen politikalar›n önermelerinin
d›ﬂ›nda bir durumdu bu. Hem enf-

lasyon hem de iﬂsizlik, dolay›s›yla
bir durgunluk söz konusuydu. Bu
süreçte petrol krizinin olmas› Arap
dünyas›n›n petrole zam yaparak
kendini kurtarmaya çal›ﬂ›rken petrole yap›lan zamlar Avrupa ve
Amerikan bankalar›na petro-dolarlar olarak geri dönmüﬂtü. Avrupa
ile Amerika kendini korurken Türkiye’de bu zam topluma fatura edilece¤i yerde devlet bütçesinden
sübvanse edilerek kapat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›. Dönemin baﬂbakan› Süleyman Demirel’in bu tür bir politika
izlemesinde seçim y›l›na girilmiﬂ olmas› belirleyiciydi. Ama bu süreç
içinde, sürekli borçlanan, dolay›s›yla bütçenin deliklerinin artt›¤› bir
yap› oluﬂmuﬂtu ki ne IMF ne de
Dünya Bankas› o günlerde Türki-
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ye’yi uyarmad›. Daha aç›k deyiﬂle,
bu kurumlar Türkiye’yi teslim almak için ortam›n oluﬂmas›n› ellerini
ovuﬂturarak beklediler. 1978’de ve
1979’da Türkiye art›k "5 cent’e
muhtaç" denen duruma geldi¤inde
çok temel ihtiyaçlar› ithal etmek
için d›ﬂ borç ihtiyac› duydu¤unda
da IMF ve Dünya Bankas› nazl›
davrand›. "Gel kurtar bizi IMF" diye
ça¤r›lmay› beklediler. Sonuç olarak
bu kurumlarla ekonominin düze
ç›kmas›n› beklemek mümkün de¤il;
zaten ç›kamad›¤› da ortada.
Makro düzeydeki geliﬂmelere
bakarak ekonominin düze ç›kt›¤›n›
söylemek mümkün de¤ildir. Bunun toplumdaki yans›malar›n› ve
siyasi karﬂ›l›klar›n› birlikte düﬂünmek gerekir.
ﬁu anda yaﬂanan program, asl›nda 24 Ocak 1980’le baﬂlayan sürecin son ve en geliﬂmiﬂ halidir.
Çünkü 24 Ocak 1980 program› üç
ayak üzerine oturmaktayd›. Birincisi, enflasyonu aﬂa¤› çekmek ad›
alt›nda yüksek faize dayal› para
politikalar›yla sermaye birikim sürecini baﬂlatmak; ikincisi, ihracata
dönük sanayileﬂme politikas› dedi¤imiz s›n›rs›z d›ﬂa aç›lma; üçüncüsü ise halka özelleﬂtirme olarak anlat›lm›ﬂ olan, devletin yeniden yap›land›r›lmas›yd›.
Devletin yeniden yap›land›r›lmas› demek devletin bugüne kadar
var oldu¤u, etkinlik gösterdi¤i
alanlar› piyasaya devretmesi demekti. Bunlar da özellikle küresel
sermayenin temel teknolojik girdilerini belirleyen alanlard›. 2000
program›yla önemli reformlar›n
yap›lm›ﬂ olmas› ﬂekerin piyasaya
aç›lmas›, tütün, madenler ve en sona da tar›m ve sosyal güvenlik reformunun b›rak›lmas› da bunu
gösteriyor. Çünkü üretimin temel
bileﬂimleri içinde emek ve toprak
vard›r. Sosyal güvenlik reformuyla
eme¤in yeni baﬂtan düzenlenmesi,
sermaye üzerindeki eme¤in getirmiﬂ oldu¤u maliyetin eme¤in kendisine yüklenmesidir. Ama bu zor
bir süreçtir. Çünkü bunu yapan hükümetler siyasi erklerini yani seçimi kaybederler.
Sonuç olarak Türkiye’nin bu iki
kurumla düzlü¤e ç›kmas› mümkün
de¤ildir; sadece küresel düzene uymas› söz konusudur.

Ülkemize giren yabanc› sermaye
ve yabanc› yat›r›mlar konusundaki hükümet politikalar› nas›l olmal›? Bu günkü yabanc› sermaye
politikalar› ulusal sermayeyi nas›l
etkiliyor?
Masum TÜRKER: Bugün Türkiye’de tan›nan tüm olanaklara ra¤men, yabanc› sermayenin efektif
olarak Türkiye’ye geldi¤i görülmemiﬂtir. Son zamanlarda girdi¤i söylenen yabanc› sermaye ile ilgili uygulanan politikalar son derece yanl›ﬂt›r. Haz›r kurulu olan, geçmiﬂ y›llar›n al›nteri ve eme¤iyle oluﬂturulmuﬂ olan K‹T’in, devlete ait tekel
kuruluﬂlar›n›n devredilmesiyle asl›nda tekel hakk›n›n özel sektöre
hem de yabanc› sermayeye devredilmesi noktas›ndad›r. Bu da bana
göre bir ülkede yap›lm›ﬂ en zalimce,
gelecekteki çocuklar›n hayat›na zulmederek kendilerini bir k›skaca
sokma eylemidir. Çünkü bugün
Türkiye’de mevcut olan devlet kuruluﬂlar›n›n özelleﬂtirilmesi sonucu
bu kurumlar, yabanc› sermayenin
eline geçti¤i anda bu kurumlar, katma de¤er yaratma, sermaye olarak
üretim arac› olma niteli¤ini kaybetmektedir. Bu nedenle Türkiye’de
yabanc› sermaye ve yabanc› yat›r›mlar› çekme konusunda çok ola¤anüstü bir ﬂey yapmaya gerek yok.
‹lk önce zaten verilmiﬂ olan olanaklar›n ne derece kullan›ld›¤›na bakmak bu kullan›c›larla ilgili yap›y›
görmek gerekir.
Türkiye’de özellikle dünyada
OECD’nin son 5–6 y›ld›r söyledi¤i
ama bizim 15–20 y›ld›r dile getirdi¤imiz ama bir türlü anlatamad›¤›m›z transfer fiyatlamas›n›n engellenmesi söz konusudur. Transfer fiyatlamas›n›n devreye girmeden, çal›ﬂmas›n› görmeden yabanc› sermayeyle ilgili yap›lacak her düzeltme,
transfer fiyatlamas›n›n yaln›z kendi
vatandaﬂ›m›z› kontrol alt›na alan
bir yap›lanmadan öteye gitmemesine neden olacakt›r. Çünkü Türkiye’de bu transfer fiyatlamas›yla, bugüne kadar çal›ﬂan yabanc› sermaye, Türkiye’nin d›ﬂ›ndan ithal etti¤i
mallar› daima yüksek fiyata ithal etmiﬂ, ihracat›n› düﬂük fiyatla gerçekleﬂtirmiﬂ, böylece karl›l›klar›n› da ya girdi an›nda ya da ç›kt› an›ndayurt d›ﬂ›nda b›rakm›ﬂt›r. Ayn› zamanda vergiden muaf olmalar› ne-

deniyle de Türkiye’nin devlet olarak yarat›lm›ﬂ olan bu katma de¤erden tasarruf de¤eri itibar›yla pay almas› engellenmektedir.
Türkiye’nin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›
en büyük tehlike, ulusal sermayenin
gittikçe tembel sermaye haline getirilmesidir. Kendi vatandaﬂ›m›za ait
olan ulusal sermaye el de¤iﬂtirmekte ve yurt d›ﬂ›ndan gelenler Türkiye’deki bankalar›, iﬂletmeleri haz›r
de¤er olarak sat›n almakta, dolay›s›yla yeni bir iﬂ gücü yaratmamakta,
hatta mevcut iﬂ gücünün azalmas›na yol açmakta ve bu iﬂlemler oluﬂurken, Türkiye’de yeni bir sermaye
oluﬂturulmad›¤› için üretim artma-

mümkün de¤ildir; o kâr›n› maksimize etmek için gelir buraya. Dolay›s›yla az emek kullanaca¤›, kullansa bile eme¤in sosyal güvenlik
paylar›ndan kurtulmuﬂ oldu¤u bir
ülke istemektedir.
Son OECD raporuna bak›l›rsa,
sermaye Türkiye’yi sosyal yasalarda sert bulmakta ve Türkiye’nin bu
alanda gevﬂemesi gerekti¤ini önermekte. Bu ne demektir? ‹ﬂverenin
emek faktörünü kulland›¤› için
yüklendi¤i vergi ve katk›lardan
ar›nmas› demektir. Asgari ücretin
kalkmas›, tedavi ve ilaç masraflar›n›
kiﬂinin art›k kendi üstlenir hale gelmesi, emeklili¤ini kendisinin üstle-

maktad›r. Bu tür bir yap›da Türkiye’nin kendi ulusal de¤erlerine, ulusal kaynaklar›na, ulusal sermayesine sahip ç›kmas› gerekir. Çünkü
ulusal sermaye el de¤iﬂtirdi¤i zaman bu sermaye, üretmeyen, tembel
bir sermaye haline gelebilir. Bu durum belki sahiplerine rant sa¤layabilir ama gelirlerin önemli bir k›sm›
yurt d›ﬂ›na fon olarak, kaynak olarak kaymaktad›r. Bu da Türkiye için
en tehlikeli durumdur.
Türkel M‹N‹BAﬁ: Ulusal politikalar öncelikle yabanc› sermayenin orada istihdam yaratacak, yeni
teknoloji getirecek olmas› kayd›yla
anlaml› gibi görünebilir. Ancak
tüm bunlar 1980 öncesine ait olan
teorilerdir. Küresel dönemde sermaye gelirken, orada istihdam yaratacak bir yat›r›m› hedeflemesi

niyor olmas› demektir ki... Küresel
sermayenin ülkeye gelmek için ortaya sürdü¤ü ﬂartlard›r.
Yeni dünya düzeninin politikalar›n›n ulusal olabilece¤ini kabul
etmiyorum. Ad› ulusal olabilir ama
gelen sermaye Uruguay Round anlaﬂmalar›yla zaten kendini garanti
alt›na alm›ﬂ ve ülke yasalar›na geçirttirmiﬂtir. Ülke yasalar›na geçirildikten sonra da ad›na istedi¤iniz
kadar "ulusal" deyin ulusal politika
uygulamak mümkün de¤ildir. Olsa
olsa kendi yerli sermayemizin ülkeyi terk etmesini önleyici politikalar
uygulayabilirsiniz; bu da serbest
piyasa ekonomisinin kurallar›na
ayk›r›d›r. Örne¤in, ulusal sermayeye gidip de "Çin’de yat›r›m yapma,
Türkiye’de yat›r›m yap" deme ﬂans›n›z yok.
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"Bugün Brezilya’daki faiz oranlar› yüzde 14, bizde yüzde 21 dolay›nda."

Özetlemek gerekirse, ulusal politikalar›n böyle bir süreçte iﬂleyece¤ine inanm›yorum. Çünkü ancak
ve ancak küreselleﬂmenin karﬂ›s›nda ulusal ç›karlara öncelik veren
hükümetlerin seçtirilmesi ve ülke
kaynaklar›n›n piyasa ekonomisine
aç›lmas›nda kendi denetimini elinde tutan, kaynaklar›n kullan›m›n›
elinde tutan hükümetlerle ulusal
politikalar›n uygulanabilece¤ini
düﬂünüyorum.
Her politikaya "ulusal politika"
diyebilirsiniz, bu zor bir ﬂey de¤ildir. Bir zamanki hükümetlerin
kendilerine "milli" demesi gibi…
O dönemlerde "Milliyetçi Cephe"ler vard› ama her ﬂey teslim almak için gelenlere zemin haz›rlamak için oluﬂmuﬂtu. O nedenle
ulusal politikalar için ulusal hükümetler gerekir. Ulusal ç›karlara öncelik veren, ulusal kaynaklar› kullanmay› bilen, kendi ülkesinin
emek gücünü öncelikli tutan ve gelir da¤›l›m›n›n s›n›flar aras›ndaki
da¤›l›m›nda emek kesiminin ç›karlar›n› koruyan, sermaye karﬂ›s›nda
korumas›z b›rakmayan hükümetlerle ulusal politikalar olabilir. Bunun da mevcut hükümetle olabilece¤ine inanm›yorum.
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AKP hükümetinin kendi dönemlerinde ekonominin iyiye gitti¤i,
Türk ekonomisinin büyüdü¤ü yönünde aç›klamalar› oluyor. ‹ﬂsizli¤in azalmad›¤›n› göz önüne ald›¤›m›zda Türkiye ekonomisinin büyüdü¤ünü söyleyebilir miyiz?
Masum TÜRKER: Son dönemde
iyice belli oldu ki AKP hükümetinin
ekonomide çizdi¤i tablo ‘pembe’ bir
tablodur. Çünkü makro ekonomik
göstergeler iyi gösterilmesine ra¤men sokaktaki vatandaﬂ›n cebine
para girmemiﬂtir.
Bugün ö¤retim üyesinden ilkokul ö¤retmenine varana kadar, e¤itim kesimindekilerin gelir olanaklar› reel olarak gerilemiﬂtir. Çal›ﬂanlar›n kazan›mlar› reel olarak gerilemiﬂtir. Hükümet son zamanlarda
emeklilere uygulad›¤› ve 2007 y›l›nda uygulayaca¤› yeni yaklaﬂ›mlarla
emeklilerin baﬂka kaynaklara bile
baﬂvurma yollar›n› engellemektedir. Hatta emeklilerin iﬂ yeri açmas›
halinde, bir risk getirmemelerine
ra¤men, onlar› özel bir sigorta vergi
oran›yla sigortalamaya çal›ﬂmas›
yeni istihdam olanaklar›n›n aç›lmas›n› engelleyen bir yaklaﬂ›md›r.
Çünkü Türkiye’de kendi ad›na iﬂ
yeri açanlar›n teﬂvik edilmesi gere-

kir. Yurt d›ﬂ›ndan gelip yat›r›m yapacak olan sermayeye inan›lmaz
olanaklar veriyoruz; bireysel olarak
iﬂ yeri açmak isteyen insanlar›m›za
ise teﬂvik vermek yerine -kendisinin
art›k bir sigorta sorunu olmad›¤›
halde- ek sigorta bedeli almaya çal›ﬂ›yoruz. Bu son derece yanl›ﬂ ve ülkeyi geri götüren bir uygulamad›r.
Türkiye ekonomisi büyüyor
ama d›ﬂ finansmanla büyüyor. Düﬂük kur, yüksek faiz politikas›n›n
sa¤lad›¤›, cari aç›¤› art›racak ve
Türkiye’de ara mal ihtiyac›n› daha
çok yabanc› kaynaklardan sa¤layan bir üretim sürecinde, bunun da
Türkiye’de yanl›ﬂ bir büyüklük oldu¤unu özellikle son f›nd›k olay›nda yaﬂad›k.
Türkel M‹N‹BAﬁ: Her hükümet
kendi döneminde ekonominin iyiye
gitti¤ini söyler. AKP de bunu yap›yor.
R.T. Erdo¤an, Türkiye’nin AB’ye
üyeli¤i konusunu ele ald›¤› son konuﬂmalar›ndan birinde, konuﬂmas›n› 2 ayak üzerine oturtmuﬂtu. Bu
ayaklardan biri olan AB konusunu
ele al›rken, ekonomiyi hiç dikkate
almad›. Cari aç›k ve iﬂsizlik gibi
AB’ye tam üyelik için çok önemli
ölçüt kabul edilen ekonomik unsurlar› ele almadan, Yunanistan üzerinden tart›ﬂmas›n› kurdu. Yani halk›n
milliyetçi duygular›na seslenmeyi
tercih etti. Oysa önceleri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin ulusal de¤erlerinin art›k bir siyasi ç›kar konusu yap›lmayaca¤›n› ve buna izin vermeyeceklerini söylüyordu...
R. T. Erdo¤an’›n ayn› konuﬂmas›n›n bir di¤er aya¤› ‹ran’d›. ‹ran’la
olan ticareti 3 milyar dolardan, kendi hükümetleriyle beraber 7 milyar
dolara yükselttiklerini vurguluyordu... Böyle bakt›¤›n›z zaman bu durumu büyük baﬂar› olarak görüp
ayakta alk›ﬂlayabilirsiniz. Ama neler satt›¤›n›za bakmak gerekiyor;
‹ran’a Türkiye d›ﬂ›ndaki ihracat kanallar›n›n o s›rada hangi siyasi etkenlerin alt›nda oldu¤una, hangi
ülkelerle ikili anlaﬂmalar oldu¤una,
vetolar›na vs bakmak gerekiyor.
AKP döneminde, ekonominin
görünen yüzünde iﬂler iyiye gitmiﬂtir. Bu görünen yüz enflasyonun
düﬂmesidir. Ama halk enflasyonun
düﬂmesinden bir süre sonra mutsuz
olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Çünkü piyasalar durgunlu¤a girmiﬂtir. ‹stanbul

gibi en önemli ticaret merkezinde
Mercan Yokuﬂu, Kapal›çarﬂ›, Mahmutpaﬂa gibi yerlerde ve hatta büyük al›ﬂveriﬂ merkezlerinde mevsimin henüz baﬂ›nda bile yüzde 50’ye
varan indirimlerin uygulanmas›
bunlar› göstermektedir.
‹ﬂlerin iyiye gitmesini sa¤lamak,
durgunlu¤u aﬂmak için yeni mekanizmalar›n devreye girmesi gerekiyor.
Bugün Türkiye’nin karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u makro ekonomik sorunlar›n
baﬂ›nda cari aç›k ve iﬂsizlik geliyorsa, özel sektörün borçlanmas›n›n
yüksek olmas› da çok büyük riskli
alanlardan birisidir.
Öte yandan iﬂsizli¤in azalmad›¤›n› çok iyi biliyoruz. Özellikle e¤itimli gençlerin iﬂsizlik rakamlar›ndaki art›ﬂlar bunun büyük bir risk
oldu¤unu gösteriyor. Ne var ki,
ekonomik büyümeyle ba¤lant› kurdu¤umuzda, yeni teknolojiler art›k
daha az insan gücü gerektirdi¤i
için, iﬂsizli¤in art›k ekonomik büyümeyi her zaman sekteye u¤ratan bir
durum olmad›¤›n› söyleyebiliriz.
Bugün iﬂsizli¤in en önemli nedenlerinden biri teknolojik iﬂsizliktir. Bu
tür bir iﬂsizli¤in önüne geçilebilmesi için yeni iﬂ olanaklar›n›n ortaya
ç›kmas› gerekmektedir. Bölge Kalk›nma Ajanslar› gibi modellerle iﬂsizli¤in bulundu¤u yerde tutularak
çözümler üretilmesi gibi yöntemler
uygulanmaktad›r. Ne var ki, özellikle içinde yaﬂan›lan iﬂsizlik yüksek nitelikli eme¤in iﬂsizli¤i oldu¤u
için, bu kesimin yaﬂam standartlar›
da yüksektir. Dolay›s›yla bu kesimin harcama kal›plar› da yüksektir.
Harcama kal›plar› yüksek oldu¤u
için ekonomiyi as›l döndüren onlard›r. Bu kesimin iﬂsiz kalmas› ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen
unsurlardan biridir.

nin gerçe¤i yans›tan rakamlar› daha
olumlu gibi göründü¤ü zaman mali
disiplin daha iyi sa¤lanm›ﬂ gibi bir
durumla karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz.
Oysa bu y›l›n bütçesi faiz üreten,
seçim amaçl› ama yaln›z belli kesimlere refah ve olanak getirirken,
Türkiye’nin önemli kesimlerini seçim sonunda hemen fatura öder bir
bütçeyle karﬂ› karﬂ›ya b›rakacak bir
bütçedir.
ﬁu anda 2000 YTL’nin üstünde
olmas› gereken -bast›r›lm›ﬂ olandöviz düzeltmesi de her an karﬂ›
karﬂ›ya kalabilece¤imiz bir olayd›r.
Döviz düzeltmesi olursa, bu gün
1450 YTL olan döviz 550 YTL de¤er
kazanacakt›r. Bu da pembe tabloda
gösterilen enflasyonun bilakis h›zl›
bir ﬂekilde artmas›na neden olacakt›r. Bu noktadan bak›l›nca 2007 bütçesinin do¤ru bir bütçe oldu¤unu
düﬂünmüyorum.
Her ﬂeyden önce Türkiye’de ihracat›n artmas› ve cari aç›¤›n düﬂebilmesi için ve tekrar üretime yönelebilmemiz için bast›r›lm›ﬂ olan döviz kurunun gerçek de¤erine getirilmesi ve bu kurun düﬂmesi için bizim ayn› kulvarda, birlikte siyaset
yapt›¤›m›z ülkelerin düzeyine getirilmesi gerekiyor.
Bugün Brezilya’daki faiz oranlar› yüzde 14 dolay›na, bizde yüzde
21 dolay›nda. ﬁimdi biz Brezilya’ya
göre %50 dolay›nda faiz uygulamam›za ra¤men, yabanc› sermaye Türkiye yerine Brezilya’y› tercih ediyor.
Çünkü Türkiye’de döviz kuru riski
yüksek ve burada her an döviz darbo¤az›yla karﬂ› karﬂ›ya kal›nabilir
ama Brezilya gibi yerlerde bast›r›lm›ﬂ bir döviz kuru olmad›¤› için
orada kazan›lan paran›n bir riskle
karﬂ›laﬂma olas›l›¤› yoktur.
Türkel M‹N‹BAﬁ: 2007 bütçesi

bir seçim bütçesi de¤ildir, zaten
olmamas› için IMF elinden geleni
ard›na koymamaktad›r. 2007 bütçesinin hedeflerinin ne kadar gerçekçi oldu¤una bakmam›z gerekiyor. Kald› ki OECD’nin son raporunda da benzer hedefler var.
Hem de ﬂaﬂ›lacak derecede iyimser hedefler. OECD 2007'de yüzde
5.5, 2008'de de yüzde 6 büyüyece¤imizi, TÜFE'nin 2006'da yüzde
9.6, 2007'de yüzde 7.9, 2008'de de
yüzde 5.7'ye gerileyece¤ini öngörmekte. 2007 bütçesi bir seçim bütçesi olmayacakt›r ama alternatif
kaynaklar oluﬂturulmas› gereken
bir bütçe olacakt›r. Örne¤in; ‹stanbul Belediyesinin ﬂehir tiyatrolar›n› 1YTL’ye indirmesini bu aç›dan
de¤erlendirmekte yarar var diye
düﬂünüyorum.
2007’den özellikle yeni yat›r›mlar konusunda umutluyum ama bu
umudumdan mutlu de¤ilim. Çünkü 2007 y›l›na kadar küresel sermayenin önünü açan yasal de¤iﬂiklikler tamamlanm›ﬂ olacak. Bu nedenle buraya yeni yat›r›mlar gelecektir.
Topra¤›n hâlâ yorgun olmad›¤›, madenlerin yüzeye yak›n olmas› dolay›s›yla daha düﬂük maliyetle ç›kar›labildi¤i, yabanc› yat›r›mlar› yasas›nda yabanc›lar›n istedikleri yerde
toprak edinme ﬂanslar›n›n oldu¤u
ve rant› yüksek topraklar› elde etmeye baﬂlamalar› gibi nedenlerle
zaten yat›r›mlar›n önünü açacak her
ﬂey varken "Niye yat›r›mlar artmas›n?" diye sormakta yarar var. Bu
nedenle yat›r›mlar artacak ama
hangi sektörlere yönelik artaca¤›na,
bakal›m diyorum.. Çünkü yeni yat›r›mlar hangi alanlarda olacak, yeni
teknolojiler getirecek mi, yeni sektörler yaratacak m›? Bunlara dikkat
etmek gerek.

2007 bütçesini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 2007 y›l› beklentimiz
nas›l olmal›?
Masum TÜRKER: 2007 y›l› için
oluﬂan hiçbir beklenti asl›nda gerçe¤i yans›tm›yor. Bu y›l›n bütçesi asl›nda bir seçim bütçesidir.
Say›n Unak›tan maliyecili¤i çok
iyi biliyor. Bakan oldu¤undan beri
bütçedeki aç›¤›, d›ﬂ borçlanmay› ve
iç borçlanmay› en üst düzeyde tutacak ﬂekilde ayarlad›. Ve bunun getirisi olarak, bir sonraki sene, bütçe-
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Uğur Civelek: Bankacılık
Sektöründeki Gelişmelerde
Kontrol Bizde Değil
Söyleﬂi: Oktay GÜNEY

2001 krizinden bu yana bankac›l›k yasalar›nda ve sektörün yap›s›nda ne
tür de¤iﬂiklikler oldu? Bugün sektörün geldi¤i noktay› genel bir çerçevede ele ald›¤›n›zda neler söyleyebilirsiniz?
2001 krizini yaﬂad›k. O kriz yaln›z
bankac›l›k sektörünü
de¤il
tüm ekonomiye çok ciddi
maliyetler getirdi. Neler oldu? Sat›n alma gücü
önemli

Ekonomist-Köﬂe Yazar›
U¤ur C‹VELEK
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ölçüde azald›; kiﬂi baﬂ›na gelir 2.100
dolar seviyesine geriledi; ekonomi
yüzde 10’a yak›n bir oranda küçüldü
ve enflasyon yüzde 90’a z›plad›. Enflasyondaki bu z›plama, faizleri çok artt›rd›. 2000 Kas›m› ile 2001 ﬁubat› aras›nda geçen 4 ay Türkiye’de bilançolar›
berbat etti… Reel sektör de buradan
pay›n› ald›, mali sektör de ald›. ‹çeride
çok ciddi bir talep daralmas› oldu. Firmalar ihracata yönelerek ayakta durmaya çal›ﬂt›lar. Tabii kurdaki art›ﬂ nedeniyle bankalar›n bilançolar›nda oluﬂan tahribat çok daha büyüktü. Sorunu
çözmek için önce bankalara a¤›rl›k verildi. Belki hat›rlayacaks›n›z 2002 y›l›
baﬂ›nda yeni bir plan uygulamaya girdi. Bu planda amaç mali sektörü rehabilite etmekti. Onu rehabilite etmeden
kamudaki sorunu da çözmek olanaks›zd›, reel sektörü de…
Önce mali sektöre yönelindi.
Dendi ki: Mali sektörde yeni
bir devir, yeni bir yasa! Böylece 1999’dakine ek yasalar ç›kar›ld›… Sistemin öz kaynak sorunu vard› –kaynaklar erimiﬂti. Banka
azaltmakla da olmu-

yor… Dendi ki: Sermaye yeterlilik oran›! Yeterlilik oran› 0 ile 5 aras›nda olanlara hakim ortaklar ve patronlar para
koysun, onlar ne kadar para koyarsa
devlet de o kadar para koyacak… Sermaye yeterlilik oran› 5 ile 8 aras›nda
olanlar bir eylem plan› sunsunlar; hakim ortaklar da sermaye koysun, devlet de destek versin… Üçüncü grup da
-sermaye yeterlilik oran› s›f›r›n alt›nda
olanlar- ya fona al›nacak ya tasfiye edilecek… Bu üç duruma göre bir yol haritas› çizildi. Ama bak›ld› ki hiç kimse
devletten para istemiyor, hakim ortaklar da içeri para koymakta isteksiz, sermaye yeterlilik oranlar› da o günkü hesaplara göre çok kötü… Bu ortamda
baﬂka bir ﬂey yap›ld›. Bankalar›n bilançolar›n› "güzel gösterme" e¤ilimi ön
plana ç›kt›. Bir ‹stanbul Yaklaﬂ›m› tan›mland›, kredileri sorunlu olanlar
10–12 y›ll›k bir vadeye yay›larak yeniden yap›land›r›ld›. Bunlar için karﬂ›l›k
ayr›ld› ama gider yaz›lmad›; bunlar öz
kaynaklar›n içinde gösterildi. Bir ﬂey
daha yap›ld›; 2002- 2005 aras›nda banka bilançolar›nda aktiflere enflasyon
muhasebesi uyguland›. Her y›l aktifler
de¤iﬂtirilerek öz kaynaklar takviye
edildi. Bankalar›n sermaye yeterlilik
oranlar› -ayakta kalanlar›n- 8’in üzerindeymiﬂ gibi gösterildi. Böylece hiç kimsenin de para koymas›na gerek kalmad›. Asl›nda bunun ad› ﬂuydu: Bankac›l›kta kesin çözüm para konmas›n› gerektiriyordu, herkes para koymakta isteksiz olunca, durum iyiymiﬂ gibi gösterilerek çözüm zamana yay›ld›.
Zamanla Türkiye’de enflasyon ve

faizler düﬂtükçe –ki bu süratli olmal›yd›- bankalar›n bilançolar› da güzelleﬂecek. Varl›klar›ndaki defter de¤erleri
yüksek olacak ama piyasa de¤eri de o
seviyeleri geçmeliydi ki reelle denkleﬂsin ve durum normalleﬂsin.
O gün bu gündür, Türkiye’de yabanc› sermaye gelmesi için her ﬂey yap›l›yor. Yabanc› sermaye geldikçe Türk
Liras› de¤erlenecek; Türk Liras› de¤erlendikçe enflasyon hedeflerini yakalayaca¤›z; enflasyon hedefleri yakaland›kça faizler düﬂecek, reel faizler de
küçülecek; bankalar›n faaliyet d›ﬂ› gelirleri de olacak bu süreçte; mali sektör
aç›s›ndan her ﬂey iyiye gidecek; kamunun da borçlanma maliyetleri h›zla gerileyecek ve sorun çözülüyormuﬂ gibi
görünecek…
Peki, bu yap›lanlar›n reel sektör üzerindeki maliyeti nedir?
Tam tersidir! Türk Liras› de¤er kazand›kça üreticilerin rekabet gücü azald›,
üreticiler ayakta durmakta zorlan›r hale
geldi. O dönemde bu program› haz›rlayanlar, Kemal Derviﬂ yönetimi, bunlar
2002’de reel kesime ﬂöyle demiﬂlerdi:
"ﬁu anda bizden bir ﬂey istemeyin; veremeyiz. Mali sektörün durumu çok kritik. Önce onlar›n sorununun çözümünü
belli bir seviyeye kadar getirmeliyiz.
Ama söz, 2003’ten sonra programda
kapsaml› de¤iﬂiklikler yapaca¤›z ve sizin durumunuzu da iyileﬂtirmek için
çaba harcayaca¤›z." Ne yaz›k ki bu verilen söz, o hükümetin gitmesiyle birlikte
lafta kald›. O gün bu gündür mali sektör ve kamu gözetiliyor, reel sektör ise
kaderine terkedilmiﬂ durumda.
Burada ﬂöyle de bir açmaz var; reel
sektörü kaderine terk ederseniz, mali
kesimde kal›c› çözümün de önünü kapat›rs›n›z. Çünkü bir ülkede gerek kamu kesimi, gerek mali kesim reel kesimden beslenir. Reel kesimi kaderine terk
ettiyseniz sizin iyiye gitmeniz zaten olanaks›z olur. En fazla yapabilece¤iniz,
bankalar›n durumu kötüleﬂince bankay› yabanc›ya sat›p kendinizi kurtarmaya çal›ﬂmak olur! Ama Türkiye’nin sorunlar› büyümeye devam eder.
Bankac›l›k sektöründe gelinen noktay› sordunuz. Evet, her ﬂey kâ¤›t üzerinde iyiye gidiyor gibi görünüyor ama
bunun ne kadar kal›c› oldu¤u tart›ﬂmal› bir konu. Hâlâ reel sektörün sorunlar›na e¤ilinmediyse bu, finansal sektörün sorunlar›n› çözemediklerini kabul
ve itiraf ettikleri anlam›na gelir.

En son may›s- haziran döneminde
yaﬂanan dalgalanmada mali sektör büyük tahribat yaﬂad›. Bono ve bileﬂik faizler 13,5’ten 21,5’e kadar yükseldi ve
bu aktiflerde ciddi bir de¤er kayb› yaratt›. Bu durum bilançolarda gösterilmedi -ancak yüzde 10’u bilançolara
yans›t›ld›. Gerçe¤in ne oldu¤unu tam
bilmiyoruz.
Mali sektörümüz hala sorunlu. Kal›c› olarak sa¤l›klar›na kavuﬂamad›lar.
Elbette kamu sektöründeki düzelme
de mali sektöre endeksli bir durumda orada da sorunlar› tam çözemedik. Reel sektöre bakarsan›z, asl›nda biz sorunlar› a¤›rlaﬂt›rd›k. Gelir da¤›l›m›n›
bozduk ve üretenlerin sorunlar›n› giderek a¤›rlaﬂt›rd›k.
2006 y›l›nda finans sektöründe yaﬂanan çeﬂitli dalgalanmalar› nas›l yorumlamak gerekiyor? Bu dalgalanmalar 2001’den bu yana gelinen sürecin
etkisiyle mi gerçekleﬂti?
Hay›r, 2001’dekini ayr›ca analiz etmemiz gerekiyor. ﬁöyle düﬂünelim…
Türkiye’de ekonomik bir dengesizlik
var. Bu dengesizlikleri azaltamad›k.
Sadece dengesizliklerin oda¤› farkl›laﬂt›r›ld›. Bu nas›l oldu? Birinci olarak;
enflasyonu ve faizleri düﬂürmeye a¤›rl›k verdik. Burada kur önemliydi. Sermaye geldikçe Türk Liras› de¤erlenecek ve faizler düﬂecekti; böylece mali
sektörün ve kamunun durumu düzelecekti. Ama reel sektördeki sorunlar
a¤›rlaﬂt›. Ekonomide kay›t d›ﬂ›l›k büyüdü. Bu resme bakt›¤›m›zda çok sorunlu bir üreten kesim görüyoruz.

O cepheden bakt›¤›mda görebildi¤im ﬂu: Cari aç›¤›m›z büyüdü, çünkü
Türk Liras› de¤erlendi ve ithal mallar
daha ucuza gelmeye baﬂlad›. ‹ç pazarda ithal mallar›n pay› artt›. Yerli üretici
–içerde ve d›ﬂar›da- yabanc› ürünlerle
rekabet edemez hale getirildi. Bunu
ödemeler dengesinde, cari aç›kta görüyoruz. Aç›¤›m›z giderek büyüdü. Bu,
tasarruf aç›¤›m›z›n da büyüdü¤ü anlam›na geliyor. ﬁu anda GSMH’nin yüzde 8’ine ulaﬂm›ﬂ bir cari aç›¤›m›z var.
Yani iç tasarruf aç›¤›m›zda bu boyuta
t›rmanm›ﬂ demektir.
‹ç tasarruf aç›¤› da iki de¤iﬂkenden
oluﬂur. Birey ve kurumlar›n tasarruf yat›r›m dengesi, bir de bütçenin tasarruf
ve yat›r›m dengesi. Bugün d›ﬂ dünyaya
ba¤›ml› hale gelmiﬂiz. Bütçenin aç›¤›
yüzde 10’dan yüzde 3-4’e gerilemiﬂ,
ama bireylerin tasarruf dengesi yüzde
10’a yak›n fazla verirken ﬂimdi eksi
yüzde 6-7 seviyesine ç›km›ﬂ. Yani giderek bireyleri ve kurumlar› baﬂtan ç›karm›ﬂ›z; sonu belli olmayan yat›r›ma veya
tüketime itmiﬂiz. Gelirlerin azalaca¤›n›
bile bile onlar› aﬂ›r› borçland›rmaya itmiﬂiz. Bu kesim kaderine terk edilmiﬂ
ve üstelik batakl›¤a sürüklenmiﬂtir.
Yabanc› bankalar›n genellikle Türk
bankalar›n›n sermayelerine ortak olma yoluyla, Türkiye finansal sektöründe giderek a¤›rl›k kazand›¤› bir
süreç yaﬂ›yoruz. Bu bankalar›n Türkiye’ye gelmelerinde belirleyici olan etkenler neler?
Bu konuyu birkaç boyuttan de¤erlendirmemiz gerekir. Yabanc›lar Türki-
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ye’yle neden ilgileniyor? Yabanc›lar›n k›sa, orta ve uzun vadeli olmak üzerefarkl› amaçlar› var.
Uzun vadede ﬂunu görüyorlar ki
dünya ekonomisi çok hasta –hasta
olan yaln›z Türkiye ekonomisi de¤il
ve d›ﬂa aç›k bir ekonomik anlay›ﬂla
hiçbir ülke kendi ekonomik sorununu
çözemez. Çünkü dengesizlikler küresel boyuttad›r.
AB ve ABD de dahil olmak üzere,
kimse önünü göremiyor. E¤er hiçbir
ﬂey yap›lmazsa, gelir da¤›l›m› bozuldukça dünya ekonomisi giderek küçülecek. Pasta küçüldükçe paylaﬂmak zor
olacak, ciddi bir kaosa gidilecek. Dünya ekonomisinin yeniden büyüyebilmesi için yeni bir dünya düzenine ihtiyaç duyuluyor. Bu düzen, pastan›n yeniden büyüme potansiyelini bünyesinde bar›nd›rmal›. Peki, dünya ekonomisindeki büyüme potansiyeli nerede
var? En bakir potansiyel Asya’da var.
Asya’n›n da anahtar› Avrasya! O zaman bat›n›n büyük bankalar›, yeni bir
düzeni desteklemek için gidip o büyüme potansiyeli olan yerde yerleﬂmeli
ve para ak›mlar›ndan pay›n› almal›…
Bu düﬂüncede olduklar›ndan, Türkiye’ye gelmeleri tesadüf de¤il. Uzun vadede dünyada tekrar büyüme olacaksa
ve bu büyüme Asya’da olacaksa, para
ancak büyünen yerde kazan›l›yorsa
buraya geleceklerdir -bat›daki faaliyetlerini de yavaﬂ yavaﬂ buraya kayd›racaklard›r. Bu çaba, hem Yeni Dünya
Düzenine destek vermektir, hem de o
pastadan pay almak için önceden rezervasyon yapt›rmakt›r.
‹kinci olarak; ﬂu anda dünyada büyük bir para kazanma s›k›nt›s› var. Bu,
k›sa vadeli bir sorun. Faaliyet geliri
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dünyan›n her yerinde azal›yor. Sorunlu aktiflerin miktar›nda da art›ﬂ var.
Normal cari giderleri karﬂ›lamakta bile
problem var. O zaman ne yapacaklar?
Faaliyet d›ﬂ› gelirler yaratacaklar. Faaliyet d›ﬂ› gelir nas›l yarat›l›r? Bir ﬂey al›rs›n›z, 2–3 y›l sonra birkaç kat›na satars›n›z. Satmasan›z bile, de¤erlemeyle
yüksek gösterirsiniz. Aradaki fark, di¤er taraftaki kay›plar› telafi eder ve art›da gösterir. Böylece bilançolar›n›z da
daha güzel görünür. O nedenle, dünyan›n her yerinde varl›k al›yorlar -Türkiye’de de banka al›yorlar. Bu varl›klar›n da y›ldan y›la de¤eri artt›kça bilançolar›n›n güzel görünmesini sa¤l›yorlar ve kredi notlar›n›n gerilemesini önlüyorlar. Burada hem uzun vadeli bir
amaç var hem de k›sa vadede bilanço-

lar›n›n ﬂirin görünmesi yönünde bir
durum var. Bu iki amaç yabanc› bankalar›n Türkiye’ye gelmelerinde belirleyici oluyor.
Peki, orta vadede önlerini görebiliyorlar m›? Hay›r, çok net görebildiklerini söylemek mümkün de¤il. Son 3
y›ldaki uygulamaya bakarsan›z Yeni
Dünya Düzeni konusundaki giriﬂimler
pek parlak geliﬂmiyor. Ama bu girdikleri yoldan geri dönüﬂleri de –maalesef- yok.
Bedeli ne olursa olsun bu süreç
iﬂleyecek mi?
Aynen öyle! ﬁunu da gözden kaç›rmamak gerekiyor: Sermaye ilginç bir
ﬂey… E¤er ulus devlet güçlüyse sermaye de milli olabilir; ama ulus devlet olmaktan ç›k›yorsan›z, küreselleﬂme iliklerinize iﬂlemeye baﬂl›yorsa, sermaye
en güçlü kimse ona itaat eder. O zaman
sermayenin milliyeti kalmaz. Bu noktada sermaye d›ﬂar›ya bakar, onlar ne
istiyorsa onlar›n yönlendirmesi çerçevesinde davranmaya baﬂlar ve ulus
devlet iyice zay›flama e¤ilimine girer.
Türkiye bu süreci çok yo¤un bir biçimde yaﬂamaya baﬂlad›. Mali sektördeki
yabanc›laﬂma da bunun bir parças›.
Baz› ülkelerde, kriz dönemlerinde yabanc› bankalar›n o ülkede kepenk indirmesi biçiminde geliﬂen durumlar
Arjantin’de örne¤i görülen bu süreç
Türkiye için de söz konusu olabilir
mi? Türkiye’de de olas› bir krizde yabanc› bankalar›n kepenklerini indirmesi biçiminde bir risk durumu söz
konusu mu? Böylesi bir durum krizin
derinleﬂmesine yönünde bir tehdit
olarak alg›lanmal› m›?
Arjantin 1990’l› y›llar›n ilk yar›s›nda
özelleﬂtirmesini tamamlam›ﬂ. Bankac›l›kta yabanc›lar›n pay› yüzde 40’a ç›km›ﬂ. Peki, her ﬂey iyi gidiyordu da Arjantin niye krize girdi? Asya- Rusya krizinin yaratt›¤› bir deflasyonist ortam
Arjantin’in dengesini bozuyor ve Arjantin büyüyememeye baﬂl›yor -büyüyememek demek, vergi gelirlerinin azalmas› demek. Kamu aç›klar› oluﬂuyor,
borçlanma ihtiyac› art›yor, kay›t d›ﬂ›l›k
büyüyor. Arjantin’de 600’e yak›n say›da
takas odas› kuruluyor. Çünkü maaﬂ
ödeyecek para yok! Arjantin bu açmazdayken d›ﬂar›dan para verilerek kriz geciktirildi ama Arjantin 2001’de patlad›… O patlamaya giderken neler olmuﬂtu? Bankalardan ç›kacak mevduat-

ta ayl›k s›n›rlamaya gidilmiﬂti, 200 dolardan fazlas›n› çekemezdiniz.
Pek çok ﬂey yaﬂand› Arjantin’de,
ama sonuçta o kriz s›ras›nda ortal›k kar›ﬂt›¤›nda bankalar›n faaliyeti süremedi. Bankalara ciddi fatura ç›kar›ld›. Para kurulu iflas etti, para dalgalanmaya
b›rak›ld›, 1 dolar 1 pesodan 3,84’e kadar yükseldi. 100 000 dolarl›k iç borçlar
pesoya eski kurdan çevrildi ve bunun
faturas›n› bankalar ödemek zorunda
kald›. Bu ceza bankalar› sarst› ve bankalar hiçbir ﬂey yapamaz hale geldiler.
Burada yabanc›lar›n da kendilerini
olumsuzluktan s›y›rma çabas› oldu
ama o ola¤an d›ﬂ› durumlarda yap›lan
mecburi uygulamalar da var; ikisi bir
arada...
Türkiye’de yaﬂananlara bakt›¤›m›zda; Arjantin deneyiminden ders ç›kararak ne yap›yorlar? Türkiye’de iﬂler iyi
gidiyormuﬂ gibi göstermeye çal›ﬂ›yorlar ama bunun sürdürülebilir olmad›¤›n› da biliyorlar.
Türkiye Arjantin’den farkl›; yeni bir
dünya düzeninin kurulmas› için belirlenen en kritik co¤rafyan›n merkezinde duruyor. Arjantin böyle bir co¤rafyada de¤ildi. Türkiye’ye kriz yasaklanm›ﬂ durumda! En s›k›ﬂt›¤›m›z anlarda
Türkiye’ye sermaye geldi¤ini görüyorsunuz… Bat› elimizi aya¤›m›z› ba¤lam›ﬂ, bizi uﬂak gibi kullan›yor. Bu koﬂullar, Türkiye’de -özellikle üreten kesimleri- felç olmaya itiyor. Türkiye, art›k
kendi iradesini kullanamayan bir ülke
haline geldi. Kendi ç›karlar›n› tan›mlayam›yor, peﬂinde koﬂam›yor; baﬂkalar›na kulluk etmek zorunda kal›yor.
Türkiye’de dolaﬂan s›cak paraya ek
olarak Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n da kayna¤›n› bilmedi¤ini söyledi¤i yaklaﬂ›k 4,5 milyar dolarl›k bir
paradan söz ediliyor. Bu paralar› AKP
hükümetiyle iliﬂkilendirebilir miyiz?
Bu ne anlama geliyor?
Türkiye’deki s›cak para miktar› 65
milyar dolara yaklaﬂt›. Cari aç›k büyüdükçe bunun da miktar› artacakt›r. Bu
para hep tek yönlü gelir mi, ç›kmaz
m›? Bu nas›l bir s›cak para cinsiyse, ç›kam›yor veya ç›km›yor, ihtiyac›n›z oldu¤unda geliyor. O zaman bu para siyaseti yönlendirmenin bir parças› olabilir. Peki, bu yönlendirme faturay› kime ç›kar›yor Türkiye’de? Üreten kesimleri periﬂan ediyor. Tar›m›n, sanayinin, KOB‹’lerin durumuna bakt›¤›m›zda görüyoruz zaten.

Yaklaﬂan genel seçimlere bu süreçle
girerken, siyasette dengelerin de¤iﬂmesi söz konusu olabilir mi? Olas› bir
durumda, d›ﬂ kaynakl› paran›n çekilmesi ve Türkiye ekonomisinin sars›lmas› veya bu yönde s›k›nt›lar›n oluﬂmas› söz konusu olabilir mi?
Makro verilere bakal›m. Türkiye’de
son 4 y›lda ne oldu? Enflasyon düﬂtü.
Nas›l düﬂtü? Verimlili¤imizi artt›rd›k
ama rakiplerimiz de verimlili¤i en az
bizim kadar artt›rd›. Sonuçta s›f›ra s›f›r,
hiçbir ﬂey de¤iﬂmedi. Türk liras›n›
ekstra de¤erlendirerek enflasyonu ve
faizleri düﬂürdük. Bu da bizim üreticimizi periﬂan etti. Nas›l periﬂan etti?
Çin’in paras› son 5 y›lda yüzde 40 düﬂük de¤erli hale gelmiﬂ, bizim param›z
yüzde 60’a yak›n aﬂ›r› de¤erli hale gelmiﬂ. Bizim Çin mal›yla rekabet ﬂans›m›z baﬂtan yok. Üreten kesimler ç›rp›n›yor. Bu politikalarda ›srar edilecekse
bu nafile bir ç›rp›n›ﬂ. Kay›t d›ﬂ›l›¤›n sürekli artmas› tesadüf de¤il, do¤al, beklenen bir durum. Bu süreçte haks›z rekabetin daha da geniﬂlemesi, gelir da¤›l›m›n›n bozulmas› normaldir.
Üreten kesimlerin toplam seçmen

içindeki pay› oldukça yüksek. Üreten
kesimler durumlar›n›n fark›ndaysa ve
bundan memnun de¤ilse oylar›n› ne
yönde kullan›rlar sizce? Seçim olmad›¤›
sürece kimse onlar›n haline bakm›yor.
Ama seçim günü geldi¤i zaman, o insanlar› daha fazla aldatabilecekler mi?...
Seçim sonras› döneme yönelik sizin
kiﬂisel beklentiniz nedir?
Göz boyamak ve durumu farkl›
göstermek için her ﬂey yap›lacakt›r.
Ama insanlar› iﬂlerin iyiye gitti¤ine
inand›rmak art›k o kadar kolay de¤il.
O nedenle ben iktidar partisinin y›pranaca¤›n› düﬂünüyorum. Oy kay›plar›
olacakt›r. Meclise giren parti say›s› ikiden fazla olabilir. Tek partinin iktidar
olma olas›l›¤› son derece düﬂük. Bu
kez, bat›n›n taleplerini yerine getiremeyecek hükümetlerin ç›kma olas›l›¤› var.
O zaman gelirse neler yaﬂar›z, büyük
bir soru iﬂareti. Yeni s›cak para gelir
mi? Bugün bu s›cak paraya ba¤›ml› hale getirilmiﬂ durumday›z. Çünkü her
y›l en az›ndan cari aç›k kadar para gelmesi laz›m. Bu gelmedi¤i gün çok ciddi s›k›nt›lara yol açacakt›r.
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Merkez Bankas›’n›n Ankara’dan ‹stanbul’a taﬂ›nmas› yönünde çabalar
oluyor. Bu durumun, paran›n kontrolünde, devletin inisiyatif d›ﬂ› b›rak›lma süreci ad›na at›lmak istenen bir
ad›m oldu¤unu söyleyebilir miyiz?
Piyasa ekonomisi diyorsak, normalde 3 de¤iﬂken vard›r. Bu üç de¤iﬂkeni ayn› kesimlerin belirlememesi gerekiyor. Bu 3 de¤iﬂkeni ayn› kesimlerin
belirlemesi çok tehlikelidir.
Bu üç de¤iﬂken nedir? Bir; seçilmiﬂ siyasilerin vergi oranlar›n› belirlemesi. Bu durum siyasilere verilen
ekonomik yetkilerin en büyük olan›d›r piyasa ekonomisinde. ‹ki; döviz
kuru. Döviz kuru piyasaya b›rak›lm›ﬂt›r (dalgal› kur dedi¤imiz). Üç; faiz oranlar›. Onu merkez bankas› belirliyor. Ama o merkez bankas›n›n
özerk olmas› laz›m. Üçünü tek bir yap›ya vermiyorsunuz piyasa ekonomisinde. Biz 1980 öncesinde ulus devlettik. Bu üç unsuru da siyasetçi belirliyordu. Merkez bankas› döviz kuru-

nu belirliyordu. Ama özerk oldu¤u
için siyasetçinin onay›yla bunu yapabiliyordu. Faiz oranlar›n› da vergi
oranlar›n› da o belirliyordu. Bu üçü
tek eldeydi. Sorun büyümeden, erkenden çözemiyorduk.
ﬁimdi, bakal›m bu üç unsuru bu
gün kim belirliyor. Vergi oranlar›n› hükümet de¤il IMF belirliyor –d›ﬂ güçler!
Döviz kuru, yabanc› sermayenin yönlendirilmesiyle belirleniyor -d›ﬂ güçler!
Döviz kurunu belirleyen faiz oranlar›n›
da belirlemiﬂ oluyor. Üçünü de d›ﬂ güçler belirliyor. Bu koﬂullarda Türkiye
kendi ç›karlar›n› koruyamaz. Bat›yla
bir ç›kar çat›ﬂmas› varsa biz kendi ç›karlar›m›zdan vazgeçmek zorunda kal›yoruz. Halbuki ikisi de büyük dengesizlik yarat›r, ikisi de yanl›ﬂt›r. ‹kisinin
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ortas›n›n olmas› gerekiyor. Yani, gerçekten özerk bir merkez bankas›n›n olmas› gerekir. Gerçek anlam›yla Türkiye ekonomisine bakarak karar vermesi
gerekir. ﬁu anda bizim merkez bankam›z para kurunda çal›ﬂ›yor. Yabanc›
sermaye geldikçe kur yükseltmeden
döviz alacak, karﬂ›l›¤›nda para verecek. Para politikas› gevﬂek mi olacak,
s›k› m› olacak yabanc› sermaye belirliyor bunu Türkiye’de. Merkez Bankas›
fazla bir ﬂey belirlemiyor. Yani bu bankay› hukuken özerk yapt›k ve siyasetten kopard›k ama d›ﬂ güçlerin eline teslim ettik.
ﬁimdi ortada böyle bir tablo varken
Merkez Bankas›’n›n ‹stanbul’a taﬂ›nmas›n› tart›ﬂmak kozmetik bir ﬂey. ‹ﬂ
yap›yor görünmek için milleti uyutmaktan baﬂka bir anlama gelmez.
Halkbank, Vak›fbank, Oyakbank,
Akbank ve Ziraat Bankas› gibi kamu
bankalar›n›n da hisselerinin devri söz
konusu. Ana resmi görmeye çal›ﬂ›r-

s›n›z al›c› say›s›n› artt›r›p birine satabilmek için.
Türkiye’de bankac›l›k yasas›na göre hakim ortaklar servetleriyle s›n›rs›z
durumda art›k. Bu nedenle, ortal›¤›n
kar›ﬂt›¤› bir durumda her türlü varl›¤›n› kaybetme riski var.
Mali sektörün yabanc›laﬂt›¤›n›
görüyoruz. Bir insan›n kalp damar
sistemi neyse, mali sistemin de böyle bir iﬂlevi vard›r. Biz en hayati organ›m›z› yabanc›lara veriyoruz. ‹nsanlar, kendi bireysel ç›karlar› için
yanl›ﬂlar yap›yorlar. Bu yanl›ﬂlar›
destekleyen bir siyasi irade var ﬂu
gün Türkiye’de. Sonucu Türkiye aç›s›ndan çok talihsiz olabilir; bu ülkede kader birli¤i yapan insanlar birbirine girebilir; ülke parçalanabilir.
Böyle bir yolda ilerliyoruz; ﬂu anda
kontrol bizde de¤il… Bu bankalar
içeride görücüye ç›kar›lacak, al›c›s›
olmay›nca yabanc›ya sat›lacak. Bunun sonucu da kabaca belli. Yanl›ﬂ
iﬂleri yap›l›yor Türkiye’de…

sak, bu süreçte karﬂ›m›za ne ç›kar? Bu
halkalar hangi zincire ekleniyor? Küreselleﬂmeye korunaks›z bir ﬂekilde
teslim mi oluyoruz?
Diyelim ki sizin büyük bir araziniz var. Bu araziyi tek bir kiﬂiye satmak isterseniz o paray› verecek fazla
kiﬂi de yoktur. Bu nedenle az say›da
al›c›dan birini seçmek zorundas›n›zd›r. Onlar da hakk›n› vermezler düﬂük fiyata sat›l›r.
Daha iyi bir fiyata satmak istiyorsan›z ne yapars›n›z sermaye piyasalar›na gidersiniz; bir kiﬂi yerine 10 bin
kiﬂiye parçalayarak satars›n›z. Ama
Türkiye’de art›k tasarruf olmad›¤›
için içeride böyle bir ﬂans›n›z yok. O
zaman d›ﬂ dünyan›n güçlülerine görücüye ç›kacaks›n›z onlara ulaﬂacak-

Son olarak üretici kesimler için bir
öneriniz var m›? Bu kesimler nas›l
ayakta kalabilirler? Söz etti¤iniz ortama bakarak, ihracata m› yönelinmeli?
‹ﬂin içinden nas›l ç›k›l›r?
Küçük üretici hesab›n› kitab›n›
yapacak, önünü göremiyorsa hücum oynama veya kaderci olma zaman› de¤il. ﬁu anda Türkiye’de toplam üretimin yüzde 90’›n› gerçekleﬂtiren KOB‹’lerin hepsinde çok
ciddi sorunlar var. Bu sorunlar onlar›n beceriksizli¤inden de¤il, Türkiye’nin benimsedi¤i politikalardan
kaynaklan›yor.
‹hracat dediniz; bu ihracat› bu uygulamalar devam ederse sürdüremezler, bir gün kapatmak zorunda
kal›rlar. O gün gelmeden önlem alman›n bir çaresine bakmak gerekiyor.
Zor kararlar› bu gün veremeyenlerin
gelecekte hiçbir ﬂanslar› olmayacak.
Bu nedenle KOB‹’lerin de bir biçimde
dayan›ﬂmaya girmeleri gerekiyor.
Onlar güçsüzler…
Küreselleﬂme, güçsüzleri güçlülere
karﬂ› koruyan kurallar› kald›rd›. Güçsüzler, kurals›z bir oyunda güçlülerle
karﬂ› karﬂ›ya geliyorlar ve güçsüzlerin
hiçbir ﬂans› yok.
KOB‹’lerin, el birli¤iyle, kurallar›
geri getirmeleri ve ulus devletlerine sahip ç›kmalar› gerekiyor. Aksi halde
ayakta kalmak kolay olmayacak.

Prof. Dr. KEPKEP:

Ekonomik Kriz, Hiç Beklenmeyen

Bir Anda Gelebilir
Söyleﬂi: Bar›ﬂ DOSTER

Türkiye ekonomide 2006’y›
nas›l geçirdi?
2006 y›l› da önceki y›llarda oldu¤u gibi IMF gözetim ve denetiminde geçti. D›ﬂsat›m, büyüme gibi konularda kimi iyimser savlar öne sürülse de, ülkemiz daha ba¤›ml› hale
geldi. Bu politika nedeniyle cari
aç›k y›llard›r h›zlanarak art›yor.
Döviz kurunun aﬂ›r› düﬂük olmas›
nedeniyle, bu aç›k h›zlanarak devam edecek. Üretim daha da azalacak, iﬂsizlik artacak ve bu program
uzun vadede ekonomik güçlenmeyi baltalayacak.

Prof. Dr. Naci Kepkep,
ülkemizin önde gelen
iktisatç›lar›ndan biri.
Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nden emekli
olan Kepkep’le,
uygulanan ekonomik
programlar› ve
önümüzdeki y›llarda bu
programlar nedeniyle
baﬂ›m›za gelebilecekleri
konuﬂtuk.

IMF’nin dayatt›¤› bu politikalar›n
siyasi sonuçlar› ne olur?
IMF’nin bu politikalar› dayatmas›n›n nedeni, Türkiye’yi ba¤›ms›z d›ﬂ politika uygulayamaz hale
getirmek. Çünkü bunu isteyen güçler var. Türkiye ekonomik olarak ﬂu
an ba¤›ml›. D›ﬂar›dan gelen s›cak
paran›n bir anda durmas›, hatta
h›zla ayr›lmas› sonucunda ülkemiz
çok zor durumda kalabilir. Mevcut
durum, tüketimin yapay olarak art›r›lmas› sonucunu do¤uruyor. Baﬂkas›ndan borç al›p, tüketim harcamas› yap›p, bolluk yaﬂayan bir aileye benziyor halimiz. Borç verenler
verdikleri paralar› geri isteyince bu
tablo de¤iﬂecek. Bu durum, d›ﬂ siyasi tehdidin de dayana¤›n› oluﬂturuyor. Hükümetin halen uygulad›¤› döviz bollu¤u ve pompalanan
tüketime dayal› ekonomi politikas›,
2007’de yap›lacak seçimlere dek sürecek. Bu sürdü¤ü için de d›ﬂ borcumuz artacak. Türkiye’yi gelecekte daha zor günler bekliyor. Unutmamak gerekir ki, ﬂu anda tahmin
edemeyece¤imiz herhangi bir nedenle yaﬂan›lmas› kaç›n›lmaz olan
bir ekonomik kriz, hiç beklenmeyen bir anda gelebilir.
Bu tablonun çözümü yok mu?
Sadece ekonomide de¤il, siyasette de 20 y›l› aﬂk›n süredir düﬂünsel, ideolojik kargaﬂa yaﬂ›yoruz. Siyasi yelpaze içinde rahatça planlayabilen, stratejiler geliﬂtirebilen ve
bunlar› baﬂar›yla uygulayabilen
kesim, ﬂeriatç› kesim. Onun d›ﬂ›nda gerek liberal sa¤da, gerek merkez solda, hatta sol yelpazenin tü-

münde ideolojik bir bulan›kl›k, baﬂ›bozukluk var. Özellikle liberal
sa¤ ne istedi¤ini net olarak ortaya
koyam›yor. Bunun çaresizli¤ini yaﬂ›yor. O kesimde birden fazla partinin olmas› ve yenilerinin kurulmak
istenmesi, bu da¤›n›kl›¤›n nedeni
de¤il, sonucu. Hiçbir lider ortaya
ç›k›p ne yapmak istedi¤ini, uygulayaca¤› programlar› net olarak aç›klayam›yor. Ortan›n solundaki durum daha da ac›kl›d›r. Seçenek üretilemiyor. Eskiden savunulan ve
çürüdü¤ü ortaya ç›kan düﬂüncelerin yerine de yenisi konamad›. ‹deolojik bir bulan›kl›k, aymazl›k görülüyor. Merkezin sol taraf›nda yer
alan irili ufakl› çok say›da parti
sosyal demokrat olduklar›n› söylüyorlar. Bunlar, yeri geldi¤i zaman
Atatürkçülü¤ü de kimseye b›rakm›yorlar. Bu durum gerçekte merkezin solunda oldu¤unu düﬂünen
kimselerin temel sorunudur.
Ekonomide ve siyasette görülen bu
ideolojik bulan›kl›¤›n giderilmesi
yine de zaman almayacak m›?
Merkezin solunda ideolojik billurlaﬂma gerçekleﬂmeden, bu kesim
Türkiye’nin hiçbir sorununa çözüm
getiremez. Yukar›da dikkat çekti¤imiz ayr›ﬂman›n netleﬂmesi gerekiyor. Evrensel, Avrupa ç›k›ﬂl› sosyal
demokrasinin ülkemizin sorunlar›na
getirece¤i bir çözüm yok. Kemalist
ideoloji ›ﬂ›¤›nda sorunlar› yeniden
ele al›p, günümüz meselelerine çözüm önerileri getirecek bir siyasal
kamp oluﬂmas› gerekiyor. Aksi halde kötü gidiﬂ önümüzdeki y›llarda
da sürer.
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DERNEKTEN

US‹AD Olarak 29 Ekim Cumhuriyet
Bayram›n› Coﬂkuyla Kutlad›k
US‹AD Genel Baﬂkan› Fevzi Durgun,
Cumhuriyet’in 83. y›l› nedeniyle Pera
Palas otelinde düzenlenen Cumhuriyet
Kokteylinde tüm duyarl› yurttaﬂlar›
Cumhuriyete sahip ç›kmaya ve daha
çok çal›ﬂmaya davet etti. "Cumhuriyet,
Türkiye’nin Türkiye’den Türkler taraf›ndan yönetilmesidir" diyen Durgun, 29
Ekimlerin Türk ulusunun en güzel bayram›, en kutlu günü oldu¤unu söyledi.
Bu y›l Çankaya Köﬂkü’ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna "eﬂ durumundan"
davet edilmeyen bir milletvekilinin "Nas›l olsa seneye cumhurbaﬂkan› bizden
biri olacak. O zaman kat›l›r›z" ﬂeklindeki sözlerine dikkat çeken Durgun, laik
ve ça¤daﬂ Cumhuriyet’te yaﬂamak isteyen herkesin, bir ﬂeyler yapmak zorunda oldu¤unun alt›n› çizdi. Durgun, K›br›s, Kuzey Irak, sözde Ermeni soyk›r›m›
iddialar› gibi baﬂl›klar üzerinden Türki-
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Ürgüp Belediye Baﬂkan› Bekir ÖDEM‹ﬁ, Fevzi DURGUN ve Deniz TÜFEKÇ‹

ye’nin s›k›ﬂt›r›ld›¤›n› vurgulayarak, bu
bask›lara karﬂ› ç›kmak için ülke içinde,
özellikle de ekonomide güçlü olmak

gerekti¤ini ifade etti. Durgun, "Sorun
ülkemizde bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik
farklar›n› ortadan kald›rmak de¤il, ülke-

‹brahim BENL‹, ﬁule ve Do¤u PER‹NÇEK

mizi topyekûn kalk›nd›rmakt›r" diyerek, bugünkü ekonomi politikalar›yla
bu amaca ulaﬂ›lamayaca¤›n› belirtti.
Türkiye’nin Türkiye’den yönetilmesi için
öncelikle ve özellikle IMF politikalar›na
son vermek, tam ve eﬂit üyelik gerçek-

Ali ÖZGÜR ve Eﬂi

Zuhal ve Fevzi DURGUN, Sevgi ERENEROL, Pertev CENG‹Z

leﬂene kadar da Gümrük Birli¤i’ni ask›ya almak gerekti¤ini ifade eden Durgun, di¤er önerilerini de ﬂöyle s›ralad›:
"‹thalat gerekli ve anlaml› bir düzeye çekilmeli, yerli mal› kullanma ve
tutum bilinci geliﬂtirilmelidir. Türkiye

Devlet Planlama Teﬂkilat›’n› (DPT) etkin, verimli kullanmal›d›r. Avrasya
bölgesinde etkili olman›n, iﬂbirli¤ini
geliﬂtirmenin yollar› aranmal›d›r. Bu
durum AB ve ABD ile iliﬂkilerimizi de
daha dengeli ve eﬂit k›lacakt›r"

Fevzi DURGUN konuklarla tek tek ilgilendi
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US‹AD Yönetim Kurulu toplu halde Bildiren objektiflerine poz verdi soldan sa¤a: Orhan ERGÜN, O¤uz LEKTEMUR, Ufuk SAKA,
Filiz ESEN, Fevzi DURGUN, Osman GÜNAY, ‹brahim BENL‹, Birol BAﬁARAN

Birol BAﬁARAN, Gazeteci Adnan AKFIRAT ve Deniz TÜFEKÇ‹
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Fevzi DURGUN, K›br›s Türk Kültür Derne¤i Baﬂkan› Zehra Bilge ERAY

Aroma Yön. Krl. Bﬂk. Metin DURUK, Fevzi DURGUN, US‹AD Eski Müdürü Esin TAﬁDEM‹R ve Zuhal DURGUN

Prof. Ayhan TORAMAN ve Eﬂi

Zuhal ve Fevzi DURGUN, Ufuk SAKA, Aroma Yön. Krl. Bﬂk. Metin DURUK

‹stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar› Prof. Güzin GÜREL ﬁan S›n›f› Ö¤rencileri gecede misafirlere hoﬂ dakikalar yaﬂatt›lar
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Genel Baﬂkan Fevzi DURGUN, Ankara ﬁube Baﬂkan› Cemal ÇOBAN ve Ankara ﬁube Üyeleri ile

Tarihi Pera Palas kokteyle kat›lanlar› bir kez daha büyüledi
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Ümit ÜLGEN

Fevzi DURGUN

Ümit ÜLGEN'in ‹lk Kitab› "Ulusal Bak›ﬂ"
Y›lbaﬂ› Kokteylinde Tan›t›ld›
Derne¤imizin kurucu üyelerinden
makine mühendisi Ümit Ülgen’in ilk
kitab›, US‹AD Genel Merkezi’nde düzenlenen bir kokteylde üyelerimize
tan›t›ld›.
Kitap tan›t›m›yla birlikte y›lbaﬂ› ve
bayram öncesi gerçekleﬂtirilen kokteyl, akﬂam› anlaml› k›larken US‹AD
üyelerini bu y›l son kez bir araya getirmiﬂ oldu. Bas›n›n da ilgi gösterdi¤i gecede konuﬂma yapan genel baﬂkan›m›z Fevzi Durgun tüm üyelerimizin
yeni y›l›n› ve bayram›n› kutlayan ve

2006 y›l›n› genel olarak de¤erlendiren
bir konuﬂma yapt›.
Fevzi Durgun konuﬂmas›nda ekonomideki baﬂ aﬂa¤› gidiﬂin sorunlar›
derinleﬂtirdi¤ine dikkat çekti. Özelleﬂtirmenin tehlikeli boyutlara ulaﬂt›¤›na
ve orta ölçekli ﬂirketlerin dahi el de¤iﬂtirmeye baﬂlad›¤›n› vurgulad›. Hükümet sözcülerinin yapt›klar› aç›klamalarda, kay›t d›ﬂ› ekonominin ve cari aç›¤›n büyük bir problem haline gelmeye baﬂlad›¤›n› kabul etti¤ini hat›rlatan Durgun, sorunun 9 Aral›k 1999

y›l›nda ‹MF ile yap›lan anlaﬂmadan
kaynakland›¤›n› belirtti.
Ard›ndan söz alan Say›n Ayhan
Kara ise Ümit Ülgen’in ilk kitab› hakk›nda bilgi verdi. Son olarak, Say›n
Ümit Ülgen ülkemizin içinde bulundu¤u durumu de¤erlendirerek, ilk kitab›na gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm
davetlilere teﬂekür etti.
"Ulusal Bak›ﬂ" ad›n› taﬂ›yan kitab›nda Ümit Ülgen çeﬂitli gazete ve
dergilerde yay›nlanan makalelerine
yer veriyor.

Ayhan KARA
Foto¤raflar: Fulya TUNCA
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Fevzi Durgun: Sorun Topyekun
Kalk›nma Sorunudur
enel Baﬂkan›m›z Fevzi Durgun, Kanal B’de Tevfik K›zg›nkaya’n›n haz›rlay›p sundu¤u 'Üretimden ‹hracata' program›na konuk oldu. Derne¤imizin geçti¤imiz dönemde yay›nlad›¤› "Bölgeler Aras› Geliﬂmiﬂlik Farklar› Aç›s›ndan Türkiye" konulu raporundan
hareketle Türkiye’nin kalk›nma sorununun irdelendi¤i programda
Türk ekonomisinin tarihsel analizini
yapan Genel Baﬂkan›m›z, bölgeler
aras› geliﬂmiﬂlik farklar›n›n, ülkenin
genel kalk›nma sorununun bir parças› oldu¤unu ifade etti. Durgun
özetle ﬂöyle konuﬂtu:
Türkiye’de son y›llarda s›kça
ekonomik büyümeden bahsediliyor.
Büyüme baﬂka, geliﬂmiﬂlik baﬂka bir
olayd›r. Geliﬂmiﬂlik, büyümeyi de
içeren, sosyal, siyasal, ekonomik verileri de içeren bir bütündür. Bu noktada önemli olan ülkelerin, ellinin
üzerinde k›stas›n de¤erlendirilmesiyle oluﬂturulan geliﬂmiﬂlik endeksleridir. Dolay›s›yla biz bir ülkenin
geliﬂmiﬂli¤ini incelerken sadece ekonomik büyümesini ele al›rsak bu
yanl›ﬂ olur.
Bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farklar›
aç›s›ndan bakt›¤›m›zda Türkiye’nin
bugün geldi¤i nokta korkunçtur. Bu
yeni bir ﬂey de¤il. Bu noktaya birdenbire de¤il, uzun y›llard›r uygulanan yanl›ﬂ politikalar›n veya uygulanamayan plan ve stratejilerin sonucunda gelinmiﬂtir. Raporumuzla,
son y›llarda bu makas›n daha da
aç›lmaya baﬂlad›¤›n› gösteriyoruz.
Bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farklar›
sorunu, bir Güneydo¤u sorunu olarak kabul ediliyor. Oysa bu sorun, bir
Güneydo¤u sorunu de¤ildir. Özellikle Do¤u Karadeniz’de bulunan baz›
illerimizin durumu, Güneydo¤u böl-

G
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Genel Baﬂkan›m›z Fevzi DURGUN

gesinden daha kötüdür. Raporumuzda biz bunu da ortaya koyuyoruz. Kimi çevreler bu sorunu bölgesel temele dayand›rarak yabanc› kurum ve
kuruluﬂlar›n etki alan›nda göstermek
istiyorlar. Biz, kendi politikalar›m›z›
uygulamal›y›z. Bunu yapabilmek için
de sorunu do¤ru saptamak laz›m. Bu
aç›dan bakt›¤›m›z zaman, sorun Türkiye’nin bir geliﬂme, kalk›nma, zenginleﬂme sorunudur. Bölgeler aras›
geliﬂmiﬂlik farklar›, o sorunun bir
parças›d›r. Geri kalm›ﬂ bölgeleri kalk›nd›rabilmek için, Türkiye’nin genel
zenginli¤i sa¤lanmak zorundad›r.
Yokluklara ra¤men en h›zl›
büyüyen üç ülkeden biri olduk
Kurtuluﬂ y›llar›n›n sonunda kuruluﬂ y›llar› baﬂl›yor. Elde insan yok.
Nüfus uzun süren savaﬂlarda kaybedilmiﬂ. Elde kalan nüfus da e¤itimsiz. Ülkenin hiçbir ekonomik gücü ve zenginli¤i kalmam›ﬂ. ‹ﬂgal sürecinde kaynaklar ya¤malanm›ﬂ. Bu
da yetmiyormuﬂ gibi iﬂgalciler çekilirken Anadolu’yu harabeye çevirmiﬂler. Cumhuriyet bunun üzerine
kuruluyor. Bütün bu zorluklara ra¤-

men, kuruluﬂ döneminde inﬂa edilen fabrikalar›n yerlerine bakarsak
Anadolu’da topyekûn kalk›nma
modelinin uyguland›¤›n› görürüz.
Bu, halka öyle güzel anlat›lm›ﬂ ki,
10. Y›l Marﬂ›’n›n coﬂkusunu hala yaﬂ›yoruz. Bu y›llarda Türkiye ekonomisi, o yokluklara, yoksulluklara
ra¤men dünyada en h›zl› büyüyen
üç ülkeden biridir. Tüm Anadolu’da
geliﬂme, kalk›nma modeli uygulan›yor. Nazilli’ye basma fabrikas› yap›l›yor. Kayseri’ye dokuma fabrikas›,
uçak fabrikas› yap›l›yor. Erzincan’a
ﬂeker fabrikas› kuruluyor. Ülkenin
her yerinde yerel dinamikleri de harekete geçiren devlet destekli kalk›nma modeli uygulan›yor. Bu ﬂekilde 1929 dünya ekonomik buhran›n›
en kolay atlatan ülkelerden biri oluyoruz. ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n› siyasi
bir sorunla karﬂ›laﬂmadan atlat›yoruz. Derken çok partili yaﬂama geçiyoruz ve o y›llardan akl›m›zda kalan en önemli sözlerden biri, baﬂbakan›n: "Bu millete plan de¤il, pilav
laz›m" aç›klamas›d›r. Ondan sonra
bir plans›zl›k dönemi baﬂl›yor. Yat›r›mlar›n ulusal ç›karlara göre de¤il,
keyfe göre yönlendirildi¤i bir döneme giriyoruz. Sonra 1960’lar geliyor.
27 May›s Anayasas› ile planl› ekonomiye tekrar dönüﬂ yap›l›yor. 5 y›ll›k
kalk›nma planlar› haz›rlan›yor.
60’lardan bugüne haz›rlanan kalk›nma planlar›nda bölgeler aras› geliﬂmiﬂlik farklar› sürekli vurgulan›yor.
Bunun için önlemler getiriliyor. Hatta Sekizinci Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› 2023’e kadar bir vizyon koyuyor
ve bölgesel geliﬂmiﬂlik farklar›n›n
ortadan kalkmas›n›n en önemli sorunlardan biri oldu¤unu vurguluyor. Ancak bunlar›n bir çözüm olamad›¤›n› görüyoruz.

B‹LD‹REN

Ufuk Saka: Yabanc› Sermaye
At Oynat›yor!
enel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Ufuk Saka,
"Berrin Erçin Soruyor"
isimli televizyon program›nda
Türk ekonomisindeki tüm düzenlemelerin yabanc› sermayenin ç›karlar›na göre yap›ld›¤›na dikkati
çekti. Bu süreçte yabanc› sermayenin ülkedeki en etkili oyunculardan biri haline geldi¤ini vurgulayan Saka, "Öyle ki, yabanc› sermaye, TBMM’den istedi¤i kanunu istedi¤i gün ç›kartabilecek güçtedir"
ﬂeklinde konuﬂtu.

G

Kaynaklar›n Nas›l Yönetildi¤i
Tüm Ülkenin Meselesidir
Türk sanayisine iki ﬂekilde bakabiliriz. Türkiye’nin güçlü bir sanayisi var önce bunu söyleyelim.
Türkiye’nin sanayisi güçlü, fakat
bu güç ve temsil etti¤i olanaklar
yeterli mi? Bu soruya olumlu cevap
veremiyoruz. Bunu ne belirliyor?
Bunu dünya ekonomilerini yönlendiren endüstrilerin teknoloji düzeyi, etki düzeyi ve sermaye düzeyiyle karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z vakit, yeterli de¤il. Peki böyle bir güce ulaﬂabilir mi? Evet ulaﬂabilir. Çok fazla sorunu var. Ancak hepsi aﬂ›labilecek sorunlard›r. Türkiye tüm olanaklar›yla dünya üzerinde çok
güçlü olabilecek bir donan›ma sahiptir. Yaln›z, ülkenin ve ülke ekonomisinin bu kabullerle yönetilmesi gereklidir. Ülke ekonomisi e¤er
bu ﬂekilde, böyle bir vizyon ve
böyle bir hedefle yönetilirse Türk
endüstrisi, hakikaten baﬂa güreﬂen
endüstrilerden birisi olur. Baﬂa güreﬂen teknolojik birikimler temsil
edebilir, üretebilir. US‹AD’›n durdu¤u yer ve Türk sanayine bak›ﬂ›
bu çerçevededir. Bu ifade etme bi-

çimi, ister istemez bir politik duruﬂ
da içeriyor. US‹AD, günün sonunda kaç›n›lmaz olarak politik alg›lanabilecek bir ﬂekilde kendisini ifade ediyor. Çünkü, ülke kaynaklar›n›n nas›l yönetildi¤i tüm ülkenin
meselesidir. Bu sadece siyasi partilerin ve iktidarlar›n sorunu de¤ildir. Bu ülkede üretilen de¤erlerin
hangi kriterlere göre kullan›laca¤›
bu ülkede yaﬂayan herkesin meselesidir. Tüm toplumsal dinamikler
bunu tart›ﬂ›rlar. Bu konuda karar
beyan ederler ve bunu siyasi irade-

Yönetem Kurulu Üyemiz Ufuk SAKA

ye emanet ederler. Ald›¤›m›z sonuçlar bunun hangi ölçüde gerçekleﬂti¤i veya gerçekleﬂmedi¤iyle ilgilidir. Ülke kaynaklar› gerçekten
ulusal de¤erleri, ulusal büyümeyi
önde tutan tercihlerle yönetilirse,
ülke mucize diye nitelenen sonuçlara ulaﬂabilir. Öyle de¤ilse, ülke
konuyu bu ﬂekilde alg›lamayan bir
iktidarla yönetiliyorsa, kimin peﬂine tak›laca¤›z diye düﬂünülür.
“Avrupa Birli¤i’nin mi, ﬂu ülkenin

mi, ﬂu ﬂirketin mi peﬂine tak›lay›m“ diye düﬂünürseniz, önce teknoloji üretemezsiniz, sonra tüm
ulusal kaynaklar›n›z› elden ç›kar›rs›n›z. Giderek yoksullaﬂan ve baﬂka ülkelerin tarih stratejilerine hizmet eden bir ülke haline gelirsiniz.
Türkiye Yabanc› Sermayenin
‹ﬂtah›na Aç›ld›
Ekonominin büyüdü¤ü do¤ru.
Neden do¤ru? Çünkü ölçülebilir bir
ﬂey. Yani ekonomide dönen para
miktar› büyüdü. Ancak bu üretimdeki bir büyümeye karﬂ›l›k gelmiyor.
Ekonomi borç parayla büyüdü. Ülkeyi b›rak›p, ev idaresini düﬂünelim.
Bir evi idare ediyorsunuz. Bir tak›m
ihtiyaçlar›n›z temel ihtiyaçlar. Bunlar
için çok fazla paraya ihtiyac›n›z yok.
Ancak bir süre sonra araba alay›m
diyorsunuz. Buna imkan›n›z yok. Birisinden borç al›yorsunuz ve araban›z oluyor. Devam ediyorsunuz, bir
de yazl›¤›m olsun diyorsunuz. Ama
onu karﬂ›layacak kadar paran›z yok.
Borçlan›yorsunuz, al›yorsunuz. Aile
ekonomisi büyüyor ama sizin olmayan kaynaklarla. Bu örnekleri b›rakal›m, iﬂte kredi kart› ç›lg›nl›¤›! Üretti¤imizin çok üzerinde para tüketiyoruz. Kaynak tüketiyoruz. Karﬂ›l›¤›
yok. Milyonlarca insan icrayla bo¤uﬂuyor. Ekonomi büyüyor. Ancak üretim ekonomisi hedeflenmedi¤i için
bir rant üzerinden, uluslararas› para
hareketleri üzerinden büyüyen bir
ekonomi var. Böyle büyünür mü?
Büyünür. Ancak ülkenin üretim yetenekleri büyümüyor. Mal ve hizmet
üretme yetenekleri, teknoloji üretme
yetenekleri büyümüyor. Bir yandan
sanayileﬂece¤im derken, bir yandan
teknoloji üretemiyorsan›z, büyümekten söz etmeniz komiktir.

US‹AD
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"Rusya ve Orta Asya Ülkelerinde
İş Olanakları" Konulu Toplantı Gerçekleştirildi
usya ve Orta Asya Ülkelerinde ‹ﬂ Olanaklar›" konulu bilgilendirme toplant›s› 20 Kas›m 2006 tarihinde US‹AD
Genel Merkezi'nde gerçekleﬂtirildi. Konuyla ilgili sunumlar US‹AD Yönetim
Kurulu Üyeleri Ufuk Saka ve Orhan Er-

"R

gün taraf›ndan yap›ld›. Yap›lan sunumda, US‹AD’›n geliﬂtirdi¤i ekonomik iliﬂkiler sonucu Rusya’da elde edilen kazan›mlar ve iliﬂkilerin vard›¤› boyut aktar›l›rken, Tver kentinde US‹AD’a sa¤lanacak olanaklar ve iﬂ potansiyeli bulunan
sektörler hakk›nda bilgi verildi.

Toplant› sonucunda, elde edilen
verilerin projeye dönüﬂtürülüp, yap›lanma içinde var olmak isteyen üyelerce yak›n bir zamanda konuyla ilgili yeniden geniﬂ kat›l›ml› bir toplant›n›n gerçekleﬂtirilmesi karara
ba¤land›.

US‹AD Avar'›n Yan›nda
lkemizi tarihinden utand›rmak ve ça¤daﬂ uygarl›k yolundan uzaklaﬂt›rmak isteyen baz› geliﬂmiﬂ ülkeler bir televizyon program›nda kendi gerçeklerinin ortaya ç›kmas›ndan rahats›z
olmuﬂtur.
Ülkemiz, uzun süreden beri, tarihinden utand›r›lmak ve Cumhuriyet’in temel ilkelerinden uzaklaﬂt›r›lmak amac›yla psikolojik bask› alt›na al›nm›ﬂt›r. Utanç veren yak›n
tarihlerini sansürleyen ve toplum-

Ü
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sal problemlerini ﬂehirlerinin varoﬂlar›na süpüren geliﬂmiﬂ ülkeler,
kendilerini olduklar› gibi de¤il, olmak istedikleri gibi göstermek istemektedirler.
Banu Avar’›n TRT de, ‹sveç’le ilgili yay›nlanan program›ndan dolay›
bu ülke D›ﬂiﬂlerimize üzüntülerini bildirmiﬂ ve bir k›s›m medyam›z›n da
deste¤iyle, program hakk›nda soruﬂturma aç›lm›ﬂt›r. Eleﬂtirel bak›ﬂ›n sadece kendi haklar› oldu¤unu düﬂünenler, ROJ TV’ye tan›d›klar› demok-

ratik hakk› Banu Avar’dan esirgemekte bir sak›nca görmemiﬂlerdir.
Ulusal bilincimizin yok edilmeye
çal›ﬂ›ld›¤› böyle bir dönemde, görevlerini ulusal duyarl›l›klar ile yapan
kiﬂileri y›ld›rmaya çal›ﬂan "görevlileri" ﬂiddetle k›n›yoruz.
US‹AD (Ulusal Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i) olarak, Banu
Avar’›n eleﬂtirel bak›ﬂ hakk›n›n arkas›nda duruyor ve yurtsever çal›ﬂmalar›n› destekledi¤imizi bildiriyoruz.

Çocuklar›n "Toprak Dede"si
TEMA Vakf› Kurucu Baﬂkan›
Hayretin Karaca'dan Mektup
Say›n Fevzi DURGUN,
Taraf›ma düzenli olarak gönderdi¤iniz US‹AD’›n
yay›n organ› Bildiren dergisinin Eylül 2006 say›s› elime
ulaﬂt›. Öncelikle, ﬂahs›m› da da¤›t›m çemberine dahil
etti¤iniz için teﬂekkür eder, be¤eniyle takip etti¤im yay›n›n›zdan ötürü sizleri tebrik ederim.
Belirtmek isterim ki, ülkemizin küreselci güçler
taraf›ndan meçhule sürüklenmekte oldu¤u ﬂu kritik
dönemde, ulusal bir duruﬂ sergilemenin ve sesimizi
daha gür ç›karabilmenin önemi her geçen gün daha
da artmaktad›r. Birlik olmaya her zamankinden daha
çok ihtiyaç vard›r.
Say›n
Durgun,
Ulu Önder Atatürk’ün de özellikle
vurgulad›¤› gibi, ulusal ba¤›ms›zl›k ancak
ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n elde edilmesiyle
mümkün olabilir. Art›k dünyay› sermaye
yönetmektedir. Bu
ba¤lamda, küreselleﬂme sürecinde bask› ne kadar ﬂiddetli olursa olsun, ulusal ekonomimizi korumak ve onu güçlü k›lmak, ba¤›ms›zl›¤›m›z› müdafaa ve muhafaza etmenin en etken
yöntemidir. ‹ﬂte bu sebeple, derginizde rastlam›ﬂ oldu¤um, US‹AD taraf›ndan yay›nlanan "Kendi Mal›n› Kullan" slogan› ile duyurdu¤unuz, Türk Mal›’na ehemmiyeti vurgulayan ilan›n›z› bu istikamette at›lm›ﬂ çok
önemli bir ad›m olarak görmekteyim. ‹lan›n›z› derhal
ço¤altarak, da¤›tmaya baﬂlad›¤›m› belirtmek isterim.
Bu tarz mesajlar› çeﬂitlemeli ve mümkün oldu¤unca halka ulaﬂacak ﬂekilde yayg›nlaﬂmas›n› sa¤lamal›y›z. Bugün olay›n vahameti, Türkiye’de, bask›
say›s› en çok olan gazetenin genel yay›n yönetmeni
konumundaki bir kiﬂinin dahi, Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z Sezer’in "yerli mal› kullanmal›y›z" uyar›s› karﬂ›s›nda , "duyunca baﬂ›mdan aﬂa¤› kaynar sular döküldü" ﬂeklindeki yorumuna varacak kadar ilerlemiﬂtir. Dolay›s› ile mesaj›n›z çok önemlidir. Hatta bunu daha da ileriye taﬂ›yarak bir hareket haline dönüﬂtürmenin yollar›, siz de¤erli US‹AD üyeleri taraf›ndan araﬂt›r›lmal›d›r. Bu hareket yeni kurtuluﬂ savaﬂ›m›zda ba¤›ms›zl›¤a aç›lan bir cephe olacakt›r.
Sayg›lar›mla
23.11.2006
Hayrettin KARACA
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Denizli’de
Yerli Mallar Haftas›
erli Mallar ve Tutum Haftas›,
US‹AD ve birçok demokratik
kitle örgütü taraf›ndan tüm
yurtta etkinliklerle kutland›.
US‹AD Genel Baﬂkan› Fevzi Durgun, derne¤imizin Denizli ﬂubesince
düzenlenen etkinlikler çerçevesinde
DEHA televizyonunda bir programa
kat›ld› ve ard›ndan US‹AD Denizli
ﬁubesince düzenlenen panele Y›lmaz Dikbaﬂ ile birlikte konuk oldu.
Denizli’de sanayi odas›, ticaret
odas› ve demokratik kitle örgütlerinin kat›l›mlar›yla 7–16 Aral›k tarihleri aras›nda, gerçekleﬂtirilen bir dizi etkinlik, 16 Aral›k’ta gerçekleﬂtirilen ve Genel Baﬂkan›m›z Fevzi
Durgun’un da konuk oldu¤u "Yerli
Mallar ve Tutum Haftas›" paneliyle
sona erdi.
Panelin sunuﬂ konuﬂmas›nda,
US‹AD Denizli ﬁubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Nafize
Sezer neo-liberal politikalar›n insani
hiçbir yan›n›n bulunmad›¤›n› ve küreselleﬂmenin sermayenin serbest
dolaﬂ›m›n›n önünü açarken eme¤in
dolaﬂ›m›na izin vermedi¤ini ve vermeyece¤ini söyledi. Sezer konuﬂmas›nda, Malezya Eski Baﬂbakan› Mahattir Muhammed’in, ülkesinde uygulanan IMF politikalar›na ve bu politikalar›n sonuçlar›na yönelik sözlerine at›fta bulunarak "Bizim de IMF
politikalar›na art›k yeter dememizin
zaman› geldi" dedi.
Derne¤imizin Denizli ﬁube Baﬂkan› Kaz›m Arslan, US‹AD ve di¤er
demokratik kitle örgütleriyle "Yerli
Mallar ve Tutum Haftas›" çerçevesinde kentte gerçekleﬂtirdikleri etkinlikler hakk›nda bilgi vererek kent
halk›n›n kampanyaya gösterdi¤i ilgiyi anlatt›.
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Araﬂt›rmac›-Yazar
Y›lmaz D‹KBAﬁ

Dikbaﬂ: Ulusal egemenli¤imizi Avrupa Birli¤i’ne teslim etmek, feda edece¤imiz bir lüks de¤ildir.
Araﬂt›rmac› yazar Y›lmaz Dikbaﬂ
ise Avrupa Birli¤i’nin yap›s›, AB –Türkiye iliﬂkileri ve Türkiye’nin AB’ne girmesi ulusal egemenli¤in durumunu
anlatarak "Ulusal egemenli¤imizi
AB’ne teslim etmek feda edece¤imiz
bir lüks de¤ildir. Dolay›s›yla neye
‘evet’ neye ‘hay›r’ dedi¤imizi bilmeliyiz" dedi.

Denizli ﬁubemiz Genel Sekreteri
Nafize SEZER

AB anayasas›n›, kurumlar›n› ve iﬂleyiﬂini anlatan Dikbaﬂ, AB’nin ekonomik, siyasal ve hukuksal yap›s›n›n bize
yans›t›landan çok farkl› oldu¤unu söyleyerek, Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’de
AB çevreleriyle ‘hibe’ karﬂ›l›¤›nda ‘iﬂbirli¤i’ yapan ‘Sivil Toplum Örgütleri’ni çeﬂitli örneklerle anlatt›. Dikbaﬂ,
bu çevrelerin AB’yi demokratik bir kurum olarak tan›tt›klar›n› oysa AB’nin
demokratik de¤il, tüm iﬂleyiﬂiyle faﬂist
bir kuruluﬂ oldu¤unu söyledi.

"Hepimiz Yerli Mallar›
Direniﬂçisiyiz"
Özellikle bu anlaml› haftan›n de¤erlendirildi¤i bu önemli günde burada bulundu¤unuz için hepinize teﬂekkür etmek isterim. Öncelikle bu
önemli haftan›n asl›nda aya hatta y›la yay›lmas› gereken ve sürekli
an›msat›lmas›, an›msanmas› de¤erlendirilmesi ve anlat›lmas› gereken
bu önemli konuyu iﬂleyen ve bunu
iﬂlemek için gerekli özveriyi, çal›ﬂmay› gösteren baﬂta Denizli ﬂubemizin baﬂkan ve yöneticileri, demokratik kitle örgütleri temsilcileri olmak
üzere eme¤i geçen tüm kurum, kuruluﬂ ve kiﬂilere teﬂekkür etmeyi
borç bilirim.
Derne¤imizin Kurucusu,
Onursal Genel Baﬂkan›m›z
Kemal Özden’i –ki o da Denizliliydi- özellikle US‹AD’›n
kurulmas›nda ve bugünlere
gelmesinde ola¤anüstü çabayla emekle çal›ﬂmas›n›n tan›¤› olarak böyle bir toplant›da ve Denizlide kendisini sevgiyle, sayg›yla ve özlemle anmak istiyorum.
"Yerli Mal› ve Tutum Haftas›" nedir? ‹sterseniz çok k›sa
olarak öncelikle buna bakal›m. 1929
y›l›nda Milli ‹ktisat ve Tasarruf Cemiyeti ad›yla kurulmuﬂ -ki bir numaral› üyesi Mustafa Kemal Atatürk’tür- cemiyetin çal›ﬂmalar›yla
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂd›r. Zaman
içerisinde bu derne¤in ad› 1950’lerde
Ekonomi Kurumu olarak de¤iﬂti. Bu
derne¤in kapat›ld›¤›n› zannetmiyorum ancak ad›n› da hiç duymuyoruz. Faaliyetleri yok edildi, duyurulmuyor hiçbir yerde.
Bu durum yaklaﬂ›k 50 y›ldan beri
böyle. Neden böyle? Yerli Mal› ve
Tutum Haftas›n› Ayn› uygulama
ABD’de bir farkl› yaklaﬂ›mla federal
yasa haline getirilmiﬂ ve "Use American" yasas› denmiﬂtir. "Use American" ABD’de 1936’da yasa haline getirilip, 1982’de bu yasa güncellenmiﬂ
olmas›na ra¤men Türkiye’de bunun

karﬂ›l›¤›nda yap›lan hareket unutturulmas›, çarp›t›lmas› veya içinin boﬂalt›lmas›na yönelik çabalarla geçmiﬂtir. Bizim kuﬂa¤›m›zda yerli mal›
kampanyalar› okullarda içeri¤i boﬂalt›lm›ﬂ da olsa kutlanmaktayd›.
Ancak bizim çocuklar›m›z için böyle
bir haftan›n varl›¤›ndan, böyle bir
anlamdan, böyle bir düﬂüncenin
varl›¤›ndan bile haberdar olmas›
özel çaba özel beceri gerektiren bir
konu olmuﬂtur.
Özellikle ülkemiz ithal mallar
"cehennemi" olarak kullan›larak bugün bu hale getirilmiﬂtir. US‹AD
1998’in son ay›nda kurulmuﬂtu ve

ilk yapt›¤› önemli eylem, Yerli Mal›
ve Tutum Haftas›n› kutlamak olmuﬂtur. En hafif deyimiyle, bize karﬂ› ç›kanlar veya böyle bir hafta kutlanmas›n›n mant›¤›n› anlayamayanlar "globalleﬂen dünyada yerli mal›
ve tutum haftas›ndan bahsetmenin
yeri mi? Bütün dünya bir köy olurken siz içine kapanmaktan duvarlar
örmekten bahsediyorsunuz" dediler.
Biraz daha kaba yaklaﬂanlar bize "dinozor" dediler; daha kaba yaklaﬂanlar olmuﬂtur ama onlar arkam›zdan
konuﬂuyorlard›, onlar› da duyuyorduk. Baz› sanayi ve ticaret odalar› iﬂleri bu olmas›na ra¤men, "bu devirde yerli mal› diyemeyiz" diyerek
karﬂ› ç›k›yorlard›. ‹zmir’deki bir büyük sanayi kuruluﬂunun baﬂkan›
"yerli mal› kullan›n" diyemeyiz demiﬂti. Ayn› kuruluﬂun 2 y›l önce bir

gazetede tam sayfa ilanlar›n› görmeye baﬂlad›k. ‹stanbul’un bir büyük
ticaret odas›n›n eski baﬂkan› ise "küreselleﬂen dünyada öylesine yerimizi ald›k, ç›k›n Niﬂantaﬂ›’na tüm dünya markalar›n› orada bulursunuz"
diyebilmiﬂtir. Tüm dünya markalar›n› bir çarﬂ›da, bir ma¤azada bulabilmeyi bir ça¤daﬂl›k ölçütü olarak görmüﬂ ve göstermeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu
kadar büyük çarp›kl›¤› anlayabilmek, alg›layabilmek, de¤erlendirebilmek mümkün de¤il… Fakat hayat
ö¤retiyor. Bütün yaﬂad›klar›m›z, bugüne kadar içinde bulundu¤umuz
koﬂullar, öyle noktaya getirdi ki, 6 y›l
önce söylediklerimize karﬂ›
ç›kanlar bugün "bu haftay›
kutlamal›y›z" veya en az›ndan "yerli mal› kullan›m›n›
teﬂvik etmeliyiz" noktas›na
geldiler. Çünkü yerli mal›
kullanmak demek ulusal sanayiyi korumak demek; ulusal sanayiyi korumak ve kollamak demek, Türkiye’deki
istihdam sorununu çözmek
demek; Türkiye’deki istihdam sorununu çözmek gönenci, geliri artm›ﬂ bir toplum, huzurlu, rahat ve iletiﬂimi çok daha
güçlü bir toplum demektir. Bu güçlü
bireylerin oluﬂturdu¤u toplumun
devleti de güçlü olur. Devleti de güçlü olan bir Türkiye Cumhuriyeti –en
az›ndan iç ve d›ﬂ olaylara karﬂ›- bugünkü edilgenli¤inde olmaz. Bu durum istenmedi¤i için, bize yerli mal›
ve tutum haftas›n› kutlama ve de¤erlendirme al›ﬂkanl›¤› unutturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ama bu salonda
bulunan her kiﬂi bir direniﬂçidir. Yerli mal› kullanma ve tutum bilincini
geliﬂtirme mücadelesinde kararl›
olan ve hafta sonunu ay›r›p buraya
gelen, dinleyen, kafas›n› veren insanlar –kendilerine ne dayat›l›rsa
dayat›ls›n- bunun direniﬂini göstereceklerini ve ülkelerine sonuna kadar
sahip ç›kacaklar›n› göstermiﬂlerdir.
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Denizli Genelinde Durgunluk Var

Türk Ekonomisinin en
önemli sektörleri aras›nda
tekstil her zaman
ön s›ralarda yer alm›ﬂt›r.
Ancak son y›llardaki

Kaz›m Bey bize Durtaﬂ Tekstil’i
k›saca tan›t›r m›s›n›z?
Durtaﬂ Tekstil 1988 y›l›nda kurulmuﬂ, 9 ortakl› bir aile ﬂirketidir. 4,5
trilyon liral›k bir sermayesi vard›r.
‹çinde iplik üretimiyle ilgili bir üretim
alan›, çözgü ve haﬂ›l dedi¤imiz bir bölüm ve bir de dokuma bölümü vard›r.

olumsuz geliﬂmeler tekstil
sektörünü sarsmaya
devam ediyor. Tekstilin
önemli merkezlerinden
Denizli de bu ortamdan
nasibini al›yor.
US‹AD Denizli ﬁube
Baﬂkan› Kaz›m ARSLAN ile
firmas› Durtaﬂ Tekstili ve
sektörün sorunlar›n›
konuﬂtuk.
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Durtaﬂ Tekstil’in pazar yap›s›ndan
bahseder misiniz?
Üretti¤imiz mallar›n yaklaﬂ›k
yüzde 90’›n› ‹stanbul ve Bursa’daki
firmalara satmaktay›z. Yüzde 10 dolay›nda da ihracat yap›yoruz. ‹hracat›m›z›n oran› önceden daha fazlayd›. Ancak son dönemlerde Çin, Hindistan ve Pakistan’›n tekstil alan›nda
dünya piyasalar›na girmeleri nedeniyle biraz ihracat s›k›nt›lar›m›z var.
Özellikle fiyat farklar› nedeniyle rekabet etmemiz güçleﬂiyor.
Durtaﬂ Tekstil’in 18 y›ll›k geçmiﬂinde, özellikle son dönemde bü-

yük bir at›l›m yapt›¤›n› söyleyebiliriz. Üretim tesislerini de gezip
gördük ki dünya standartlar›nda
üretim yap›yorsunuz. Peki, bu tesislerle üretim kapasitenizi ne kadar verimli kullanabiliyorsunuz?
Biz firmam›z› ﬂu anda tam kapasiteyle çal›ﬂt›rabiliyoruz. Hem dokuma hem de iplik fabrikam›z –pazar
günleri de dahil olmak üzere– aral›ks›z üretim yap›yor. Bizim temel s›k›nt›m›z haks›z rekabet konusunda.
Türkiye’de maliyetler çok yüksek.
Devletin iﬂçi ücretleri üzerine getirdi¤i yük çok fazla. Enerji çok pahal›.
OECD ülkeleri aras›nda en pahal›
enerjiyi Türkiye kullan›yor. Bu ﬂartlarda üretim maliyetleri art›yor ve
bu da fiyatlara yans›yor. Bu durumda da rekabet ﬂans›m›z azal›yor.
Ülkemizde, pek çok sektörde oldu¤u
gibi, tekstil sektöründe de ara mallar
ithalat› oldukça art›ﬂ gösteriyor. Bu
durumun size nas›l bir yans›mas› var?

Elbette bu durumun bize
yans›mas› çok olumsuz oluyor. Ara mal ithalinin art›ﬂ›
nedeniyle, yerli tekstil tezgahlar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u at›l durumda kal›yor.
Dolay›s›yla, bu çerçevede
sektör kendi çal›ﬂmalar›n› k›s›tl› imkanlarla yürütmek
zorunda kal›yor. Özellikle
kur çok düﬂük kald›. Bu nedenle ihracat da çok düﬂük
kald›. Bunun yan› s›ra yine
düﬂük kur nedeniyle ithalat
da artmaya baﬂlad›. ‹thalat ucuz
olunca da yerli sanayi bundan çok
büyük zarar gördü. Özellikle de dokuma sanayi çok zarar görüyor. D›ﬂar›dan çok miktarda ham kumaﬂ
geliyor. Her ne kadar bu kumaﬂlar
burada iﬂlem görüyor, boyan›yorsa
da yerli üretici olan dokumac› burada çok zor durumda kal›yor.
Genel olarak sektörün gelece¤ini
nas›l görüyorsunuz? Yerli üreticinin tekstil sektöründe tutunmas› ve
ilerlemesi bugünün koﬂullar›nda
nas›l gerçekleﬂecek?
Yabanc› sermayenin Türkiye’de
gelip yat›r›m yapmas› bizi çok fazla
etkilemez. Önemli olan Türkiye s›n›rlar› içinde, çal›ﬂanlar›n maliyetinin aﬂa¤›ya çekilmesidir. Bunu aﬂa¤›
çekemedi¤iniz sürece rekabet ﬂans›
her gün azal›r ve bir gün de o piyasadan kaybolursunuz. Bir de kurlar›n yükseltilmesi gerekiyor. Dalgal›
kur uygulan›yor olsa bile en az›ndan
ihracatç›ya kur garantisi verilebilir.
Bu da olmuyorsa ihracat yapanlara
stopaj vergisi, elektrik ve akaryak›t
gibi maliyetler üzerinden indirim
yap›labilir.

2001 krizini atlatm›ﬂ firmalar›n bu
gün Denizli’de üretim yap›s› de¤iﬂikli¤e u¤rad› m›? Orta vadede
kimsenin önünü göremedi¤i bir
dönemde ne gibi bir gelecek beklentisiyle planlama yap›yorsunuz?
Gelecekte üretim de bir azalma
olacak ve baz› firmalar bu sektörden
silinecek. Sektörde faaliyet yürüten
baz› ﬂirketler ya batacak ya üretimini farkl› alanlara kayd›racakt›r. Baz›

ﬂirketler bugünlerde sektör
de¤iﬂtirerek inﬂaata kayd›lar.
Bunun d›ﬂ›nda örne¤in Denizli’de jeotermal enerji alan›na,
serac›l›¤a do¤ru bir kayma
var. Özellikle Denizli genelinde bir duraklama var. Çünkü
piyasa daral›yor; her gün talep daralmas› yaﬂan›yor. Bir
de komﬂu illerde teﬂvik uygulamas› nedeniyle o illerdeki
üretim daha fazla oluyor. bu
da Denizli’nin rekabette s›k›nt›ya girmesine yol aç›yor. Bu
teﬂvik yasas› çok yanl›ﬂ bir yasad›r;
tekrar gözden geçirilmesi gerekir.
Teﬂvik ya bölgesel bazda ya da ilçe
baz›nda gerçekleﬂtirilmelidir.
Denizli’nin üretimde a¤›rl›kl› oldu¤u sektörler tekstilin d›ﬂ›nda nelerdir? Bu sektörlerin oran› nedir?
Denizli bir tekstil kentidir, kentteki üretimin yaklaﬂ›k yüzde 60-70’i
bu alandad›r. Tekstil d›ﬂ›nda geliﬂen
üretim sektörlerinin de pek ço¤u yan
sanayii ve ara mal olarak geliﬂmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra Denizli’de inﬂaat
sektörü de geliﬂmiﬂ durumdad›r. Ayr›ca bak›r sektörü de dünya çap›nda
geliﬂmiﬂtir. Denizli’den dünyada
pek çok ülkeye kablo ihraç edilmektedir. Son zamanlarda mermer sanayi oldukça öne ç›km›ﬂt›r. Bu alanlar
Denizli’nin en gözde sektörleridir.
Son zamanlarda ülkede oldu¤u gibi
kentimizde de bir durgunluk söz konusu. Asl›nda Denizli halk› oldukça
çal›ﬂkan ve giriﬂimci bir yap›ya sahiptir; tasarrufçudur ve bu tasarrufunu yat›r›ma yönlendirir. Burada
genelde hep iﬂ konuﬂulur, iﬂlerin durumu konuﬂulur. Burada insanlar
aras›nda çok tatl› bir rekabet vard›r.
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US‹AD Ankara ﬁubesi'nden Yerli
Mal› Haftas›na Coﬂkulu Kutlama

US‹AD Ankara ﬁubesi Yönetim Kurulu Üyeleri An›tkabir'de

lu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün Türkiye Cumhuriyeti’ nin ekonomik yönden geliﬂmesine yap›lacak olan yat›r›mlar için
ulusal kaynak yarat›lmas› ve ulusun öz
varl›klar› olan yerli mallar›n›n üretim
ve kullan›lmas›n› teﬂvik için 12 Aral›k
1929 tarihinde baﬂlatt›¤› Yerli Mallar› ve
Tutum Haftas›’ n›n 77nci y›l dönümü
Ankara’ da kutland›. US‹AD Ankara
ﬁubesi’ nin her y›l büyük bir coﬂku ve
heyecanla yürüttü¤ü gibi bu y›lda bir
dizi etkinlik düzenlendi.

U

12 ARALIK saat 10:30 da US‹AD
Ankara ﬁube yönetimi An›tkabir ziyaretini gerçekleﬂtirdi. Ata’ n›n huzuruna
ç›kan yönetim, US‹AD çelengini mozoleye koydu, sayg› duruﬂunda bulundu.
ﬁeref defterine US‹AD’ ›n duygu ve
düﬂünceleri ﬂube baﬂkan› Cemal ÇOBAN taraf›ndan yaz›ld› ve okundu.
Tüm yaz›l› ve görsel medya kuruluﬂlar›na etkinlikler bildirildi. 11 ARALIK’ tan itibaren 5 gün süre ile 5 büyük
okulda US‹AD ad›na ﬁube Baﬂkan› Cemal ÇOBAN; Dr. Binnaz EGE ve Dr.

Cemal ÇOBAN,
Dr. Binnaz EGE ve
Dr. R›dvan EGE
Anadolu Lisesi'ndeki
söyleﬂi sonras›nda.
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R›dvan EGE Anadolu Lisesi ile 50nci
Y›l Lisesi’ nde, Prof. Dr. Gürhan ÇA⁄LAYAN; Ayranc› Lisesi’ nde, Mustafa
Bilge IﬁIKTÜRK; Ahmet Bar›nd›r ‹lkö¤retim Okulu’ nda; Tüketici Haklar›
Genel Baﬂkan› Turhan ÇAKAR; Dikmen Lisesi’ nde yerli mal› kullan›m› ve
tutumlu olmak konular›nda konferanslar verdiler.
Okul ö¤rencileri konuﬂmac›lara
yo¤un ilgi gösterdiler ve bu tür konferanslar›n s›k s›k verilmesini talep
ettiler.

Cemal ÇOBAN,
Dr. Binnaz EGE ve
Dr. R›dvan EGE Anadolu
Lisesi Ö¤retmenleriyle.

US‹AD BASIN B‹LD‹R‹S‹
YERL‹ MALI HAFTASI
US‹AD (Ulusal Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i) Türk kamuoyu ve bas›n›n›,
“yerli mal›” haftas›n› kutlamaya ve bu bilinci yüceltmeye davet etmektedir.
Bugün “yerli mal› haftas›” kulaklarda sanki geçmiﬂe bir özlem ça¤r›ﬂ›m› yaratmaktad›r. US‹AD,
”yerli mal›” konusunun bir geçmiﬂ de¤il, Türkiye’nin gelece¤i sorunu oldu¤una inanmaktad›r.
Dolay›s›yla US‹AD için, “yerli mal› haftas›” 21. yüzy›l Türkiye’sinde, rekabet gücüne sahip,
teknolojiyi,yarat›c›l›¤›, özgün tasar›m›, kalite yönetimini baﬂar›yla uygulayan Türk mallar›n›n ve
hizmetlerinin kullan›lmas› anlam›na gelmektedir.
ﬁu anda yerli mal› kullanmaya her zamankinden daha fazla gereksinimiz var.
Son y›llarda,Türkiye ve Türk tüketicisi çok çeﬂitli yabanc› ürün ve marka sald›r›s›yla karﬂ› karﬂ›ya
kalm›ﬂt›r. Ülkemiz adeta ithal mallar cenneti (yoksa cehennemi mi demeliyiz) haline gelmiﬂtir.
Uygulanmakta olan son ekonomik politikalar›n oluﬂturdu¤u haks›z rekabet ortam›nda yerli
mallar›m›z geniﬂ pazar pay› kaybetmiﬂlerdir. Bu da, kalitesi, içeri¤i ve fiyat› ne olursa olsun yabanc›
ürün ve mallar› seçme e¤ilimini pekiﬂtirmiﬂ ve ithal mallar›n tüketimini giderek artt›rm›ﬂt›r.
US‹AD, bu e¤ilimin orta ve uzun dönemde, ulusal ekonomi aç›s›ndan olumsuz sonuçlar›n›n
giderek artaca¤› görüﬂündedir.
Küreselleﬂen ekonomik düzende, yerleﬂik ve kendini kan›tlam›ﬂ Türk markalar›n›n sat›n al›narak
yok edilmesi de kayg› verici baﬂka bir geliﬂmedir.
US‹AD, bu nedenle, ulusal marka, ürün ve hizmetlerin kullan›lmas› do¤rultusunda
bir bilincin Türkiye’de de pekiﬂtirilmesi gerekti¤ine inanmaktad›r.
Yerli mal› kullanmak, Almanya’da , Japonya’da, Fransa’da, ‹ngiltere’de ve ABD'de oldu¤u kadar
Türkiye’de de bir hakt›r.
Türkiye ulusal sanayisini korumak için, bu hakk›n› kullanma bilincini geliﬂtirmelidir.
Sayg›lar›m›zla,

Fevzi DURGUN
Genel Baﬂkan

US‹AD'›n Yeni Müdürü Pertev CENG‹Z
US‹AD Dernek Müdürlü¤üne Say›n Pertev Cengiz getirildi.
Ekim ay›ndan bu yana Dernek
Müdürü olarak US‹AD Genel Merkezde çal›ﬂmalar›na baﬂlayan Cengiz 1955 Ankara do¤umludur. 1979
y›l›nda ‹ktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Fransa'da 'Kalk›nan Ülke
Ekonomilerine ‹ktisadi Yard›m›n

Etkileri' konusunda lisans üstü çal›ﬂma yapt›.
‹ngilizce ve Frans›zca olmak üzere
iki yabanc› dil bilen Cengiz, 1981 den
beri çeﬂitli ﬂirketlerde ürün yönetimi,
pazarlama organizasyonu, finansman ve d›ﬂ ticaret konular›nda yöneticilik yapt›. Pertev Cengiz evli ve 1
çocuk babas›d›r.
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YERL‹ MALI

Yerli Malı ve Tutum Haftaları
Yeniden ve Günümüz Şartlarına
Uyarlanarak Başlatılmalı
Kemal ÖZDEN

1929 y›l›nda baﬂlayan
Yerli Mal› Haftas›
günümüzde unutulmaya
yüz tuttu. US‹AD olarak
her platformda bu
haftan›n içeri¤ine yak›ﬂ›r
biçimde kutlanmas› için
çal›ﬂmalar›m›z›
yürütüyoruz. Yerli Mal›
Haftas› nedeni ile Onursal
Baﬂkan›m›z Kemal
ÖZDEN'in Ulusal Devlet,
Ulusal Ekonomi
kitab›ndan bir bölümü
sizlerle paylaﬂ›yoruz.
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umhuriyetimizin ilk kuruldu¤u y›llarda ülkede sanayi üretiminin neredeyse yok denecek düzeyde olmas›… Ekmeklik undan giyilecek elbise kumaﬂ›na kadar
her ﬂeyin d›ﬂal›m yoluyla karﬂ›lan›yor
olmas› gerçe¤i karﬂ›s›nda büyük önder "k›l›çla kazan›lan zaferler sabanla
pekiﬂtirilmezse kal›c› olamaz" demiﬂti.
Yoklar içinden bir ülke; y›k›lm›ﬂ, savaﬂlardan bitkin düﬂmüﬂ Anadolu insan›ndan bir ulus yaratmak ülküsü
gere¤i kendi kendine yetebilen bir ülke yaratmak hedefini ulusun önüne
koydu. ‹ktisadi tamamiyet olarak adland›r›lan çal›ﬂma ile ülke insan›na gerekebilecek her türlü maddenin üretilece¤i fabrikalar›n kurulmas› gündeme geldi. Etibank, Sümerbank, ﬁeker
fabrikalar› vb. giriﬂimler böyle do¤du.
1929’dan itibaren kendi üretti¤imiz

C

ürünlerin tüketilmesinin, kullan›lmas›n›n teﬂviki için Yerli Mal› Haftalar›
kutlanmas› karar› al›nd›. "YERL‹ MALI YURDUN MALI, HER TÜRK ONU
KULLANMALI" sloganlar› tüm yurda yay›ld›. Kendi ürünümüzün bizim
insan›m›zca üretilmesi, d›ﬂar›ya döviz
kayb›n›n önlenmesi o y›llar›n gurur
verici geliﬂimiydi; ortak heyecan›n ad›
idi. O tarihlerdeki ulusal uyan›ﬂ ve ayd›nl›k önderli¤in sa¤lad›klar›; cumhuriyet tarihimizin en yüksek kalk›nma
h›z›, yabanc› paralara karﬂ› TL’nin de¤erli k›l›n›ﬂ› (dikkat edin de¤ersiz de¤il), d›ﬂ ticaret fazlas› (aç›¤› de¤il), aç›k
vermeyen bütçe vb…
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda büyük coﬂkuyla kutlanan Yerli Mal› Haftalar›m›z, ulusal sanayi yaratma ülkümüzün en önemli kilometre taﬂ› ve
bayra¤› olmuﬂtu. Yerli Mal› Haftalar›

bir simge idi. Ve yeni kurulan cumhuriyetimizin gelece¤ine güvenle bakmas›n› sa¤layacak ›ﬂ›kt›, inançt›. Bu
güzel temelden, 1954’ten baﬂlayan süreçle vazgeçildi. Önce içi boﬂalt›ld›.
Sonra okullarda ruhsuz törenlere indirildi. Meyve sergilerinden, tamamen unutturulan bir sürece sokuldu.
Yabanc› sermaye ile kalk›nabilmiﬂ,
dünyada tek bir ülke bile yokken, ne
yaz›k ki son elli y›ldaki yöneticilerimiz yabanc› sermaye hayran› kesildiler. Ulusal sanayi için olmazsa olmaz,
ulusal bilgi birikiminin oluﬂturulmas›, ulusal teknoloji yarat›lmas› gayretindense imam hatip okullar› açmay›
kendilerine iﬂ edindiler.
Cumhuriyetin son elli y›l›ndaki
yöneticiler ilk yirmi beﬂ y›l›n kazançlar›n› yok etmek için ellerinden geleni yapt›lar. 1940’larda uçak yap›p Avrupa ülkelerine satan Kayseri uçak
fabrikas›n›n bunlar›n elinde gaz oca¤› fabrikas›na dönüﬂtürülmesi her ﬂeyi anlatm›yor mu?
Bugün Nas›l?
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ‹ktisadi tamamiyet diye özetlenen, kendi
kendine yetebilen bir ülke yaratman›n
yolu olarak gerçekleﬂtirilen "YERL‹
MALI ve TUTUM HAFTASI", bugün
amac› daha da geniﬂletilerek ülke gündemine al›nmal›d›r.
Ulusal sanayinin güçlendirilmesi
ba¤lam›nda, ulusal sanayi ürünlerinin kalitelerinin de yükseltilerek, tüm
dünyaya kendi markalar›m›zla ürün
satmak hedefini önümüze koymal›y›z. Güçlü bir ulusal sanayi için ulusal
bilgi birikimini ve ulusal teknolojimizi oluﬂturmak zorunday›z. Çok de¤il
25 y›l önce kurulan ASELSAN’›n
elektronikte seksen bir çeﬂit ürünü
(kendi ulusal tasar›m ve patentiyle)
tüm dünyaya (Almanya, ABD dahil)
satt›¤›n› kaç›m›z biliyor? Yine ASELSAN’›n dünyan›n bir çok ülkesindeki
savunma sanayi- elektronik ihalelerinde bir çok uluslararas› elektronik
devlerini eleyip ihaleler ald›¤›n› bas›n›m›z yaz›yor mu?
Yine elektronikte, haberleﬂme sektöründe ülkemiz yabanc› firmalara
ya¤malatt›r›l›rken, ulusal bir firmam›z komﬂu Bulgaristan’›n tüm haberleﬂme (telekomünikasyon) ihalesini
aln›n›n ak› ile al›p götürüyor. En hazini de bu olumlu örnekler ülke insan›ndan adeta kaç›r›l›yor, yok say›l›yor…

Japon Mal›, Tapon Mal›
Çok de¤il otuz y›l önce "Japon mal› tapon mal›" denirdi. Taklit ürünle
baﬂlayan Japonlar bugün tüm dünyaya Japon mal›n› kalite ile özdeﬂleﬂtirdiler. ﬁimdi slogan Japon sat›n al. Bu
bize ders olmal›. Çal›ﬂ›rsak… Ama çal›ﬂ›rsak, istersek yapar›z. Yeter ki "bizden adam olmaz" teslimiyetini, ihanetini k›ral›m. Ulusal bilgi birikimi, ulusal teknoloji oluﬂumunun önemini
kavrayal›m. Bilgiyi yaratma u¤raﬂ›na
kaynak aktaral›m. Ülkemizi yar›nlara
bugünden haz›rlayal›m.
ﬁimdilerde kullan›lmayan "TÜRK
MALI" rumuzu yeniden tüm ürünlerimizin üzerinde yer almal›d›r. Bugün,
Yerli Mallar› Haftalar› gündeme, kaliteli ulusal sanayi ürünlerinin tüm
ulusça sahiplenilmesi ﬂeklinde gelmelidir. Ülkemizde üretildi¤i halde s›rf
yabanc› marka hayranl›¤›na prim vermek ad›na yabanc› isim koyma, … dizayn vb. gibi etiketler koyma, ülke gelece¤inin hovardaca harcanmas›d›r.

Üstelik bu ülkede, bu ülkenin insanlar›nca üretildi¤i halde yabanc› isim koyup, sanki d›ﬂ al›m mal›ym›ﬂ gibi böbürlenerek pazar takti¤i uygulayanlar›n, ‹talyan markalar›n›n protesto gösterileri s›ras›nda düﬂtükleri ac›kl›, komik durum da cabas›…
Ulusal bütünlü¤ümüze gelecek
sald›r›lar karﬂ›s›nda ulusal savunma
sanayimiz için, ulusal bütünlü¤ümüz
içinde tüm yurttaﬂlar›m›z›n da ortak
gönenç düzeyinin yükseltilmesinin
sa¤lanmas›, bu gönençle demokrasi
içinde kalk›nman›n sa¤lanabilmesi
için tek temel, ulusal sanayinin geliﬂip
güçlendirilmesidir.
Ulusal sanayimizin güçlendirilmesiyle ancak, 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.
25/26/27 Ocak 2000 tarihlerinde "Türkiye Sorunlar›na
Çözüm Konferans›-3" te yap›lan konuﬂma metnidir.
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YERL‹ MALI

Yerli Mal› Kullan›m›n›n
Ekonomi-Politik Önemi
Melih BAﬁ

ustafa Kemal Atatürk, ‹stanbul Milli Sanayi Birli¤i’nin yerli mallar sergisinde ﬂunu demiﬂti: "Türk yurdu, Türk
iktisad›, Türk eliyle, Türk tarihiyle
yükselir. Türkler, Türk mal› al›n›z,
Türk mal› kullan›n›z; Türk paras›
Türk topra¤›nda kals›n!"
Ekonomi-politik alanda korumac›l›k ile serbest ticaret ikileminde yer
alan bir tart›ﬂma olan yerli mal› kul-
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lan›m› konusunda emperyalist ülkelerin kendileri korumac›l›k yaparken çevre ülkelere serbest ticareti sal›k vermektedirler. Ulus-devletçi bir
perspektiften bakanlara göre, ‘ulusal pazar yerli ﬂirketlerin hakk›d›r.
Yabanc› ﬂirketler ulusal ﬂirketlerin
do¤al hakk› olan iç piyasaya girmek
ve pazar›n bir bölümünü ele geçirmekle yerli ﬂirketlerin hakk›na el
koymuﬂ olmaktad›r. Emperyalist d›ﬂ
güçlerin sömürgeci emellerine hizmet eden çokuluslu ﬂirketlere pazar›
açmak, sömürüye davetiye ç›karmak ve ekonomiyi iyi niyetlerinden

kuﬂku duyulmas› gereken d›ﬂ güçlerin etkisine aç›k, zay›f ve k›r›lgan
hâle getirmek demektir. Bu nedenle,
ulusal pazar› yerli ﬂirketlere tahsis
etmek, tüketicileri yerli mal› kullanmaya teﬂvik etmek, gerekirse gümrük duvarlar›n› yükselterek ekonomiyi yabanc›lar›n rekabetinden korumak gerekir.’
Kemalist kadro ülkede kendine
yeterli bir ekonomiyi amaçlayarak
yabanc› mallar yerine, kendi ürettiklerimizle yetinmenin gere¤ini halka
anlatmak istiyorlard›. 12 Aral›k 1929
günü zaman›n baﬂbakan› ‹smet ‹nö-

nü Millet Meclisin de yapt›¤› bir konuﬂmada yerli mal›n›n kullan›m›n›n
öneminden ve tutumlu olmaktan
bahsetti. Okullar›m›z 1946 y›l›ndan
itibaren 12 Aral›k’la baﬂlayan haftay› Yerli Mal› Haftas› olarak kutlamaya baﬂlad›lar. 1983 y›l›nda bu haftan›n ad› Tutum, Yat›r›m ve Türk Mallar› Haftas› oldu.
Mustafa Kemal Atatürk, ‹stanbul
Milli Sanayi Birli¤i’nin yerli mallar
sergisinde ﬂunu demiﬂti: "Türk yurdu, Türk iktisad›, Türk eliyle, Türk
tarihiyle yükselir. Türkler, Türk mal› al›n›z, Türk mal› kullan›n›z; Türk
paras› Türk topra¤›nda kals›n!"
Yerli Mal›n›n Benimsenmesi
Yaln›zca Ülkemizde mi Var? Hay›r!
Örne¤in Amerika’da her y›l, çok
ciddi ﬂekilde ‘Buy American /
Amerikan sat›n al’ kampanyalar›
düzenlenmektedir. Bu kampanyalarla Amerikan halk›na, kaliteli
ürünün sadece ve sadece Amerikan
sanayisince üretildi¤i propagandas›
yap›l›yor. ‘Buy American’ kampanyalar›, ABD’de federal yasa ile güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. A¤içinde
(internette) ‘buy american’ yazmay›
bir dener misiniz? Sözgelimi, William J. Lynott (Amerikan Mal› Al Örgütü Baﬂkan›) ne diyor bak›n: ‘Di¤er ülkelerden ald›¤›m›z kaliteli
mallar ile bizim di¤er ülkelere satt›¤›m›z kaliteli mallar aras›ndaki de¤er, bizim trendimizi belirler: kendi
mallar›m›z›n, kendi ülkemizdeki
sat›ﬂ›n› artt›rmak; nihayet bunlar›,
kaliteli dünya ürünleri haline getirip, d›ﬂar›ya satmak; ulusal ekonomimizin sa¤l›kl› iﬂlemesi için temel
ﬂartt›r. Bu ﬂart› yerine getirmezsek,
d›ﬂsat›m (ihracat) gelirimizden vazgeçmemiz gerekir ki, bu da milyonlarca yurttaﬂ›n iﬂlerini elinden almak, asker-sivil bütün yat›r›mlar›
baltalamak, yani ülkemizin çöküﬂünü haz›rlamak demektir....ayr›ca tarih gösteriyor ki, bir ülkenin dünyadaki ekonomik yerini belirleyen, o
ülkenin üretim gücüdür. XVIII
yy’da ‹ngiltere, bu sayede ‹spanya’n›n; XIX yy.’da da Amerika, ‹ngiltere’nin yerine geçmiﬂ, di¤er ülkeleri de kontrol edebilen, dünyan›n en büyük ekonomik gücü haline gelmiﬂtir... iki yüz y›ld›r ulusal
piyasam›z farkl› kültür, uygarl›k ve
düﬂüncedeki ülkelerin mallar›na

aç›kt›r. Tarih bize aç›kça gösteriyor
ki, bunun hiçbir dönemde faydas›
olmam›ﬂt›r. Hatta birçok yabanc›
firma, bizim bu nezaketimizden yararlanarak, iç piyasam›z›n belli bölümlerini ele geçirmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu yanl›ﬂl›klar sürüyor, bu yüzden
de elektrik, otomobil ve makine aksam› gibi birçok kritik üretim sahas›nda, imkânlar›m›z› yabanc› devletlere kapt›rd›k... birçok yurttaﬂ›m›z, kendi mallar›m›z›n kalitesini
be¤enmemektedir. Bu kesinlikle
yanl›ﬂ bir düﬂüncedir. Aksine, en iyi
fiyatla sat›lan, gayet kaliteli mallar
üretiyoruz; ayr›ca kendi mallar›m›z› al›rsak, bu sayede okul, köprü,
polis ve itfaiye; ayr›ca sosyal güvenlik ve halk için, yeni iﬂ imkânlar› sa¤lam›ﬂ oluruz..’
Almanya’dan birkaç ilginç not
daha; Otomotivde dünya markas›
olmuﬂ bir Alman otomobil üreticisi,
çal›ﬂanlar›n›n rahatça okuyabilece¤i
büyüklükteki ﬂu yaz›y› fabrika duvar›na yazd›rm›ﬂt›; ‘JAPON ARABA
ALMAYI DÜﬁÜNEN, G‹TS‹N KEND‹NE JAPONYA’DA ‹ﬁ ARASIN.’

Yerli Mal› ile ‹lgili Kutlamalar
Hafta nedeniyle baz› sivil toplum örgütleri ile sendikalar, yerli
mal› kullan›n ça¤r›s› yapt›. Ankara’da düzenlenen "Yerli mal› kampanyas›" tan›t›m toplant›s›na, Kamu-Sen, Ankara Ticaret Odas›, Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i, Türk-‹ﬂ,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli¤i’nden temsilciler kat›ld›. Toplant›da, toplumun yabanc›
markalara yönelmesi nedeniyle,
yerli üretimin darbe ald›¤› ve ülke
ekonomisinin kayba u¤rad›¤› vurguland›. Toplant›da sadece cep telefonu için dile getirilen rakamlar bile
hayli çarp›c›. Türkiye’de cep telefonuna harcanan miktar 20 milyar dolar olarak hesaplan›yor. Kullan›lan
36 milyon cep telefonunun tümü ithal. E¤er Türkiye’de üretilseydi, yan
sanayi ile birlikte 50 bin kiﬂiye istihdam sa¤lanabilecekti. Türkiye Kamu-Sen Genel Baﬂkan› Bircan Aky›ld›z da ‘Bu konuda hem toplumumuza, hem vatandaﬂlar›m›za hem
de devletimize büyük sorumluluklar düﬂmektedir. Aksi halde ülkemizde çal›ﬂacak bir iﬂ kalmayacak-

t›r.’ ﬂeklinde konuﬂtu.
Raks markas›n› eski sahibi Aslan Önel’den devralan ‹nter Mobil,
Mart 2006’dan itibaren at›l›ma geçip 220, 330 ve 440 ve nihayet 550
modelleri ile Türk tüketicisiyle buluﬂturdu. Dünya devlerinin mücadele etti¤i cep telefonu pazar›na
girme cesaretini gösteren ‹nter Mobil Baﬂkan› Abdürrahim Karsl›,
kaynaklar›n d›ﬂar›ya akmas›n› istemiyor. Karsl›, s›k› rekabetin yaﬂand›¤› bu pazarda y›llar›n markas›
Raks’la ‘Biz de var›z’ diyor ve ﬂunlar› ekliyor: Bizim 4 çeﬂidimiz varsa, Nokia’n›n, Motorola’n›n 20–30
çeﬂit ürünü var. Yeni oldu¤umuz
için el alt›ndan engelleme var. GSM
ürünleri satanlara deniyor ki, "Raks
satarsan bizim ürünlerden sana
vermeyece¤im". Dolay›s›yla bunu
Türk insan› satmak istese bile, rafa
koymaya cesaret edemiyor. Biz baz› yerlere gidiyoruz, "Raks var m›"
diyoruz. Israr etti¤iniz zaman masan›n alt›ndan ç›kar›p veriyor. Bir
engelleme var’.
Ankara Ticaret Odas› (ATO) Baﬂkan› Sinan Aygün, d›ﬂal›m ürünler
yerine barkodu ’869’ ile baﬂlayan
yerli mal› ürünleri sat›n alma ça¤r›s›
yapt›. Aygün, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, yabanc› markal› ürünlerin
market raflar›n› istila etti¤ini ve d›ﬂal›m ürün tüketimi nedeniyle Türkiye ekonomisinin ç›kmaza girdi¤ini kaydetti ve ﬂöyle konuﬂtu: ’Türkiye ekonomisi bugün güçlü ekonomiler karﬂ›s›nda ba¤›ms›zl›k savaﬂ›
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jiye sahip bir ülke’ diye konuﬂtu.

veriyor. Bu savaﬂta parolam›z
869’dur. ‹thal ürünlere verdi¤imiz
her kuruﬂ, ekonomimizi ç›kmaz soka¤a götürüyor, yerli sanayinin bacas› tütmez oluyor. Gençlerimize istihdam yarat›lam›yor.’ Ancak Aygün’ün belirtti¤i 869 nolu barkodun
Türk mallar›na ait oldu¤u hususu,
tüketiciyi yan›ltabilir. Çünkü 869 ile
baﬂlayan barkod, sadece Türk ürünlerine verilen bir barkod de¤ildir.
Çin’den, ABD’den ya da bir baﬂka
ülkeden barkodlu ya da barkodsuz,
ambalajl› ya da ambalajs›z olarak ülkemize ithal edilen ürünlere 869 ile
baﬂlayan barkod numaras› verilebilmektedir. Bu durumda asl›nda d›ﬂal›m olan ürün, Türk mal› haline dönüﬂtürülebilmektedir. Bu nedenle,
‘yerli mal› sat›n al›yorum’ düﬂünce-
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siyle, 869 barkod numaras›n› esas
alan tüketici belki de, ithal bir ürünü
sat›n alabilecektir.
Baﬂka bir kutlama Tercüman Gazetesi’nin ‹SO ile ortaklaﬂa yürüttü¤ü ’Yerli Mal› Kampanyas›’ oldu. Bu
kampanyaya Türkiye Eczac›lar Birli¤i (TEB) de destek verdi. TEB Baﬂkan› Mehmet Domaç, Türkiye’nin
y›ll›k 5,5 milyar dolarl›k ilaç ithalat›
yapt›¤›n› söyledi. Türkiye’de tüketilen ilaçlar›n yüzde 38’inin yurt d›ﬂ›ndan geldi¤ini belirten Domaç, d›ﬂal›m ilaçlar›n sat›ﬂ pay›n›n ise yüzde 55 oldu¤unu aktard›. Türkiye’nin, ilaç sektöründe her geçen
gün biraz daha d›ﬂa ba¤›ml› hale
geldi¤inin alt›n› çizen Domaç, ’Türkiye ilaç ihtiyac›n›n yüzde 90’›n›
üretebilecek potansiyele ve teknolo-

Yerli Mal› Nas›l Tan›mlanmal›?
Bir mal›n yerli mal› olarak de¤erlendirilebilmesi için çeﬂitli yaklaﬂ›mlar olabilir. Bu olas› yaklaﬂ›mlardan biri yasal düzenlemelerin konuyu nas›l ele ald›¤›d›r. Örne¤in,
TOBB’a ba¤l› ilgili Oda taraf›ndan
"Yerli Mal› Belgesi" ile belgelendirilmesi konusunu ele alal›m: Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde
edilen ürünler ile üretim sürecinin
önemli bir aﬂamas›n›n ve ekonomik
yönden gerekli görülen en son esasl› iﬂçilik ve eylemi Türkiye’de yap›lan ürünler YERL‹ MALI olarak kabul edilir. Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de do¤an ve yetiﬂtirilen canl› hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de
yetiﬂtirilen ve avlanan su ürünleri
yerli mal› kabul edilir. Bunlar›n d›ﬂ›ndaki ham tar›m ve hayvanc›l›k
ürünleri, tümüyle Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli
bir aﬂamas›n›n ve ekonomik yönden
gerekli görülen en son esasl› iﬂçilik
ve eylemin Türkiye’de yap›lm›ﬂ olmas› ﬂart›yla yerli mal› kabul edilir.
Esnaf ve sanatkârlarca üretilen
ürünler, Türkiye’de ç›kar›lan madenler ve madencilik ürünleri ile
yukar›da belirtilen ürünler d›ﬂ›nda
kalan ve bu kategorilerin hiçbirine
girmeyen di¤er ürünler; tümüyle
Türkiye’de üretilmesi veya üretim
sürecinin önemli bir aﬂamas›n›n ve
ekonomik yönden gerekli görülen
en son esasl› iﬂçilik ve eylemin Türkiye’de yap›lm›ﬂ olmas› ﬂart›yla yerli mal› kabul edilir. Bu ürünlere iliﬂkin "Yerli Mal› Belgesi", üretildi¤i
yerin Sanayi Odas› veya Ticaret ve
Sanayi Odas› taraf›ndan düzenlenir.
Gerekti¤inde uzman incelemesi yap›labilmektedir. Belgeye veriliﬂ tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
bir y›l süre verilir. ‹stemin özelli¤i
dikkate al›narak her ürün için ayr›
ayr› belge verilebilece¤i gibi, birden
fazla ürün için de verilebilir. Uyuﬂmazl›k durumunda TOBB bünyesinde; ilgili taraflarla birlikte uyuﬂmazl›¤a neden olan konu de¤erlendirilir ve sonuçland›r›l›r.
Bu yasal düzenlemede bizce tart›ﬂmal› çok yan vard›r. ‹ﬂte sorular:
Üretici ﬂirket (Unilever gibi) %100
yabanc› sermayeli ise nas›l olacak?

Üretilen ürünün (ilaç gibi) patenti
yabanc›lara ait ise nas›l olacak? Kritik ve esas katma de¤eri d›ﬂal›mla
sa¤lanan ürün (arabada motor gibi)
ise nas›l olacak? Ürün (popüler bat›
kültür endüstrisi ürünleri gibi) halk›
kültür emperyalizmine maruz b›rak›yorsa ve özkültürüne yabanc›laﬂt›r›yorsa nas›l olacak? Ürün kimi yabanc› yan ürünlerin kullan›m›n›
(araba ve petrol gibi) s›klaﬂt›r›yor ve
artt›r›yorsa nas›l olacak? Bu sorular›
uzatmak olas›…
Yerli Mal› ile ilgili
Toplumsal Tart›ﬂmalar
Atatürk’ün bir numaral› üye oldu¤u ‘Milli ‹ktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ daha sonra ad› de¤iﬂtirildi ve
‘Ulusal Ekonomi Derne¤i’ olarak
yaﬂ›yor. 1950 ile baﬂlayan cumhuriyetin temel ilkelerinden sapma döneminde, küçük Amerika projesinde
önce ad› de¤iﬂtirilerek Ekonomi Kurumu yap›ld›. Sonra Sanayi Bakanl›¤›’n›n köhne bir koridorundaki odaya hapsedildi. Öyle kuruluﬂ gerekçesindeki gibi aç›klama ve çal›ﬂmalar yapmas›n diye de içi çok say›da
liboﬂ (liberal de diyebiliriz) akademisyenle dolduruldu ki, sak›nca
oluﬂturmas›n!
Prof. Dr. Oktay Sinano¤lu’nun
örütba¤›nda yerli mal› ile ilgili bir
bölüm var ve bu bölümün amac› yabanc› mallar›n› özellikle de Amerikan mallar›n› protesto etmek için ülkemizde sat›lan çeﬂitli mallar› belirlemek ve bunlara karﬂ› yerli mallar›
belirlemek olarak belirlenmiﬂ. Ayr›ca daha önce önerilmiﬂ yabanc› mala karﬂ›l›k yeni bir yerli mal daha ekleyebiliyor veya daha önce eklenmiﬂlere oy verebiliyorsunuz.
Sonsöz
Yaz›m›z› US‹AD’›n kurucusu
olan ve art›k aram›zda olmayan Kemal Özden’in sözleriyle toparlayal›m: Yerli mal› ve tutum haftas› konusunda; bilinçli bir unutturma, yok
sayma, hatta daha da önemlisi, içeri¤inin tahrip edilmesi program› yürütülüyor. Öyle bir hava veriliyor ki;
san›rs›n›z böyle bir hafta ancak
1930’lar› yaﬂamak, nostalji yapmak
isteyenlerin fantezisi !... Oysaki gerçek bunun tam da tersi! Geçmiﬂi anmaktan çok öte, gelecek kayg›s›. ‹ç
ve d›ﬂ borç toplam› gayr› safi milli

hâs›lan›n çok üstüne ç›kt›¤›, istihdam›n yerle bir oldu¤u bir ülkede ulusal sanayi ürünlerinin tercih edilmesi gerekmez mi? Yerli mallar›n kalite
sorunu da süreç içinde çözülebilecek sorunlardan biri. Yerli mal› kullanmak bir gönüllülük sorunu; zorlama olmaz. Ama biz yabanc› mal
kulland›kça, ülkede üretim düﬂüyor,
bu da kaç›n›lmaz olarak fabrikalar›n
kapanmas›na, iﬂsizli¤in artmas›na
sebep oluyor. Yabanc› marka hayranl›¤›na son vermezsek, sonunda,
iﬂsizli¤in patlad›¤› bir cehennemde
yaﬂamak zorunda kal›r›z ki yerliyi
de yabanc›y› da alacak paray› kazanacak bir iﬂimiz olmaz. Türkiye’de
ulusal kültürümüz adeta cinnet boyutunda tahrip ediliyor, yok ediliyor. Yabanc› marka hayranl›¤›, ithal
ürün kullanma al›ﬂkanl›¤›, ekono-

mik teslimiyet, kendi kültürünü (asl›nda kültürsüzlü¤ünü) yarat›yor.
‘Kendisi olamayan, baﬂkas› olur’ sözü ülkenin ç›plak gözle görünen
gerçe¤i. Hele, Türkiye’de üretildi¤i
halde yabanc› isim ve markalara öykünerek, ne Türkçe, ne ‹ngilizce
abukluklar› kullanmak, tam bir
"bindi¤in dal› kesmek" garabeti.
Ma¤aza isimlerinden baﬂlayarak,
yabanc› markalara öykünme ve reklam sloganlar›ndaki yabanc›laﬂma
tam bir kozmopolitizm yarat›yor ki,
böylesi ancak ve ancak sömürgelerde görülebilecek bir soytar›l›k. Biz
US‹AD olarak; Türk sanayicisine,
ürünlerinin üzerine Türk Mal› ibaresini yeniden koymay› öneriyoruz.
Tabii ki bu rumuzu koyman›n getirdi¤i sorumlulukla... Kaliteli ve rekabet edebilir standartlarda ve rekabet
edebilir fiyatlarda ürünler üreterek’.
Özden’in sözlerine k›sa bir ekleme
yapal›m: e¤er irademiz güçlü olursa
olumlu örnekler mantar gibi ço¤al›r:
Mavi Jeans, ASELSAN vd.….Bu
amaçla Turquality projesi de iyi bir
ad›md›r (Bkz. aç›klama kutusu).
TURQUALITY® Projesi
Fikri ve esaslar›n› D›ﬂ Ticaret
Müsteﬂarl›¤›’n›n gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalarla "Türk" ve "kalite" kavramlar›n› bir araya getiren ‘TURQUALITY®, logosu geliﬂtirilmiﬂ ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› ad›na tescil ettirilerek koruma alt›na al›nm›ﬂt›r. TURQUALITY®, tüketici gözünde bir üst
marka olarak konumlanmakla birlikte, ülkemizin rekabet avantaj›n› elinde bulundurdu¤u ve markalaﬂma
potansiyeli olan ürün gruplar›n›n
üretiminden pazarlamas›na, sat›ﬂ›ndan sat›ﬂ sonras› hizmetlere kadar
bütün süreçleri kapsayan bir akreditasyon sistemidir.
Dolay›s›yla, TURQUALITY® tüketici gözünde güncellik, ça¤daﬂl›k,
kalite, yenilikçilik gibi temel de¤erleri içeren bir "kalite garantörü"dür.
Bu sertifikay› kullanacak akredite olmuﬂ, olmay› planlayan tüm markalar için ise TURQUALITY® finansal
destek ve yönetsel bilgi birikimi sa¤layan ve böylece Türk markalar›n›n
uluslararas› pazarlardaki markalaﬂma faaliyetlerini ve baﬂar›lar›n› h›zland›ran bir "geliﬂim katalizörü"dür.
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Halkla Birlikte Ecevit...
Do¤an YILMAZ

2 Kas›m 2006 da Ankara, Türkiye’nin dört bir yan›ndan
akan insanlar›m›zla doldu taﬂt›. Geliﬂ nedenleri; y›llar›n› birlikte
geçirdikleri, vicdanlar›n›n sesi olmuﬂ bir dostlar›na son görevlerini
yerine getirmekti.
Onunla vedalaﬂmakt›.
O gün Ankara’da,
Birbirini daha önce hiç görmemiﬂ
ama y›llard›r tan›yan,
Çoluk çocuk, genç, ihtiyar,
Yüz binlerce insan,
Birlikteydi….
Ecevit’i sonsuzlu¤a u¤urlayacaklard›..
Ödemiﬂli Kore gazisi Mustafa
amca gibi,
Mustafa Amca cenaze için kald›r›lan otobüsü,
Bir önceki gece saat 22' de, Ödemiﬂ'te oturdu¤u kahvede duymuﬂ,
Karar› ani olup yola koyulmuﬂ.
Ona Kocatepe Camii'ne giden
yolda,
Akay Yokuﬂu'nun baﬂ›nda rastlad›m.
Bir grup Ödemiﬂli Anadolu insan› ile birlikte yürüyordu.
Yolu sordular, konuﬂmam›z baﬂlad›.
Otobüs Terminalinden sonra DSP
Genel Merkezi’nin önüne gelmiﬂler,
Sonra Kocatepe Camii'ne yürümüﬂler.
Yürüyorlard›,
Sordum;
-Amca maﬂallah çok iyi yürüyorsun, yaﬂ kaç?
-82
Yan›ndaki gençlere bakt›m,
Biraz mahçup teyid ettiler,
Onlar yorulmuﬂlard›.
-Partili misin amca?
-Hay›r de¤ilim.

1
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Etraf›ndakilere döndüm
-Do¤ru söylüyor dediler, siyasetle çok u¤raﬂmaz Mustafa
Amca.
-Bizim yörede tan›n›r, bilinir ama
siyasi bir kimlik de¤ildir.
-Gelmeye nas›l karar verdin?
-Ben O’nu çok severdim,
-Kahvede otururken cenazeye gidiliyor dediler, atlad›m geldim.
Sonra samimiyeti, sayg› ve ilgiyi
hissedince devam etti;
-Ben ayn› zamanda Kore Gazisiyim. Babam kurtuluﬂ savaﬂ› efesiymiﬂ.
Elini paltosunun iç cebine att›
Bir madalya ve giysileri ile birlikte bir efe foto¤raf› ç›kard›.
-Bu benim madalyam, bu da babam…
-Neden takm›yorsun? dedim.
-Olmaz dedi elbise uygun de¤il.
Etraf›ndakiler lafa girdi.
-Asl›nda sen gazi elbiselerini giyip gelecektin.

-Olmad› iﬂte , bu elbise de uygun
de¤il.
-"Bu madalya senin ,ﬂerefle taﬂ›mal›s›n" dedim.
‹kna olur gibi oldu, madalyay›
yakas›na ben iliﬂtirdim.
Yürüdük…
Kocatepe’deki onbinlerin içine
do¤ru.
Yan›ndakiler sordu,
-Devlet mezarl›¤› uzak m›?
-"Epey var" dedim
Yan›ndakiler sustu, Mustafa Amca konuﬂtu
-Yürürüz….
-"Foto¤raf›n› çekebilirmiyim" dedim.
Yan›ndakilerden Ak Güvercinli
bir bayra¤› eline ald›, çapraz tutuﬂ,
Ecevit ismini da¤lara taﬂlara yazan Anadolu ateﬂinin yüzbinlerinden biri Babas› ‹stiklal savaﬂ› ﬂehidi,
Kore Gazisi Mustafa Amca ve di¤erleri,
Hepsi tan›d›k yüzbinlerle birlikte
Yürüyorlard›…
Yine bu son y›llar›n en uzun yürüyüﬂ kolunda,
Bir sopan›n ucunda a¤z›nda zeytin dal› taﬂ›yan ak bir güvercinin
maketine dokunmak isteyen bir çocu¤u
-"Kirlenmesin" diye uyaran maket sahibine,
Yan›t yan taraf›mda yürüyen bir
kad›ndan geldi;
-"Kirlenmez. O hiç kirlenmedi ki
hep öyle kald›"
Mustafa Amcalar, Ayﬂe Ablalar,
Selami Day›lar, dedeler, gençler, çocuklar...
Her ﬂeyden önce iﬂte bunun için
oradayd›.
Bu kez tarih 12 Kas›m’d›.
Bir dönemin sol toplumsal coﬂkusunun gerçek ve dürüst siyaset liderinin arkas›nda,
Ak güvercinlerle birlikte,
Yine milyonlar vard›...

ANMA

Ecevit'i U¤urlarken
Fevzi DURGUN

2 Kas›m 2006’da, elli yaﬂ s›n›r›nda olan ve yaﬂad›¤› topluma, ülkesine ve insanl›¤a
karﬂ› sorumluluk duyan milyonlar›n gençlik dönemlerini etkileyen
bir toplum liderini sonsuzlulu¤a
u¤urlad›k.
O gün Türkiye’nin geçmiﬂindeki
önemli kararlarda imzas› bulunan,
Ortan›n Solu, Demokratik Sol, Ulusal Sol kavramlar›n›n dürüst, nazik,
naif, inatç› ve inançl› bir savunucusunu u¤urlad›k.
Çok uzun bir siyaset maratonunun tek baﬂ›na ve en uzun mesafe
koﬂucusunu u¤urlad›k.
Tek baﬂ›na kald›¤› zamanlarda bile y›lmayan bir özgürlük ve ilerleme
savaﬂç›s›n› u¤urlad›k.
Uzun bir dönem toplumun vicdan›n›n sesi "Halk ‹çin Halkla Beraber Devrim"in en inançl› neferini
u¤urlad›k.
Halk›n hayallerini umuda, umutlar›n› gerçe¤e çevirmek için inanarak
seçti¤i ismi u¤urlad›k.
‹nsanca Hakça Bir Düzen istemine at›lan en dürüst siyasi imzay›
u¤urlad›k.
Siyasi kariyerinde de¤iﬂime ve
geliﬂime do¤ru müthiﬂ bir baﬂlang›c›n cesur ve kararl› yüre¤ini
u¤urlad›k.
Da¤a taﬂa en çok ismi yaz›lan,
halkla birlikte yaﬂayan, halk›n içinden bir ﬂair baﬂbakan› u¤urlad›k.
Son dönemde ise Umutlar›m›z›n
Türkiye’sinin mimar› olmaktan h›zla uzaklaﬂan, finali çok yavaﬂ ve
baﬂka bir kulvarda koﬂan bir Ecevit’i
u¤urlad›k,
Hep göründü¤ü gibi olan ve oldu¤u gibi de kabul bulan, finalde
ve siyasi geçmiﬂinde yapt›¤› hatalar› toplumun hoﬂgörüsüne en faz-

1

la mazhar olan, hatalar›yla sevaplar›yla, bir özgürlük sevdal›s›n›
u¤urlad›k.
Ecevit’i sonsuzlu¤a u¤urlarken
bir an, 2 Haziran 1977 de, benim de
görevli oldu¤um Taksim Mitingine
gelmek için güzergâhtaki ‹stiklal
Caddesi'ni görünmez k›lan tam bir
çiçek ya¤muru alt›nda geçen ve
meydandaki yüz binlerin, tüm Tür-

kiye’den duyulan sloganlar› aras›nda, kürsüye 3 saatte ulaﬂabilen Ecevit’i hat›rlad›m.
Dönemin sol toplumsal coﬂkusunun gerçek ve dürüst siyaset lideri o
gün de o alanda umudun ak güvercinlerini uçuruyordu.
Hemen birkaç gün sonraki genel
seçimde umuda verilen oylar ilk kez
%42 yi buluyordu.
12 Kas›m’da O’nu sonsuzlu¤a
u¤urlarken ise yar›m as›rl›k gençlerin ve benim yüre¤imden havalanan
ak güvercinler, konacak bir dal bulam›yordu.
12 Kas›mda Ankara, mahﬂeri bir
kalabal›kla, ak günlere olan inanc›n›
yine hayk›rarak, gerçek bir toplumsal lideri sonsuzlu¤a u¤urlad›.
Dürüst, namuslu bir yaﬂam çizgisi ile çok derin izler b›rakan, Türkiye’nin gerçe¤i Karao¤lan asla unutulmayacak.
Tüm ulusumuzun baﬂ› sa¤ olsun...
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Prof. Dr. ﬁengül HABLEM‹TO⁄LU, Türkiye ve ailesi için Necip Hablemito¤lu’suz geçen dört y›l› de¤erlendirdi…

"Tüm Yaﬂananlara ve Bast›r›lm›ﬂl›¤a
Ra¤men, Anadolu'yu ‹ﬂgalden Kurtarm›ﬂ Bir
Güç Var Bu Topraklar›n Yak›n Tarihinde"
Söyleﬂi: Av.Ersan BARKIN
Foto¤raflar: Uyvar HABLEM‹TO⁄LU

Bugün Türkiye’nin bölgesel ve ulusal konumlan›ﬂ›n› ve Türkiye’deki
siyasal cepheleﬂmeyi de¤erlendirdi¤inizde Hablemito¤lu kimli¤ini
nereye koyabiliriz?
Kesinlikle kendine özgü, ba¤›ms›z bir ulusalc› kimliktir. Necip bu
günkü yap›da sonuna kadar, yal›n
ve gerçekten ulusalc› olman›n en
baﬂ›ndad›r. Bu yüzden de yaﬂamamas› çok do¤ald›r. Ulusalc›lar›n;
Türkiye’de Necip gibi bir kimlik
varken, bu kimlikten olumlu, yap›c› ve toplumun her kesimini kuﬂatan bir enerji yay›l›rken, amaca ulaﬂabilecek güçlü bir örgütlenme
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oluﬂturmas›n› engellemek kolay olmayacakt›. Ayr›ca Türkiye’de yaﬂanan siyasal "geliﬂmeler" diyemiyorum, çünkü bana kal›rsa bu tan›mlama bir olumlama içermektedir,
Türkiye’nin getirildi¤i yol ayr›m›
ve kanalize edilmek istenilen yöne
do¤ru a¤›r basan bir iteleme ile Necip’in bu gün yaﬂam›yor olmas›
normaldir. Sistemi iﬂletenlere verece¤i rahats›zl›k; toplumun fark›ndal›¤›n› harekete geçirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini
oluﬂturan de¤erlerin yaﬂat›labilir,
sahiplenilerek aktar›labilir oldu¤unu en iyi biçimde göstermek olaca¤›ndan, Necip bugün yoktur. O gereklilik önceden görülmüﬂ ve yerine getirilmiﬂtir. Yani sözün özü Türkiye ile ilgilenenler gelece¤e yönelik iyi tahminlerde ve müdahalelerde bulunuyorlar.

O zaman bugün Türkiye’nin kurtuluﬂu için ulusun topyekun direniﬂini sa¤layacak düﬂün yap›s›na karﬂ›
koymaya çal›ﬂanlar, hareketin genç
önderlerinden birini ortadan kald›rma yolunu seçtiler.
Necip zihni çok h›zl› çal›ﬂan, düﬂünceleri birbirini kovalayan, pek
çok konuyu yan yana ele alarak aç›k
bir biçimde ortaya koyan, hepsinden önemlisi enerjisi tükenmemiﬂ,
yayd›¤› sevgi ve yans›tt›¤› samimiyetle gençlerle do¤ru iletiﬂim kurmuﬂ biridir. Bugünkü ulusalc›lar›n
bir önder ç›karamay›ﬂ›n› da dikkate
ald›¤›n›zda Necip’in varl›¤›n›n ortadan kald›r›lmas›n› rastlant› olarak
de¤erlendiremezsiniz.
Hablemito¤lu’nu inceleyen insanlar, O’nun kimli¤ini Türkiye’deki
yerleﬂik kal›plar›n hiçbiri ile ba¤daﬂt›ram›yorlar. Ayn› ﬂekilde Hablemito¤lu suikast›n› sorgulamaya
çal›ﬂanlar da do¤rudan bir fail üzerinde yo¤unlaﬂ(a)m›yorlar. Bu Hablemito¤lu kimli¤inin zenginli¤i ya
da hedefledi¤i kitlenin tek olmamas› ile ilgili bir durum galiba.
Ben buna zenginlik de¤il de ba¤›ms›z ve bedeli yaﬂam bile olsa Türkiye Cumhuriyeti'nden yana bir
kimlik diyorum. Necip’i kaybediﬂimizin y›ldönümü için yap›lan toplant›lar›n birço¤unda söyledi¤im bir
ﬂey var; bu sald›r›n›n temsil etti¤i bir
dönem var dünyada. Bu suikast, küreselleﬂmenin gerçek anlam›yla ne
oldu¤unun ve hedefinin kavrand›¤›
ya da kavranmaya baﬂland›¤› bir dönemde gerçekleﬂmiﬂtir. Bunun üzerinde önemle durulmal›d›r diye düﬂünüyorum. Çünkü Necip suikast-

tan hemen önce sivil toplum örgütlerinin küreselleﬂmenin aktörleri oldu¤unu söylüyordu. Bunlar›n fark›na
varmal›y›z. Ya da sivil toplum örgütleri gibi tan›mlanmaya çal›ﬂ›lan ve
bütün dünyada benzer amaçlara hizmet eden, ad›na sivil toplum cemaatleri de denilen yap›lar›n, Türkiye’de karar mekanizmas›n› etkileyecek kadar a¤›rl›k kazand›¤›na dikkat
çekiyordu. Ve bunun yan› s›ra Türk
dünyas›ndaki birleﬂmenin gereklili¤ini anlat›yordu. Üstelik bunu bir
yerlerden güdümlenerek yapm›yordu. Bu küreselleﬂmenin tepe noktas›
yapt›¤› 2000’lerin baﬂ›nda suçtur.
Cezas› da ortadad›r zaten!!!
"Necip’in fikirsel yap›s›, küreselleﬂmenin yok etmeye çal›ﬂt›¤› ulus
devlet anlay›ﬂ›n›n yaﬂat›lmas›d›r"
Milli merkezlerden söz ediyorsunuz. Hayal de¤il bu.
Baﬂta Milli Merkezler tabi. Ama
bunun d›ﬂ›nda baﬂka önerileri de
vard› Necip’in. Bu küreselleﬂme ile
çeliﬂen bir ﬂey. O zaman küreselleﬂmenin önünde bir engel olarak görülüyorsunuz. Çünkü cesaretle diyorsunuz ki, emperyalizmin sadece ad›
de¤iﬂti, aktörleri ve hedefleri ayn›.
Her ülkede yerel koﬂullardan ve
yükselen de¤erlerden dem vurarak
farkl› yöntemlerle yol al›yor, yöntemleri budur, görev yapanlar ﬂunlard›r. Üstelik tüm bunlar› aç›klarken dayand›rd›¤›n›z somut dokumanlar da var. Bu pek iyi bir ﬂey de¤il. Bütün dünyay› hedefleyen bu
süreç önündeki engelleri yak›p y›k›p, öldürüp yok ediyor. Bu süreçle
suikast›n çok denk düﬂtü¤ünü düﬂünüyorum. Necip düﬂünsel evrimini
saklam›ﬂ bir insan de¤il. "Ben ﬂu
noktadan bu noktaya geldim ve
bundan sonra asla ödün vermeyece¤im." diyordu. Çünkü bizim Atatürk
Devriminden geriye yöneldi¤imiz
noktadan itibaren bugünkü durumlar› yaﬂayaca¤›m›z ortadayd›. Dolay›s›yla bugün yaﬂananlar tesadüf de¤il. Hani deniyor ya bugün, irtica iﬂ
baﬂ›nda. Günayd›n diyor Necip onlara. Atatürk’ün ölümüyle birlikte
baﬂlat›lm›ﬂ bir geriye dönüﬂ var bu
ülkede. Bu noktada Necip’in kimli¤i
ne ›rkç› kafatasç› milliyetçilik olabilir, ne dünyaya hiçbir yarar› olmam›ﬂ
komünizm ya da onun etraf›nda ﬂekillenen baﬂka düﬂünceler olabilir.

Tamamen küreselleﬂmenin yok etmeye çal›ﬂt›¤› ulus devlet anlay›ﬂ›n›n yaﬂat›lmas›d›r Necip’in fikirsel
yap›s›. Tamamen bu do¤rultuda çal›ﬂan bir insand›r. Dolay›s›yla O’nun
kimli¤inden söz edecek olursak ben
O’nun için gerçek bir Kemalist diyebilirim ve bu yeterli aç›klamak için.
Baﬂka bir s›fat bulmama gerek yok.
Düﬂünsel evrim dedi¤imiz "geliﬂerek de¤iﬂmek" de¤il. Hablemito¤lu’nun yaﬂam›n› her ne kadar bir düﬂünsel evrimle aç›klasak da 20’li yaﬂlarda savunduklar› ile 40’l› yaﬂlarda
savunduklar›n› birbirine karﬂ›t ﬂeyler olarak alg›layamay›z san›r›m. Sadece dünyada o gün var olan egemen
güce karﬂ› bir yaklaﬂ›m farkl›l›¤› var
ki bunu kendi aç›kl›yor.
Necip egemen gücün bizi getirmek istedi¤i konumun her dönem
fark›nda. Efendim bir dönem ﬂu gru-

bun içinde olmuﬂ, onlar gibi düﬂünüyormuﬂ. Bunlar›n hiçbirinde gerçeklik pay› yok. Böyle olmad›¤› için sözü edilen guruplardan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r Necip. Dolay›s›yla böyle bir
insan›n mevcut siyasal yap›lar içinde
yer almas› düﬂünülemez bile. Aksine
Necip’in bu yap›lar›n temsil etti¤i
sistemde kimlik bulmas› ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
1950’lerde Bulgaristan’daki mezalimden kurtularak göçmüﬂ bir ailenin üyesinin milliyetçi bir kimli¤e
sahip olmamas› düﬂünülemez. Öyle de¤il mi?
Yazg›s› sürgün olan bir toplumun
parças›d›r Necip. K›r›m Türküdür.

Ama gençlik y›llar›nda yazd›klar›nda bile bir Turanc›l›k yok.
Kesinlikle. O’nun milliyetçili¤inde Türkiye sevdas›ndan baﬂka bir ﬂey
bulunamaz. O gerçek bir Türkçüdür.
Bugün baz›lar› bu terimden rahats›z
olabilirler. Onlar›n Türkçülükten ne
anlad›¤› önemli de¤il. Necip, Gasp›ral› do¤rultusunda bir Türkçüdür.
Çünkü Gasp›ral› ‹smail bey hiçbir zaman ›rkç› olmam›ﬂ, Turanc› olmam›ﬂ.
Gasp›ral› ‹smail Bey’in Türkçülü¤ü
"fark›ndal›¤a" dayan›yor, Türklük bilincine dayan›yor. Yoksa bir yay›lma
düﬂüncesi yok temelinde. Ayn› zamanda Türk-‹slam sentezi de de¤il.
Bunun için ne hakaretler edilmiﬂtir
Necip’e. Necip kimli¤i ile savunduklar› yüzünden hem ölmeden önce
hem de öldükten sonra sürekli hakarete u¤ram›ﬂt›r. Bu ne kadar ac› verici
bir ﬂey. Bugün liberal bas›n da Necip’e yer vermiyor, cumhuriyetçi-ulusalc› görüntülü bas›n da yer vermiyor. Verdi¤i zaman da kendi yaklaﬂ›mlar› do¤rultusunda, yönlendirerek veriyorlar. O’nun hakk›nda yaz›lanlar›n birço¤u do¤ru tahliller içermiyor. Uzaktan bakanlar her zamanki gibi yan›l›yorlar ve çarp›t›yorlar.
Birilerinin "komando kamplar›ndan
solculu¤a" diye burun büktü¤ü döneme güven mi, size 70’ lerdeki kitaplar›n› ve yay›nlanmam›ﬂ çal›ﬂmalar›n› noktas›na virgülüne dokunmadan yay›nlama cesareti veriyor?
Söyledi¤i yanl›ﬂ bir ﬂey yok ki...
Üstelik hiçbir zaman hangi ﬂarab›
oturup hangi müzik eﬂli¤inde hangi
tabloya karﬂ› içmiﬂ? Uçaklar›n birinci s›n›flar›nda neler yiyerek, kimlerle
birlikte uçmuﬂ? Hiçbir zaman böyle
ﬂeyler yazmam›ﬂ. Yazd›¤› dönemde
medya patronlar›n›n para kazanmas›na olanak sa¤lamak için oluﬂturdu¤u kast sisteminin hiçbir zaman parças› olmam›ﬂ. Necip gazetecilik e¤itimi alm›ﬂ iyi bir araﬂt›rmac›, neden
yay›nlanmas›n ki yazd›klar›...
E¤er gerçekten 180 derecelik bir dönüﬂüm olsayd›, bu güveni bulamazd›n›z herhalde.
Kesinlikle. Yay›nlamaktan kaç›n›rd›m o dönemde yazd›klar›n›.
Geçen dört y›l içinde keﬂke yaﬂasayd› da ﬂunu da görseydi dedi¤iniz bir ﬂey var m›?
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Hiçbir ﬂey yok. ‹yi ki görmedi dedi¤im çok ﬂey var aksine.
"Türkiye Cumhuriyeti’nde ulusal
diye bilinen pek çok kurumun tutumlar›n›, dirayetsizliklerini ve yeteneksizliklerini iyi ki görmedi."
Nedir bunlar?
Türkiye Cumhuriyeti’nde, güvenmeyi istedi¤i ama hiç güvenmedi¤ini bildi¤im, ülkeyi korumakla,
ülkede yaﬂayanlar›n ç›karlar›n› ve
Cumhuriyeti savunmakla görevli kimi resmi kurumlar›n ne kadar inisiyatifsiz ve ulusall›ktan ne kadar
uzak oldu¤unu iyi ki görmedi diyorum. Necip, medyan›n ulusal olmad›¤›n› çok iyi biliyordu ama, Türkiye
Cumhuriyeti’nde ulusal diye bilinen
pek çok kurumun tutumlar›n›, dirayetsizliklerini ve yeteneksizliklerini
iyi ki görmedi. Meclisin kendiyle
iliﬂkili bir araya gelip de bir araﬂt›rma komisyonu kurmam›ﬂ olmas›n›
iyi ki görmedi. Atatürk’ün partisinden baz› milletvekillerinin bu yönde
bir çabas› var hepsine teﬂekkür ediyorum ama en az›ndan bir grup toplant›s›n› bu konuya özgülemek ya da
araﬂt›rma komisyonu kurulabilmesi
için gereken ço¤unlu¤u oluﬂturabilmek mümkün olmuyor.
Keﬂke görseydi diye verebilece¤imiz olumlu bir yan›t yok, iyi ki görmedi¤i diyebilece¤imizse çok ﬂey
var. Ama Hablemito¤lu’nun ölümünden önce özellikle son 2 y›ld›r
yazd›klar›n› ve söylediklerini de¤erlendirdi¤imizde bugüne dair
pek çok soruya yan›t bulabiliyoruz.
Peki, yaﬂasayd› ne de¤iﬂirdi bu ülkede, nelerin bu denli pervas›zca
gerçekleﬂmesine izin vermemek
için çal›ﬂ›rd›?
O gün iﬂaret etti¤i, deyim yerinde
ise foyalar›n› bir bir ortaya döktü¤ü
aktörlerin hepsi sahnede arz-› endam halindeler.
Hablemito¤lu gibi bir vatanseverin
bugünü solumas› kolay olmazd›.
Bu günleri görmemesi belki iyi
ama, Türkiye’nin bu süreci Hablemito¤lu, Mumcu, K›ﬂlal›, Üçok, Aksoy, Okkan, Dursun olamadan yaﬂamas› kadersizlik. Peki bu günleri
onlarla birlikte yaﬂayabilseydik…
Ah keﬂke dememiz için öldürüldüler, bunu hiçbir zaman bilemeye-
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ce¤imiz için öldürüldüler, yaﬂanan
süreçleri h›zland›rmak için öldürüldüler, yaﬂad›klar› dönemde ölümlerinin belirli durumlar› kolaylaﬂt›rmas› vs. vs. için öldürüldüler. Ayr›ca
gerçekte biz bu günleri zaten onlarla
yaﬂam›yor muyuz? Yaﬂ›yoruz ki, hala her biri baﬂka yanlar› ve katk›lar›
ile gündemdeki yerlerini koruyorlar.
Bu öldürülenler aç›s›ndan çok yüceltici, ancak Türkiye için çok hazin...
Onlar›n varl›¤›, Türkiye’yi içeriden ve d›ﬂar›dan kuﬂatanlar›n rahats›zl›¤› anlam›na m› geliyor?
O zaman dört y›l önce de¤il, dört
y›l sonra gerçekleﬂecek bir cinayetle
karﬂ›laﬂ›rd›k biz. De¤iﬂen bir ﬂey olmazd› bizim baﬂ›m›za geleceklere
dair, Necip’in ölme biçimi aç›s›ndan.
Türkiye aç›s›ndan…
Bugünleri görmeyebilirdik.
Niçin, bugün onlar›n söylediklerini
söyleyebilecek baﬂka ayd›n yok mu?
Bilmem, bu sorunun yan›t› kendini ayd›n sayan insanlarda…

Onlar›n birlikte ç›kan sesiydi Necip. Türkiye’deki ulusalc›lar da yükselen bir önder kaybetti bir bak›ma.
Yoksa o filanca kurumun baﬂ›na gelecekti meselesi de¤il bu, o kadar basit de¤il. Oras› kamu çal›ﬂanlar›n›n
yeri, memur zihniyetiyle çal›ﬂacaklar›n yeri oralar. Necip bu anlamda bir
memur olamazd› ki...

Siz eﬂiniz gibi ülkenin ayn› zamanda
bir ayd›n ihanetiyle mi karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤unu düﬂünüyorsunuz?
Türkiye’de bir korkak ayd›n ihaneti var. Ama tabii ki insanlar›n hepsini de ayn› kefeye koymak istemem.

Siz çok daha demokratik, sivil bir
hareketin içinde, önünde olmaktan
söz ediyorsunuz onu hedef haline
getiren durumu.
Bu yüzden yok.

Vitrindekilerden söz ediyoruz.
Evet, yaln›zca dü¤ünlerde kalk›p
oynayarak para almad›klar› eksik.
Baﬂlar›ndan dolarlar, eurolar saç›l›yor hepsinin. Alan da memnun, veren de.

Hablemito¤lu’nun, bugünü yaﬂayabildi¤ine, görebildi¤ine eminiz.
Peki bugüne bakt›¤›nda iç rahatl›¤›yla güvenebilece¤i bir kitle var
m› bu ülkede?
Herkes namussuz de¤il elbette.

Türkiye’deki var olan durum ayn›
zamanda bir sivil toplum cenderesi. Do¤rudan sözlük anlam›yla
bakt›¤›n›zda karﬂ› olman›z gereken
kavramlar de¤il bunlar. NGO’lar,
yani hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlar. Ama
Hablemito¤lu bu durumu, GONGO, hükümetlere ba¤l›/güdümlü
hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlar olarak tan›ml›yordu. Bütün bunlar›n d›ﬂ›nda Türkiye’de bu kuﬂatmaya karﬂ›
olmaya çabalayan kendili¤inden
do¤an ve bir kuruma, bir partiye
sahip olmayan bir kitle de var. Onlar›n mücadelesi aç›s›ndan Hablemito¤lu’nun ve varl›¤›n›n anlam›
ne olabilirdi?

Bir yandan onun diﬂiyle t›rna¤›yla
oluﬂmas›na çabalad›¤› bir vatansever genç güç var, ama bu gençli¤in
tümünün apolitik diye tan›mland›¤›n› görüyoruz. Hablemito¤lu’nu
tan›yabilmiﬂ, bir yönüyle onun tedrisinden geçmiﬂ genç kitleden bir
ﬂeyler umabilir miyiz?
Hiç umulmad›k bir ﬂeyler olabilir
gerçekten. Çünkü her ﬂeye, tüm yaﬂananlara ve bast›r›lm›ﬂl›¤a ra¤men
Anadolu’yu iﬂgalden kurtarm›ﬂ bir
güç var bu topraklar›n yak›n tarihinde.
"Herﬂeye ra¤men bu ülkede uyan›k kalan bir kitle varsa, bunun ard›nda bugün aram›zda olmayan Cumhuriyet ayd›nlar›n›n çabalar› vard›r."

Hablemito¤lu ile onu sahiplenen
gençlik aras›ndaki özdeﬂli¤in sebebi bir siyasal kimlik paralelli¤i mi?
Evet, çünkü söylemleri çok benziyor. Di¤er gençlik önderleriyle Necip’in söylemleri çok farkl›. Bugün
her ﬂeye ra¤men ayakta kalan bir kitle ve kitleyi temsil eden bir kimlik
varsa, Necip bu kimli¤i yarat›p da
katledilen zincirin son halkas›d›r. Bu
kitlenin uyan›k kalmas›nda bugün
aram›zda olamayan her bir cumhuriyet ayd›n›n›n ortak katk›s› vard›r.
Bu kitlenin ve kitlenin içinde yer
alan gençli¤in kolay harcanamayaca¤›n› düﬂünüyorum. Bu kitleyle
Türkiye ça¤› yakalayabilir.
Bu kitle nas›l hareket etmeli peki?
Örgütlenerek ve içlerinden ayd›nlar yetiﬂtirerek. Görünmeyen binlerce Hablemito¤lu yaratarak. Ama
bunun ortal›kta yap›lmas›n›n sonuçlar›n› yaﬂad›k, yeniden yaﬂamaya da
gücümüz yok inan›n.

ki diyenlerin yan›lg›lar›n› da ortaya
koyuyor yaﬂananlar.
O zaman, 1990 sonras›nda katledilen tüm ayd›nlar›n ayn› düﬂünsel
cephedeki kimselerden seçilmelerinde yad›rganacak bir ﬂey yok. Hedeflerin Ankara’da olmas›nda da?
Elbette yok. ‹simler, temsilcisi olduklar› düﬂünsel yap›n›n ve de¤erlerin ortakl›¤› rastlant› de¤il. ‹simlerin
özellikle seçildi¤inin kan›t› bunlar. ‹nsanlar›n, o ayd›nlarla buluﬂmas› istenmiyor çünkü. Onlar›n ayd›nl›¤›n›n
halka yans›mas›ndan korkuluyor
apaç›k. Ankara’n›n neredeyse baﬂkentli¤inin sorguland›¤› bir dönemde, Ankara zihniyetini savunanlar›n
hedeflenmesi rastlant› olur mu hiç.

Hablemito¤lu’nun cumhuriyet tarihçisi kimli¤ini dikkate alarak düﬂündü¤ümüzde, herﬂeye ra¤men güvenilebilecek bir toplumsal güç bulabilmemizin nedeni, M.Kemal’le halk›n
aras›ndaki arac›lar›n art›k kalkmaya
baﬂlamas› olabilir mi?
Belki de. Tanr›’yla birey aras›nda
iletiﬂim kurdu¤unu savlayarak, her
ﬂeyi özelleﬂtirdikleri gibi dini de
özelleﬂtirenlerle, meta haline getirenlerle, M.Kemal’le halk›n aras›nda
arac›l›k yapmaya çal›ﬂanlar› ayn› kefede de¤erlendirmek gerek. Ayn› iﬂlevi görüyorlar bir bak›ma. O arac›n›n ortadan kalkmas› gerek, öyle bir
arac›ya ihtiyaç yok çünkü.

Türkiye’de Ankara-‹stanbul çat›ﬂmas›yla görünen, kapitalizm ve
ulusal devletler çat›ﬂmas›n›n sonucu mu bütün bunlar?
Sadece o de¤il, ayn› zamanda parayla, paray› elinde bulunduranlarla
insani de¤erlerin çat›ﬂmas›.

Bütün arac›lar ortadan kalk›nca,
M.Kemal’i türlü oyunlara araç etmeye çal›ﬂanlar ortadan kalk›nca, M.Kemal capcanl› bir hale geliyor. Kimsenin arac›l›¤›na ihtiyaç kalmaks›z›n,
toplumun tümüyle iliﬂki kurabilir
hale geliyor, öyle de¤il mi?
Bugün M.Kemal yaﬂ›yor. Bu inkar edilemez. Ama M.Kemal yaﬂ›yorsa, 1990 sonras›nda o u¤urda yaﬂam›n› yitirenlerin çabalar› sayesinde yaﬂ›yor. Onlar›n arac›l›k çabas›
içinde olmadan anlatt›klar›yla yaﬂ›yor. Bu adam›n heykelleri kalkmal›,
yeryüzünde diktatör gibi, Atatürk’ün ad› geçen tek anayasa bizim-

O zaman kay›p yaln›zca Türkiye Cumhuriyeti’nin de¤il, insanl›¤›n kayb›.
Nas›l Türkiye Cumhuriyeti kuruldu¤unda mazlum milletlere önder
olduysa, y›k›ld›¤›nda da onun tersine
bir örnek yarat›lmak isteniyor. Türkiye’nin bu denli kuﬂat›lmas›n›n ve bu
kuﬂatmaya direnen ayd›nlar›n›n yaﬂama haklar›n›n ellerinden al›nmas›n›n nedenlerinden biri de bu bence.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde de yap›l›yor bu
asl›nda. Örne¤in, ‹ngiltere’de, Irak’ta
kimyasal silah yoktur diyen bir hükümet dan›ﬂman› da evinin yak›n›nda ölü bulunuyor. Önemli olan neye
hizmet etti¤i bu suikastlar›n.

Ortado¤u ülkelerinde de suikastlar
yaﬂan›yor, Irak’ta iﬂgalden sonra
300 ayd›n katledildi, halk›n toparlan›ﬂ›n› sa¤layabilecek, direniﬂi örgütleyebilecek ayd›nlar katledildi.
Suriye’de, ‹ran’da benzer durumlar
yaﬂand›. Venezuella’da savc› Danilo Anderson’un katlediliﬂi de benzer bir durum. Bu ayn› zamanda
ezilen uluslar›n kaderi galiba.
Onun için Türkiye Cumhuriyeti
y›k›labilirse, o ülkelerin hepsine
benzer bir mesaj verilmiﬂ olacak. Ayd›nlar›n hedeflenmesinde amaç direnme gücü taﬂ›yan kitleleri sindirerek güçsüzleﬂtirmektir. Öyle bir
noktaday›z ki asl›nda aklar ve karalar çok belli. Saplarla samanlar eskisi kadar birbirine kar›ﬂ›k de¤il. Ulusalc› kesimdeki da¤›n›kl›k çözümlenebilse bunlar›n hiçbirinden söz etmeyece¤iz inan›n.
Bütün bunlar› söyleyenler bir sermayeye sahip de¤iller bu ülkede.
Bir ‹ngiliz atasözü var."Para, konuﬂur." Gerçekten de öyle. Ülkede
sermayeyi elinde tutanlar›n tutumu,
ihanet içindeki ayd›nlardan çok farkl› de¤il. Bu manzara içinde US‹AD’›n
duruﬂu ve pratikleri hemen öne ç›k›yor. T›pk› di¤er sermaye birlikteli¤inin apaç›k ortada olmas› gibi. Ulusal
kalma mücadelesi veren sermayenin
güçlü bir dayan›ﬂma ve birlik içinde
olmalar› gerekiyor. Ulusalc› çok fazla iﬂadam› ve sanayici var. Dolay›s›yla US‹AD’›n önderli¤i de bu aç›dan
çok önemli. Ama US‹AD üyeleri, ülkeyi yabanc› sermayeye kay›ts›zca
kimi zaman alenen kimi zaman bypass ederek açanlar gibi olmad›klar›
için varl›klar›n› sürdürme mücadelesi veriyorlar. Onlar, tekelleﬂme ve yabanc› sermaye karﬂ›s›nda var olmaya
çabal›yorlar.
"Bugün içinde yaﬂad›¤›m›z dünyada en muhtaç oldu¤umuz ﬂeye,
birli¤e davet ediyoruz sizleri...
Türk gibi hissetmeye, Türk gibi
düﬂünmeye ve Türk gibi çal›ﬂmaya...
Birbirimizin hakk›n› aramaya,
birbirimiz için ölmeye...
Tek bir kalp gibi atmaya...
Hayal de¤il bu.
Yaln›z senin ya da benim için de¤il.
Ad›n› taﬂ›yanlar için, anan, baban, atan için."
Dr.Necip
HABLEM‹TO⁄LU,
1977.
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YORUM

Ermeni Soyk›r›m› ‹ddialar›na U¤ur Mumcu'nun 1984 y›l›nda verdi¤i yan›t

Gizli Belgelerle...
U¤ur MUMCU
Cumhuriyet, 1 Nisan 1984

u olaylara bak›n: ABD D›ﬂ ‹liﬂkiler
Komisyonu, Türkiye' ye yap›lacak
askeri yard›m› K›br›s konusunda
verilecek bir ödüne ba¤l›yor. Bu yap›l›rken, ABD Kongresi' nde 24 Nisan tarihinin
"Soyk›r›m Günü" olarak ilan› için önergeler veriliyor. Fransa' da ise soyk›r›m savlar›n›n ders kitaplar›na konmas› için haz›rl›klar yap›l›yor. Ayn› günlerde, Ermeni terör örgütleri eylemlerini sürdürüyor. Bütün bunlardan sonra ABD yönetimi uluslararas› terörden söz edebiliyor.
24 Nisan tarihi, soyk›r›m günü olarak
ilan edilecekmiﬂ. Sanki ABD'nin Vietnam'daki, Fransa'da, Cezayir'deki insanl›k
suçlar›n› unutturdular. Sanki ABD yönetimi, ﬁili'de halkoyu ile seçilmiﬂ Devlet Baﬂkan› Allende' nin CIA darbesi ile devrilmesinin hiç an›msanmayaca¤›n› san›yor. Sanki ABD'nin Grenada'ya, daha dün kadar
yak›n bir zamanda Fransa'n›n Çad' a asker
göndermelerinin hiç ama hiç akla gelmeyece¤i düﬂünülüyor.
Ermeni olay›n›, bugün için uluslararas›
terörün bir parças› olarak görüyor ve bunun için bütün devletleri ortak bir savaﬂa
ça¤›r›yoruz.
Yok e¤er Ermeni sorununun dünü, önceki günü kar›ﬂt›r›l›rsa, Amerikal› dostlar›m›z bundan hiç hoﬂnut kalmazlar.
‹sterseniz, bu konuda birkaç tarihsel
belgenin sat›r baﬂlar›n› aralayal›m:
‹ngiliz Kraliyet Matbaas› taraf›ndan
bas›lan Birinci Dünya Savaﬂ› ile ilgili gizli
belgeler, Erol Ulubelen taraf›ndan Türkçe'ye çevrilmiﬂ, önce Do¤an Avc›o¤lu'nun
yönetimindeki Yön dergisinde yay›nlanm›ﬂ, daha sonra kitap olarak bas›lm›ﬂt›r.
‹kinci bas›m› Ça¤daﬂ Yay›nlar› taraf›ndan
yap›lan "‹ngiliz Belgeleriyle Türkiye" kitab›nda, Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Er-
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meniler'in Amerikal›lar' ca
nas›l desteklenip k›ﬂk›rt›ld›klar›n› gösteren belgelere
yer verilmiﬂtir. Okuyal›m:
Gizli Belge: Sayfa 735,
belge 492. Amiral Webb' den
Lord Curzon'a yaz›lan 19
A¤ustos 1919 tarihli yaz›:
■ Amerika, Trabzon ve
Erzurum'u içine alan bir Ermenistan'› himaye edecek.
Geri kalan dört ili de Kürt
devleti olarak ‹ngilizlerin himayesine b›rak›yor...
Gizli Belge: Sayfa No:60, Belge No: 46.
5 Nisan 1920 günü Mr. Lindsay' in Washington' dan Lord Curzon' a yazd›¤› yaz›:
■ Amerikan Senatosu Ermenistan'›n
mandas› isini görüﬂtü. Beﬂ y›lda 757 milyon dolar verecekler. ‹lk baﬂlang›çta 50.000
kiﬂilik bir ordu yollanacak, daha sonra
200.000 kiﬂiye ç›kacak. Amerika kuvvetlerinin baﬂ›na General Zames G. Harbord
getirilecek. Ayr›ca bütün Türkiye' nin mandas› için de görüﬂmeler yap›lmaktad›r...
Gizli Belge: Sayfa No:71, Belge No: 63.
16 May›s 1920 günü Sir A. Geddes' in Lord
Curzon' a yazd›¤› yaz›:
■ Amerikan hükümeti, Ermenistan'in
Adana da dâhil korunmas›n› istiyor. Silah,
cephane, demiryolu ve her türlü malzemeyi buraya sevk edecekler. Boﬂalt›m, Karadeniz limanlar›nda Amerikan bahriyesi taraf›ndan ve Amerikan donanmas›n›n himayesinde yap›lacak. Türklerin yapaca¤›
en ufak bir hareket Amerikal›lar taraf›ndan
bast›r›lacakt›r...
Gizli Belge: Sayfa No: 300, Belge No:
38. 28 ﬁubat 1920 Londra Konferans› tutanaklar›ndan bir parça:
■ Mustafa Kemal kendisini Erzurum
Valisi ilan etmiﬂ. Erzurum'da yeni kurulacak Ermeni devletinin kat›laca¤› bir s›rada
bu çok anlaml› bir harekettir. Bu adam olmasayd› Ermeniler' in bir ﬂans› olurdu...
Gizli Belge: Sayfa No: 81, Belge No: 10,

tarih 16 ﬁubat 1920. Londra
Konferans› tutanaklar›ndan
bir baﬂka parça:
■ Ermenistan'a 6 ilden
baﬂka Trabzon ve Adana da
verilmelidir. Amerika Ermenistan'a yard›m edecektir ve
mandas› alt›na almay› da
kabul ediyor. Fransa ise
Adana'y› kendisi için istiyor.
Gizli Belge: Sayfa No:
99, Belge No: 12, Londra
Konferans› tutana¤›ndan bir
baﬂka ilginç parça:
■ Lord Curzon, Erzincan' ›n da Ermenistan'a verilmesini, Karadeniz'de bir Lazistan kurulup, Ermenilerin mandas›na
vermek istiyor...
Bu belgeler, bugün ABD Kongresi' nde
24 Nisan tarihini "Soyk›r›m Günü" ilan etmek isteyenlerin amaçlar›n› oldu¤u kadar,
ABD'nin Lozan Bar›ﬂ Antlaﬂmas›'na niçin
imza koymad›¤›n› da anlatmaya yetmektedir. Atatürk, Ermeni sorununun "dünya
kapitalistlerinin ekonomik ç›karlar›na göre
çözülmek istedi¤ini" söylememiﬂ miydi? (
Söylev ve Demeçler, C:I, S: 233). Olay, dün
oldu¤u gibi bugün de böyledir.
Biz bugün bunca sald›r›dan sonra, bu
gizli belgeleri, örne¤in devletin televizyonunda tek tek halk›m›za gösterebiliyor
muyuz?
Gösteremiyorsak, Ermeni sorununun
çokuluslu yan›n› ve uluslararas› terör ile ilgisini, diplomatik forumlarda nas›l anlatabiliyoruz?
24 Nisan tarihini soyk›r›m günü ilan
edip, Ermeni terör örgütlerine destek olan
Amerikan Kongre üyeleri, 1920'lerde topraklar›m›z üzerinde Ermeni devleti kurmak isteyen Amerikal›lar'›n torunlar›d›r.
Bizler de bunlara karﬂ› Kuvay-› Milliyecilerin torunlar› oldu¤umuzu hat›rlatmak zorunday›z. "Milliyetçilik" budur. Neredesiniz efendiler, beyler, beyzadeler, han›mefendiler?.. Budur, budur, budur iﬂte !..

SÖYLEﬁ‹

Sar›kam›ﬂ Facias›na yak›lan türkü ve a¤›tlar,
Recep Ergül'ün projesiyle albüm oldu:

"Bir Beyaz Ölüm"
Söyleﬂi: Bar›ﬂ DOSTER

smanl› ‹mparatorlu¤u’nun Birinci Dünya Savaﬂ›’na girdikten k›sa süre sonra, 1914 y›l›
sonlar›nda yaﬂad›¤› ve 90 bin ﬂehit verdi¤i Sar›kam›ﬂ Allahuekber Da¤lar› Facias› sonras›nda Anadolu insan›n›n
yakt›¤› türkü ve a¤›tlar, 92 y›l sonra bir
albümde topland›. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Güzel Sanatlar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan dinleyicilere sunulan albüm hakk›nda, eserlerin bir bölümünü seslendiren ve projenin fikir babas› olan Sar›kam›ﬂl› sanatç› Recep Ergül ile konuﬂtuk.
Enver Paﬂa komutas›ndaki Osmanl› Ordusu'nun yanl›ﬂ, haz›rl›ks›z, hesaps›z ve plans›z al›nan bir kararla, gerekli donan›mdan yoksun ﬂekilde, yazl›k giysilerle, eksi 40 derece so¤ukta
cepheye sürüldü¤ünü vurgulayan Ergül, olaydan 92 y›l sonra türkülerle
farkl› bir bak›ﬂ aç›s› sunmaya çal›ﬂt›klar›n› söyledi. Son birkaç y›ld›r bu konuda araﬂt›rmalar yapt›¤›n› vurgulayan
Ergül, stüdyo çal›ﬂmalar›n›n yaklaﬂ›k
bir y›l sürdü¤ünü söyledi.

O

Günümüzden 92 y›l önce gerçekleﬂen
bu ac› olay›n türkülerini bir albümde
toplamak nereden akl›n›za geldi? Sar›kam›ﬂl› olman›z›n bunda etkisi var m›?
‹nsanl›¤›n binlerce y›ll›k yaﬂam serüveninde, çok büyük ac›lar›n, gelecek
kuﬂaklara aktar›lmas› konusunda sanat›n etkili bir gücü var. Bu sanat dal›
müzikse, özellikle de türküler ise bunu
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daha da önemsiyorum. Bence türküler
salt birer müzik eseri de¤ildir. Sanatç›n›n görevi, yaﬂad›¤› ülkenin tarihsel
gerçekli¤ini etkili bir ifadeyle, estetik
bir sunumla yar›nlara taﬂ›y›p, ölümsüz
k›lmakt›r. Çocuklu¤umdan bu yana,
memleketimde yaﬂanan bu ac› olay
üzerine konuﬂulanlar, beynimde ve yüre¤imde önemli yer tutmuﬂtu. Sar›kam›ﬂ Harekât›’nda, ne benim, ne de Kars
ve çevresinde yaﬂayan herhangi birinin
yak›n› yoktur. Çünkü 3. Ordu bünyesine o yöreden asker al›nmam›ﬂt›r. Ama
orada donan ve 90 bin sembol rakam›yla an›lan tüm Anadolu çocuklar›
benim akrabamd›r, yak›n›md›r.
Sar›kam›ﬂ son birkaç y›ld›r çok gündemde. Bunun özel bir sebebi var m›?
Neredeyse bir as›r olacak. Ama hiç
konuﬂulup tart›ﬂ›lmam›ﬂ bir meseledir
Sar›kam›ﬂ. Harekât faciayla sonuçlan›nca, dönemin Harbiye Naz›r› ve 3.

Sar›kam›ﬂl› sanatç› Recep Ergül

Enver Paﬂa

Ordu Komutan› olan Haf›z Hakk› ile
birlikte, bu olay›n baﬂ aktörü Enver Paﬂa bas›na haber yasa¤› koymuﬂlar. Olay
çok uzun süre kamuoyundan saklanm›ﬂ. Son birkaç y›ld›r bu meselenin konuﬂulmas›n›n nedenini de¤iﬂen dünya
koﬂullar› ve halk›m›z›n ac› da olsa tarihine sahip ç›kmas›. Halka koﬂut olarak,
resmi kurumlar da bu konuda eskisi
gibi tav›r alm›yorlar. Bizim çal›ﬂmam›z›n ise Sar›kam›ﬂ’›n gündemde olmas›yla ilgisi yok. Son zamanlarda, Harekat’›n içeri¤ini bilmeyen, tarihsel bilinçten yoksun, olaya ç›kar ve rant beklentisiyle yaklaﬂan baz› çevreler, Sar›kam›ﬂ için yap›lm›ﬂ baz› sanatsal organizasyonlar yap›yorlar. ‹yi niyetli olanlar› d›ﬂar›da tutarsak, bu arabesk yaklaﬂ›m, yaln›zca Sar›kam›ﬂ için de¤il, kimi zaman Çanakkale, kimi zaman da
deprem için ortaya konuyor. Kimi zaman da geri kalm›ﬂl›ktan besleniyor.
Ama bu gibi konular›n hata kald›rma-

d›¤›n› unutmamal›y›z. Zira tarihi türküler yaz›yor.
Çal›ﬂmay› kimler destekledi? Türküleri sizin d›ﬂ›n›zda kimler söyledi? Bu
sanatç›lar› kimler belirledi?
Proje üzerinde 3 y›l çal›ﬂt›m. Neredeyse repertuar›n yar›s›, yar›m yamalak haliyle çocuklu¤umdan beri belle¤imdeydi. ﬁeref Taﬂl›ova, ‹zzet Alt›nmeﬂe, Erkan O¤ur, ‹smail Hakk› Demircio¤lu, Zara, Mircan, Muammer
Ketencio¤lu, Havva Karadaﬂ, Do¤an
Özden, Bayar ﬁahin, Mustafa Tatl›türk,
Zafer Dalg›ç, Sinan Çelik ve enstrümanlar›yla her biri kendi alan›nda çok
baﬂar›l› iﬂlere imza at›p, hakl› bir üne
kavuﬂmuﬂ çok de¤erli sanatç› dostlar›m, a¤abeylerim teklifime olumlu yan›t verdiler, gönüllü olarak kat›ld›lar.
Hepsi de albümün konsepti içinde yer
almalar› gerekti¤i için, bu eserlerin onlarla anlaml› olaca¤›n› gördükleri için,
bu anlaml› çal›ﬂman›n manevi taraf›n›
önemsedikleri için yer ald›lar. Aksi takdirde Recep Ergül’ün solo çal›ﬂmas›
olurdu ki, bunu asla istemezdim. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Güzel Sanatlar
Genel Müdürlü¤ü’nce yay›nlanan albüme, Aras Kargo, Bozok Petrol, KarSar Tur, Kartal Erzurumlular Vakf›, Celal Aras, Avukat Veysel Uçum, Nadir
Timurçin, Avukat Metin Gezmiﬂo¤lu
ve daha birçoklar› destek sundular.
Sar›kam›ﬂ Harekât›’na iliﬂkin neler
söylüyor türküler?
Enver Paﬂa bas›na yasak koyarken,
Bard›zl› ﬁ›k Nihani, facian›n gerçek boyutlar›n› saz›na nakﬂedip, Anadolu’ya
yay›yor; Maçkal› Hasan Tunç, Maçkal›
gençlerin dram›n› anlat›yor. Donarak
ölen askerlerin ayr›l›k hüznü, s›la özlemi
ve tüm insani yanlar›n› içeriyor albüm.

lerle an›lm›ﬂt›r. Ancak iﬂin asl› öyle de¤il. Ustam›z Ruhi Su da bas bariton sesiyle kahramanl›k, seferberlik türküleri
söylemiﬂti. Hasan Mutlucan ise her darbenin ard›ndan radyolarda türküleri
çal›nan bir sanatç› oldu¤u için, y›llarca
hep darbe taraftar›, "devletin adam›" gibi alg›lanm›ﬂt›r. Oysa Naz›m Hikmet
hayran› olan, çok demokrat bir insand›r. Onu tan›yan herkes, darbelere ve
darbecilere karﬂ› oldu¤unu bilir. Biz bu
albümde kahramanl›k türküleri söylemiyoruz. Çünkü Sar›kam›ﬂ’ta kahramanl›k yok, bozgun var. Ama bozgunla sonuçlanm›ﬂ olsa da bizim tarihimiz.
Hoﬂumuza gitmedi diye de¤iﬂtiremeyiz. Ben tarihimizdeki bu ac›n›n ard›ndan yak›lm›ﬂ türküleri, her harfine sad›k kalarak albümleﬂtirdim. Siyasi, ekonomik hiçbir beklentim olmad›. Kimse
taraf›ndan yönlendirilmedim. Birileri
ad›na hareket etmedim. Bu nedenle vicdan›m rahat. Ayr›ca bu çal›ﬂmay›, müzi¤i bilen, halk edebiyat›na hâkim olan,
tarihsel bilince sahip herkes kabul etti,
benimsedi. ‹lk kez bu olay›n sanatsal
bir bak›ﬂ aç›s›yla ele al›nd›¤›n› gördü.
Albümün yarataca¤› tart›ﬂmaya da, alaca¤› tepkilere de aç›¤›m. Her tart›ﬂma
sonuçta memleketim Sar›kam›ﬂ’a yarayacakt›r diye düﬂünüyorum.
Sar›kam›ﬂ’a ve Kars’a iliﬂkin artan bir
ilgi var. Bunu nas›l aç›kl›yorsunuz?
Ben sanatç›y›m. Sanatç›n›n yapaca¤›
yat›r›m sanatsal olur. Bu sanatsal yat›r›m Sar›kam›ﬂ tarihindeki ilk sanatsal
yat›r›m. Memleketimi ve insanlar›n›

çok seviyorum. Yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›n
gerçek anlamda bilincinde olanlar, do¤ru ile yanl›ﬂ› birbirinden ay›rabilenler
sahipleniyorlar bizi. Kars, tarihsel ve
kültürel olarak geçmiﬂi görkemli, ﬂanl›,
zengin bir kenttir. Birlikte yaﬂama kültürünün örnek ad›d›r. Anadolu’da imece olarak bilinen yard›mlaﬂarak iﬂ yapma anlay›ﬂ› "Modgam" ad›yla Kars’tan
yay›lm›ﬂ, kabul görmüﬂtür. Kad›n erkek iliﬂkileri de dâhil her zaman ça¤daﬂ, uygar bir yaﬂam biçimini benimsemiﬂtir. Sanatsal etkinlikler konusunda
da her zaman en baﬂlarda yer alm›ﬂt›r.
Sar›kam›ﬂ da bana göre çok ﬂansl› bir
yer. 90 bin Anadolu insan›n› topra¤›nda
misafir ediyor. Hem k›ﬂ turizmiyle öne
ç›k›yor, hem de Çanakkale’den sonra
en çok ﬂehidi ba¤r›na basan yöremiz.
S›k telaffuz edilen ama alt› doldurulmayan "Türkiye’nin Davos’u" olmaya
aday bir yer. Çam ormanlar› ve kristal
kar özelli¤inin yan›nda, kültürel özellikleriyle de çekim merkezi olabilecek
potansiyeli var. Yaklaﬂ›k 10 y›l öncesine
kadar k›ﬂ turizmi konusunda ad› geçmiyordu. Memleketine sevdal›, ayd›n,
Atatürkçü bir insan olan Avukat Fevzi
Çaml› ve kardeﬂleri adeta Sar›kam›ﬂ’›n
kaderini de¤iﬂtirdiler. Bat›da kazand›klar›n› büyük riske atarak, gelip Sar›kam›ﬂ’ta 5 y›ld›zl› otel ve tesisler kurdular.
‹ﬂte o tarihten sonra gidenlerin kalabilecek bir yerleri oldu. Bu durum, Toprak
Otel gibi yeni tesislerin oluﬂmas›na da
yol açt›, istihdam olana¤› yaratt›. Ama
yine de Sar›kam›ﬂ’ta al›nmas› gereken
daha çok yol var.

Ülkemizde uzun y›llar türküler de,
ideolojik kamplar aras›nda bölünmüﬂ, baz› türküler, baz› kesimlerle
an›lm›ﬂt›. Bu yanl›ﬂtan, hastal›ktan
kurtulmaya baﬂlad›k m›?
Hayata sa¤ ve sol gibi kavramlarla
bakmam. Hiç bir insana, hiçbir kesime,
hiçbir olaya karﬂ› önyarg›m yoktur. Hiç
kimsenin böyle bir lüksü de yoktur. Olmamal›d›r da. ‹nsani ve objektif bir bak›ﬂ aç›s› yapt›¤›m ve yapaca¤›m her çal›ﬂmada ve gündelik yaﬂamda vazgeçemeyece¤im unsurdur. Kahramanl›k
türkülerine genelde milliyetçi bir ideolojik tav›r yüklenmiﬂ, bas bariton ses-
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Is› Sektöründe 20 Y›ll›k Deneyim:

Petek ‹nﬂaat
Petek Ltd, nisan ay›nda 20. y›l›n› dolduruyor. Bize ﬂirketinizin bugünlere
nas›l geldi¤ini anlat›r m›s›n›z?
Petek Limited ﬁirketi'ni kardeﬂim
Zeki Günay Bey’le beraber 1987 y›l›nda tescil ettirerek bu yola ç›kt›k.
Biz kuruluﬂumuzdan bu yana çok
do¤ru iﬂler yaparak, çok iyi tesisler
kurarak, baﬂar›l› iﬂlere imza atmay›
ve önce ülkenin faydas›na sonra kendi faydam›z için çal›ﬂarak iﬂ yapmay›
hedefledik.
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› teknik tariflerinde müteahhitli¤i inﬂaat müteahhitli¤i ve teknik müteahhitlik olarak
ikiye ay›r›r. Biz tesis müteahhitlikle
ilgili çal›ﬂ›yoruz.
Tesis müteahhitli¤inin genel
durumunu de¤erlendirebilir misiniz?
Tesis müteahhitli¤i genelde inﬂaat
müteahhitli¤i kapsam› içinde de¤erlendiriliyor. Tesis müteahhitli¤i yapan firmalar bir inﬂaat›n içinde ya ta-

ﬂeron firma olarak çal›ﬂmak durumunda kal›yor veya daha önce yap›lm›ﬂ bir tesisin yenilenmesi konusunda a¤›rl›kl› olarak çal›ﬂmalar yap›yor.
Bu durumda tesis müteahhitli¤i, inﬂaat müteahhitli¤inin bask›s› alt›nda
kal›yor. Müteahhitle çal›ﬂ›ld›¤›nda ise
ba¤›ms›z çal›ﬂma olana¤› bulunamad›¤›ndan çok çeﬂitli s›k›nt›larla karﬂ›laﬂ›l›yor. K›sacas›, ›s› sektörü çok büyük bir sektör olmas›na ra¤men inﬂaat sektörü bask›s›nda bo¤uluyor ve
böylece güdük kal›yor.
Türk sanayicisinin ›s› sektöründe
yüzde 90 yerli üretim yapacak kapasitesi var. Türkiye ›s› sektöründe çok
iyi bir yere gelmiﬂtir ama son ç›kan
‘‹hale Kanunu’yla beraber birçok ithal marka yurt içinde çok büyük ivme kazanm›ﬂt›r. Ferroli, Buderus gibi yabanc› markalar bu sektörde
Türkiye pazar›na göz dikmiﬂlerdir.
Pek çok yabanc› marka ya direkt
kendileri gelerek, ya da taﬂeron firPetek ‹nﬂaat Ltd. Genel Md. ve
US‹AD Genel Sayman› Osman GÜNAY

Firman›n Referanslar›
‹stanbul Üniversitesi
1. ‹stanbul T›p Fakültesi kampüsü ›s› merkezleri
2. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi ›s› merkezleri
3. Avc›lar kampüsü ›s› merkezleri
4. Beyaz›t merkez bina ve çevresindeki ›s›
merkezleri
5. ‹stanbul Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi ›s› merkezi
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
1. ‹tfaiye müdürlü¤ü
2. Büyükﬂehir binas› önündeki havuzun su
ses ›ﬂ›k gösteri merkezinin yap›lmas›
3. Büyükﬂehire ait 40 ayr› ›s› merkezinin do¤algaza dönüﬂümü
4. Küçükbakkalköy çöp aktarma istasyonunun tamamlanarak hizmete sokulmas›
Marmara Üniversitesi
Göztepe kampüsünün mekanik tesisat ve ›s›
merkezinin do¤algaza dönüﬂümü
Türk Telekom
Bahçelievler, Bak›rköy, Topkap›, Beﬂiktaﬂ telefon santral binalar›n›n yenilenmesi ve do¤algaza dönüﬂümü.
Devlet Hava Meydanlar› ‹ﬂletmesi
1. Atatürk Hava Liman› enerji santral› do¤algaza dönüﬂümü.
2. Carter ve Cargo ›s› merkezleri ile mekanik
tesisat›n›n yenilenerek do¤algaza dönüﬂümü.
Makina Kimya Endüstri Kurumu
1. Genel Müdürlük binas›n›n ›s› merkezinin
yenilenmesi,do¤algaza dönüﬂümü ve bilgisayarla sistemin kontrolü ve çal›ﬂmas›n›n sa¤lanmas›.
2. MKE Ankaragücü tesislerinin ›s› merkezlerinin yenilenmesi, do¤algaza dönüﬂümü, güneﬂ enerjisi kolektörlerinin montaj› ve bilgisayarla sistemin kontrolü.
Darülacize
1. Is› merkezinin yenilenmesi ve do¤algaza
dönüﬂümü.
‹stanbul Gaziosmanpaﬂa
Belediyesi
1. Is› merkezinin yenilenmesi ve do¤algaza
dönüﬂümü.
Telefon: (212) 547 08 77 (pbx)
Fax: (212) 558 73 57
E-Mail Adresi: info@peteklimited.com
Adres: Demirciler Sitesi 9.cadde No:63
Zeytinburnu/‹stanbul
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malar kanal›yla bu sektördeki paylar›n› artt›rm›ﬂlard›r.
1994 y›l›nda belediye baﬂkanl›¤›
yapan ﬂu anki baﬂbakan, o dönemde
tüm ‹stanbul’a do¤algaz da¤›t›m›n›
kademeli olarak, yani bölge bölge de¤il de tümünü kapsayacak bir biçimde açm›ﬂt›. Pazara aç›lan alan bu kadar büyük olunca Ferroli, Buderus,
Wiesseman gibi büyük yabanc› markalar Türk pazar›na girdiler. Rekabetin bu denli adaletsiz oluﬂu yerli sektörü çok h›rpalam›ﬂt›r.
Petek Ltd. olarak 2003 y›l›nda ‹hale
Yasas›na itiraz etmiﬂtiniz. ‹tiraz›n›z›n gerekçesi neydi?
Asl›nda biz ihale yasas›na de¤il,
ihale yasas›n›n uygulanmas›na itiraz
ettik. Yani kurumlar›n ve idarelerin
ihale yasas›n› uygulay›ﬂ biçimlerine
ve yöntemlerine itiraz ediyoruz. Bunun için de bu itirazlar›m›z devam
ediyor. Yeni ç›kan kamu ihale kanunu, bir önceki 2886 say›l› ihale kanunundan çok üstün yönleri var. Bu
kanun tamamen, idarelerin projelendirerek plan yaparak, teknik ﬂartnamelerini güzel ve anlaﬂ›l›r bir ﬂekilde
yaparak, bunun ihale edilmesini ifade ediyor. Kamu ‹hale Kurumunun
bu yasas›na idareler bir ﬂekilde uymuyorlar. Nas›l uymuyorlar? Teknik
ﬂartnamelerini, projelerini eksik haz›rl›yorlar, teknik ﬂartnamelerinde
ithal markalar›n teknik özelliklerini
öne ç›kar›yorlar. Bu ithal markalar›n
teknik özelliklerini öne ç›kararak o
cihaz› seçtirmek için kendi tercihlerini öne ç›kar›yorlar. Oysa Kamu ‹hale
Kanunu tamamen ﬂeffaf, kapasitelerin teknik özelliklerin ve tüm cihazlar›n eﬂit rekabetini ve eﬂit ihale edilmesini sa¤layacak bir düzenlemedir.
Bu kanuna ayk›r› davran›l›yor. Ayk›r› davrananlar da devlet ad›na hare-

ﬁirket Tarihçesi
1973 y›l›nda ﬂirket ortaklar› tesisat ve taahhüt konular›nda çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ olup,
1979 y›l›nda ilk ﬂirketleri olan TESOR limited ﬂirketini kurmuﬂlard›r. 1987 y›l›nda PETEK ‹NﬁAAT taahhüt ve ticaret limited ﬂirketini oluﬂturarak mekanik tesisat, havaland›rma klima, do¤algaza dönüﬂüm ve muhtelif inﬂaat-onar›m iﬂleri taahhütlerine girilerek çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ﬁirket 1992 y›l›nda TÜRK
DEM‹RDÖKÜM FABR‹KALARI A.ﬁ nin bayili¤ini alarak baﬂar›l› bir performans göstermiﬂtir.1995 y›l›nda 195 kay›t numaras› ile ‹GDAﬁ' dan endüstriyel ve bina do¤algaz dönüﬂüm iﬂlerinin projelendirme ve uygulanma iﬂleri yapma yetkisi alm›ﬂlard›r. Bugüne
kadar de¤iﬂik yerlerde büyük endüstri tesislerinin do¤algaz dönüﬂüm iﬂleri vb ›s› merkezlerinin dönüﬂüm iﬂlerini yaparak bu konuda uzmanlaﬂm›ﬂ ve teknolojik geliﬂmeleri
takip ederek yapt›¤› tesislerde baﬂar› ile uygulam›ﬂt›r. Enerji piyasas› düzenleme kurulundan (EPDK) tesis kurma, planlama, proje yap›m, etüt ve fizibilite konular›nda 10 y›ll›k yetki alm›ﬂ ve bugüne kadar bütün taahhütlerini baﬂar› iﬂe tamamlam›ﬂt›r.

ket eden idarelerin temsilcileridir.
Biz firma olarak bu uygulamalar›n
tümüne itiraz ettik. 2003, 2004, 2005
ve 2006’da birçok ihale itirazlar›m›z
sonucu, idareler kendi yanl›ﬂ›n› gördü ve birçok ihale iptal edildi. Baz›
ihaleleri iptal etmediler, biz de Kamu ‹hale Kurumu'na yaz›l› olarak
baﬂvurarak oradan iptal ettirdik; bir
k›sm›n› Kamu ‹dare Kurumu iptal
etmedi, idare mahkemelerine gittik
ve orada ﬂu anda görüﬂülüyor.
Bugün bu yasa, çeﬂitli eklemelerle
anlaﬂ›lamaz ve kullan›lamaz bir noktaya getirildi. Bununla ilgili de itirazlar›m›z oluyor. Dolay›s›yla biz bir
yandan kendi iﬂimizi yaparken di¤er
taraftan da bu yasayla ilgili itirazlar›m›z› sürdürüyoruz.
Is› sektöründe yerli ve yabanc› markalar› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda yerli
ürünlerimizin kalitesi için nas›l bir
de¤erlendirme yap›labilir?
‹thal ürünler ›s› sektöründe hava-

land›rma, klima sektöründe çok öne
ç›kar›l›yor. Oysa bizim de ›s›tma, so¤utma ve havaland›rma sektöründe
çok iyi fabrikalar›m›z, çok nitelikli
ürünlerimiz var.
Üretemedi¤imiz baz› ﬂeyleri ithal etme durumunda olabiliriz.
Ancak ithal edilmesine gerek olmayan pek çok ürün de anlams›z bir
ﬂekilde ithal ediliyor. Türkiye pazar›n›n yabanc›lara bu kadar dengesiz bir biçimde aç›lmas›n›n alt›nda yatan en temel neden 24 Ocak
kararlar›d›r. 24 Ocak 1980’de al›nan kararlar ve bu kararlar›n etkisiyle gerçekleﬂen 2001 krizi, bilinçli
ve yapay bir biçimde yerli üretimin
tamamen yok edilmesi üzerine
oluﬂturulmuﬂtur.
2001 krizi sonras›nda sektör düﬂük kapasitede çal›ﬂmas›na ra¤men
ayakta kalmay› baﬂarm›ﬂt›r. Yeni teknolojiler ve yeni uygulamalar devam
etti¤i sürece sektör kendini devam
ettirmeyi baﬂarabilir.
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KÜLTÜR - SANAT

Bir Büyük Usta:

Müjdat GEZEN
Müjdat Gezen Sanat

Bildiren Haber Merkezi

Merkezi y›llard›r farkl›
çizgisi ile Türkiye'nin
yüzak› gençler yetiﬂtiriyor.
Sanat yaﬂam› boyunca
kazand›¤› herﬂeyi bu
merkeze yat›ran
Müjdat Gezen, son olarak
Kad›köy'de bir tiyatro
açt›. Bu büyük ustayla
sanat merkezini,
sanat anlay›ﬂ›n› ve
ülkemizdeki kültür
ortam›n› konuﬂtuk.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin e¤itim
anlay›ﬂ› hakk›nda bilgi verir misiniz?
Bu ö¤renciler daha modern, daha
ça¤c›l bir e¤itim sisteminde bulundular. Çünkü ben Japonya’dan Fransa’ya;
‹sviçre’den Hollanda’ya; Rusya’dan
Avustralya’ya kadar pek çok yeri gezerek araﬂt›rma yapt›m. Bu iﬂler buralarda nas›l yap›l›yor diye bakt›m ve gördüm ki buralarda bu insanlar›n bu kadar ilerlemelerinin temel nedeni daha
ça¤c›l bir e¤itim sistemlerinin olmas›yd›. San›r›m onlar bu özgür –ama iç disiplini olan– çal›ﬂma sisteminde kendilerini daha iyi ifade edebildiler ve
onun için de içlerinden çok yararl› çocuklar ç›kt›. Yaln›z oyunculuk dal›nda
de¤il müzik dal›nda da di¤er dallarda
da yetenekli, baﬂar›l› çocuklar yetiﬂti.

‹stanbul Radyosu’nda, Mersin Operas›'nda ve benzeri yerlerde birçok ö¤rencimiz var.
Anadolu’da da aray›ﬂlar›n›z var öyle
de¤il mi?
Geçen y›l Anadolu’yu 4 bölgeye
ay›rd›k. Ankara’ya Orta Anadolu’dan;
Adana’ya Akdeniz ve Güneydo¤u'dan; ‹zmir’e Ege’den, Bursa’ya Marmara’dan geldiler… "Edirne’den Ardahan’a kadar" diye bir tabir vard›r… bizimki de öyle oldu. S›nav yapt›k, 4 k›z
4 erkek olmak üzere 8 ö¤renci ald›k.
Bunlara ev aç›p yeme, içme, yatma,
e¤itim ve ulaﬂ›m sorunlar›n› karﬂ›lad›k.
Bu ö¤rencilerden ikisi çok baﬂar›l› oldu, alt›s› daha az baﬂar›l› oldu. O iki kiﬂiyle yolumuza devam ediyoruz.
Geçti¤imiz günlerde Kad›köy’de yeni
bir tiyatro açt›n›z. Bu hem bütçe demek, ayn› zamanda hayallerin de gerçekleﬂmesi demek. Hayallerin gerçekleﬂmesi Türkiye'de çok pahal› ,
öyle de¤il mi?
Benim baﬂka bir lüksüm yok; içki
yok, sigara yok, e¤lence yok, gece hayat› yok… O paralar› böyle iﬂlere aktarmakta ben bir sak›nca görmüyorum.
Bir de özel tiyatro sahibi olan arkadaﬂlar›m salona kira vermeden oynuyorlar. Bu durum üç dört tane tiyatroya da
çok yararl› oluyor.
Siz hep "Darbukatör Baryam"
tiplemesiyle özdeﬂleﬂtiniz.
U¤ur Dündar’la televizyona ilk baﬂlad›¤›m›z 70’li y›llarda, asl›nda yüzlerce
tip yapt›m. Bayram'›n üzerime yap›ﬂmas›n› istemedi¤im için de sonradan o

54

ze edilmesinin, ö¤rencilerin politika d›ﬂ›nda b›rak›lmas›n›n, sendikalar›n, kurumlar›n kapat›lmas›n›n, üniversitelerde bu konunun soyutlanmas›n›n sonuçlar› buraya da yans›yor. Benim 80
sonras›nda okuttu¤um bütün ö¤renciler tamamen apolitik.
1980 sonras› döneminde ö¤rencilerin
genel profilini nas›l buluyorsunuz?
Biz burada bir yaz›l› s›nav yapt›k.
Üç adet besteci ismi istedik. Bu isimler
klasik bat› müzi¤inden de olabilir, pop
müzik de olabilir, sanat müzi¤i de olabilir, halk müzi¤i de olabilir. Yani hangisinden yazsa kabul ediyoruz. Biri Emel
Say›n yazm›ﬂ. Yani üç beste s›n›f›na da
girmeyen birini yazm›ﬂ… Veya yine bir
baﬂka s›navda tiyatro sahibi olarak
Muhsin Ertu¤rul’u yazm›ﬂ Harbiye’de
Muhsin Ertu¤rul Tiyatrosu var ya. Bunun gibi çok örnek var 80 kuﬂa¤›n›n
gençli¤ine dair ne yaz›k ki…

tipten kurtulup "Azmi" ad›nda tekerlekli sandalyeli bir tip yapt›m. Onlar›n d›ﬂ›nda, devlet operas›nda oynama sebebim çeﬂitli rollere ç›kmak isteyiﬂim nedeniyledir. Bir aktörün rolü s›rtlay›p götürmesinden yanay›m, bir rolün s›rt›na
binip gitmesi bana hoﬂ gelmiyor.
Tiyatro sanatç›s›yla televizyon aras›nda aﬂk ve nefret iliﬂkisi var sanki. Sanatç›lar paray› daha çok televizyondan kazan›yorlar gibi gözüküyor. Televizyon sizin için neyi ifade ediyor?
Ben televizyonu küçümsemiyorum.
Televizyonun sanatç›lara çok büyük yarar› da oldu çok büyük zarar› da oldu.
Yarar› dokundu; çünkü herkes para kazand›. Zarar› dokundu; tiyatroyu öldürdü. Ama bu, tiyatronun tamamen öldü¤ü anlam›na gelemez. Haftada 6 günden 2-3 güne indi tiyatro. Bunun kayna¤›nda elbette en baﬂta insano¤lunun
konfora çabuk al›ﬂmas› var. Eskiden televizyon tek kanald›. Bitince dü¤mesine
basar kapat›rd›k. ﬁimdi uzaktan kumanda var. Öyle bir hale geldik ki; televizyonu kapatmak isteyince bazen
uzaktan kumanday› bulamad›¤›mda…
acaba banyoda m› kald›, mutfakta m›
unuttum, salonda m› yatak odas›nda
m›?.. Derken 20 dakika onu arayaca¤›na
kalk dü¤meye bas, televizyonu kapat!
Tiyatronun ‘sponsor’lar taraf›ndan
desteklenmesi, tiyatro sanat› ve toplumsal muhalefet aç›s›ndan sizce bir
olumsuzluk yarat›yor mu?
Çok faydal› bir ﬂey. Çünkü sponsorlar, müdahale etmiyorlar. Paray› veri-

yorlar, sadece "ﬂu bankan›n yard›m›"
yaz›yorlar alt›na. Bence bunun hiçbir
zarar› yok, çok yarar› var.
Ancak geçenlerde bir operada "Alt›n!"
de¤il de "Goldaﬂ!" dediler…
Bence operan›n içinde "Goldaﬂ"
denmesinin de çok büyük bir zarar›
yok. Amaç arac› meﬂru k›lar. E¤er o
"Goldaﬂ" demeyecekse, Goldaﬂ da ona
"kusura bakma ben sana paray› vermiyorum" diyecekse, bu operay› da ille
de göstermek istiyorsa ve tek günah›
da "Goldaﬂ" demekse, on kere Goldaﬂ
desin. Bunu demekle hiçbir ﬂey olmaz,
idealistlik bunlarla kaybolmaz.
Tiyatroda toplumsal muhalefetin
azalmas›n› neye ba¤l›yorsunuz?
1980’den sonra toplumun depoliti-

ﬁu anda Türkiye’nin içinde bulundu¤u kültürel ortam› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bence bir ülkedeki çürüme veya yozlaﬂma tek bir ﬂeyle olmaz. Türk t›bb› neredeyse, türk ekonomisi neredeyse, türk
endüstrisi neredeyse, türk sporu neredeyse türk sanat› da oradad›r. Bir alanda
çok ileri, öteki alanlarda çok geri olan
toplumlar istisnai toplumlard›r. Eskiden
"Çin’e bak, bir tek masa tenisinde ileri
baﬂka da bir ﬂey yok" diyorlard›. Öyle
miymiﬂ? Deveye sormuﬂlar "-boynun
neden e¤ri" diye. Deve de "-nerem do¤ru" demiﬂ… yani yaln›z sanat veya yaln›z t›p geri de¤il, hepsi geri durumda…
Belki hiçbir zaman bu günkü gibi sürekli "uyuyan" bir kültür bakan›m›z olmam›ﬂt›.
Bunlar insan›n üzüldü¤ü ﬂeyler. Sembolik de¤il bence. Sembolikse de onlar›n zihniyetini sembolize eden bir ﬂey.
‹lk defa bu dönemde operan›n gereksiz
oldu¤u, ilk defa bu dönemde yaﬂl› balerinlerin gereksiz oldu¤u, ilk defa bu
dönemde özel tiyatrolara yard›m›n gereksiz oldu¤u, ilk defa bu dönemde
devletin tiyatrosunun olmamas›n›n gerekti¤i, ilk defa bu dönemde belediye
tiyatrosunun 50 kuruﬂa bilet satt›¤› bir
zihniyet görüyoruz. Benim ﬂehir tiyatrolar›nda oynayan arkadaﬂlar›m bu kadar m› de¤ersiz?
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SÖYLEﬁ‹

Marka ve Marka Tescili
arka ve patent vekili üyemiz Sebahat ULUﬁAN ile
s›nai mülkiyetin önemli bir
parças› olan marka tescili konusunda söyleﬂtik.

M

Marka ne demektir ?
Marka; bir iﬂletmenin mal veya
hizmetlerini bir baﬂka iﬂletmenin
mal veya hizmetlerinden ay›rt etmeyi sa¤layan kiﬂi adlar›, sözcükler, ﬂekiller, harfler, say›lar veya benzer biçimde ifade edilebilen her türlü iﬂaretleri içerir. Firmalar üretti¤i mal
veya verdi¤i hizmet ile ilgili olarak
seçece¤i marka oldukça önem taﬂ›maktad›r. Çünkü firma var oldu¤u
sürece kendisi için seçti¤i markayla
an›lacakt›r. Marka için, bir firman›n
kuruluﬂundan itibaren kullanmakta
oldu¤u, müﬂterilerince di¤er firmalardan ay›rt edilmesini sa¤layan ve
y›llarca emek sarf edilerek tan›t›lm›ﬂ
yada tan›t›lacak ve bu nedenle de
korunmas› gerekli olan bir mal varl›¤› da denilebilir. Marka ayn› bir eﬂya
gibi al›nabilir, sat›labilir, devredilebilir, lisans hakk› verilebilir,
kiralanabilir, veraseten intikal edebilir. Marka teminat
olarak gösterilebilir. Marka
iﬂletmeden ba¤›ms›z olarak
haciz edilebilir. Marka, tescilli mal veya hizmetlerin
bir k›sm› için lisans sözleﬂmesine konu olabilir.
Marka tescili nas›l yap›l›r?
Marka tescilini kiﬂi
kendisi yapabildi¤i gibi
Türk
Patent
Enstitüsü’nden yetkili Marka Vekilleri vas›tas›yla da yap›l›r. Benim önerim bir Marka Vekili arac›l›¤› ile bu iﬂlemin yap›lmas›d›r. Marka
baﬂvurusu için gerekli belgeler ﬂunlard›r:
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a) Tescil edilecek markan›n varsa
logosu, Yaz› karakteri, amblemi,
b) Tescil edilecek markan›n kullan›laca¤› mal ve / veya hizmet listesi
c)Marka Vekili için vekaletname
d) Marka baﬂvuru ücretinin
ödendi¤ine dair belge (Banka dekontu )
Marka tescili ne kadar sürüyor?
Yukar›da sayd›¤›m belgeler ile
Türk Patent Enstitüsü’ne baﬂvuru
yap›l›r. Üç ayl›k bir ask› süresi de dahil olmak üzere normal koﬂullarda 1
y›l› bulmaktad›r. Ancak baﬂvuru yap›ld›¤› an markan›n koruma süresi
baﬂlar. Bu andan sonra yap›lan ayn›
veya benzer bir markan›n tescil olma
ﬂans› yoktur.
Bir marka tescilinin maliyeti nedir ?
2006 y›l› fiyatlar›yla bir markan›n
bir eﬂya s›n›f› için baﬂvuru ücreti 104
YTL’dir. Yaklaﬂ›k bir y›l sonra marka
tescil olma aﬂamas›na gelince Marka
Tescil Belgesi ücreti olarak 417 YTL
ödenmektedir. Do¤al olarak incele-

me ve ask› sürelerinde markaya itiraz gelebilir. ‹tiraz geldi¤i takdirde
yukarda söyledi¤im süre ve fiyat artacakt›r.
Bir markan›n tescil olduktan
sonra korunma süresi nedir ?
Türk Patent Enstitüsüne baﬂvuru yap›ld›¤› an koruma baﬂlar. E¤er
tescil süreci baﬂar›yla tamamlan›rsa
bu markam›z›n korunma süresi
‘on’ y›ld›r. Yukarda belirtti¤im ücret ‘on’ y›ll›k koruman›n karﬂ›l›¤›d›r. Bu on y›l içinde marka sahibinden kesinlikle hiçbir ﬂekilde baﬂka
bir ücret al›nmamaktad›r. On y›l›n
sonunda markam›z›. Yenileme ücreti ödeyerek bir on y›l daha uzatmak mümkündür. Her on y›lda bir
uzatma yaparak Markam›z›n ömrünü sonsuza kadar uzatmak
mümkündür. Marka sahibinin bir
nevi tapusudur. Bugün öyle markalar var ki kendi iﬂletmesinden daha
de¤erlidir.
Bir markay› aynen taklit etmenin
bir cezas› var m› ?
Olmaz m› ! ? Bir markay›
taklit etmenin cezas› çok büyüktür. Bir kere taklit etti¤iniz marka ile ilgili herﬂey indirilir. Bu markay› bir eﬂyan›n üzerine basm›ﬂsan›z bu
mallar toplat›l›r ve imha edilir. Tazminat davas› aç›larak
zarar bedeli ödetilir. En a¤›r›
da hapis cezas›d›r. Bu bak›mdan lütfen herkes y›llard›r kulland›¤› markas›na sahip ç›ks›n. Markas› tescilli
de¤ilse hemen tescil ettirsin.
Taklit eden varsa uyars›n.
Sen markana sahip ç›kmazsan baﬂkas› o markay› kendi
ad›na tescil ettirip yukarda
sayd›¤›m yapt›r›mlar› size
uygulatabilir.

‹NTERNET

Ba¤›ms›z Kemalist Gazete 4 Y›ld›r Yay›n›n› Sürdürüyor

Hakimiyet-i Milliye:
Mustafa Kemal'in Kalemi
www.hakimiyetimilliye.org

akimiyet-i Milliye ilk olarak
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK taraf›ndan 10 Ocak
1920’de Ankara’da kuruldu. Mustafa Kemal Hakimiyet-i Milliye’nin ç›k›ﬂ amac›n› ﬂu ﬂekilde özetliyor:
"Bugünden itibaren neﬂrolunan
ve sütunlar›nda bütün Anadolu ve
onu alakadar eden muhitlerin durum ve olaylar›n› ihtiva edecek olan
gazetemize bu ismi tesadüfi olarak
vermedik. Gazetemizin ismi ayn›
zamanda takip edece¤i tarihi mücadelenin de nevidir. ﬁu halde diyebi-

H

liriz ki, Hakimiyet-i Milliye’nin
mesle¤i milletin hakimiyetini müdafaa olacakt›r."
Milletin hakimiyetini müdafaa
mesle¤ini bir yurttaﬂ sorumlulu¤u
olarak duyumsayan kemalist gençlerin giriﬂimi ile internet üzerinde 2002
y›l›nda yay›n›na baﬂlayan Hakimiyet-i Milliye, bir yandan Kemalizmin
tarihsel köklerine inerek, di¤er yandan da Kemalizmin günümüz problemleri için üretti¤i çözümleri ortaya
koyarak ayn› iﬂlevi sürdürmek için
çal›ﬂ›yor.
‹nternette günlük fikir gazetesi
olarak yay›n›n› sürdüren Hakimiyeti Milliye, 2 ayl›k süreli yay›n olarak
bas›l›yor ve Hakimiyet-i Milliye gönüllüleri arac›l›¤›yla tüm yurda da¤›t›l›yor. Özellikle yurtd›ﬂ›ndan gelen yo¤un istek üzerine, 2007 y›l›nda
Hakimiyet-i Milliye E-Dergi yay›n›
için haz›rl›k yap›l›yor. Bu sayede
okurlar bilgisayar ekranlar›ndan
Hakimiyet-i Milliye'nin sayfalar›n›
çevirerek okuyabilecekleri yeni bir
yay›nc›l›k teknolojisi ile tan›ﬂacaklar.
Sadece fikir yaz›lar›ndan oluﬂan
Hakimiyet-i Milliye ‹nternet Gazetesi, günlük ortalama 18bin kiﬂi taraf›ndan ziyaret ediliyor. Rauf Denktaﬂ, An›l Çeçen, Ertu¤rul Kazanc›,
Erol Manisal›, ﬁengül Hablemito¤lu,
Sabahattin ‹smail, Makbule Ötüken,
Burhan Özbey gibi deneyimli yazarlar›n yan›s›ra kemalist genç yazarlar›n öne ç›kt›¤› gazetede, özellikle
gençlerin yaﬂad›klar› dünya, alg›lad›klar› geçmiﬂ ve tasarlad›klar› gelecek üzerine bilimsel nitelikli düﬂün
yaz›lar› üretmeleri temel bir yay›n
politikas› olarak destekleniyor.
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DEMOKRAT‹K K‹TLE ÖRGÜTLER‹

Ba¤›ms›z, demokratik kat›l›mc› oluﬂum:

Toplumsal Saydaml›k
Hareketi Derne¤i
Toplumsal Saydaml›k Hareketi Derne¤i Baﬂkan› Erciﬂ KURTULUﬁ'la derne¤in çizgisini ve görüﬂlerini konuﬂtuk.

Derne¤inizin kuruluﬂ aﬂamas›n›
anlat›r m›s›n›z?
T I, Türkiye’de kuruluﬂlar›n›
temsil etmesi için TI (Transparency International - Bildiren) yetkilileri Türkiye’ye gelip TESEV’le
görüﬂmüﬂler. TESEV kendilerine
yak›n bir arkadaﬂ›m›za bu görevi

vermiﬂ. San›r›m iyi bir vitrin aray›ﬂ›ndayd›lar ve bana geldiler. Ben
de kendimle ayn› çizgide olan bir
arkadaﬂ grubumla 1996’da TSHD
için harekete geçtik. Ard›ndan TI
ile ba¤lant›ya geçerek derne¤i
kurduk. Kuruluﬂta baﬂkanl›k için
bir rotasyon sistemi vard›. 3. y›l
baﬂkan seçildim. Benden sonra
baﬂkanl›¤a talip ç›kmad›. Beni be¤enmeyenler, yerime baﬂkas›n› ç›karacak gücü bulamad›lar, yaklaﬂ›k 7 y›ld›r baﬂkanl›k görevine devam ediyorum.

TSHD’ nin kuruluﬂ süreciyle sizin
döneminiz aras›ndaki farka bakarak derne¤in yap›s›n› de¤iﬂtirdi¤inizi söyleyebilir miyiz?
Türkiye’de moda olan d›ﬂa ba¤›ml› kuruluﬂlar var. Bir tak›m d›ﬂ
kuruluﬂlar›n finansmanlar›yla yar›
ayd›nl›k iliﬂkiler içine giren, sonunda da ba¤l› bulunduklar› finans kaynaklar›n›n sözcülü¤ünü yapan kuruluﬂlar. Biz yap›sal olarak böyle bir
ﬂeyi benimsemedik. Maddi anlamda
yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar›m›za ra¤men
10. y›l›m›z› tamamlad›k. Böylelikle
çizgimiz giderek netleﬂti.
Çizginizi tarif eder misiniz?
Biz laik, demokratik kat›l›mc›, siyasi partilerden ve iç ve d›ﬂ sermayeden tamam›yla ba¤›ms›z, yurtsever,
Atatürkçü bir kuruluﬂuz. Art›k derne¤imiz öyle bir noktaya ulaﬂm›ﬂt›r
ki ne iç güç ne de d›ﬂ güç bu yap›y›
de¤iﬂtiremez.

Toplumsal Saydaml›k Hareketi Derne¤i Baﬂkan› Erciﬂ KURTULUﬁ
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‹ﬂ dünyas›na bakt›¤›n›zda yolsuzluklar konusunda neler söyleyeceksiniz?
Temizli¤i tart›ﬂ›l›r baz› iﬂ adamlar›, yolsuzlukla mücadele ad› alt›nda baz› dernekler kuruyorlar, ard›ndan isimleri baz› skandallara kar›ﬂ›yor. Ben bu durumu "prestij aklama" olay› olarak tan›ml›yorum. Asl›nda bu bir yutturmacad›r. Tamamen göstermeliktir.
Oysa sanayide ve ticarette çok
namuslu, yurtsever, ülkesinin ç›karlar›n› kendi ç›karlar›n›n da ötesinde
tutan insanlar vard›r. Bu insanlarla
çok fazla iliﬂki kuramad›k. O neden-

le US‹AD olarak benimle iletiﬂime
geçmeniz beni çok sevindirdi.
‹ktisatta temel bir kural vard›r;
"kötü para iyi paray› kovar" ilkesi. ‹ﬂ
dünyas›nda da kötü iﬂ adam› iyi iﬂ
adam›n› kovar, onlar› ezer. Çünkü
iyi sanayici ve iﬂ adam› vergisini verir, kötü iﬂ adam› vergisini vermez.
Burada bir haks›z rekabet vard›r. Kötü iﬂ adam› sigortas›z eleman çal›ﬂt›r›r oradan maliyetini düﬂürür, bir tak›m hileli yollardan piyasaya sahte
mal sürer. Yabanc›larla yurt ç›karlar›n ayk›r› anlaﬂmalar yapar. Kiﬂisel
ç›karlar› u¤runa ülkenin gelece¤inin
kararmas›n› önemsemez. Bu durumda "iyi"ler, yurt severler kaybetmeye
mahkum hale gelirler.
Dürüst, temiz iﬂ adam›n›n çok oldu¤una inan›yorum. Bu insanlar›n
temiz iﬂ dünyas›na ve dolay›s›yla temiz topluma öncülük etmesi Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan çok önemli. Ancak bu konuda henüz yeterli
bir çaba oluﬂmad›.
Bunlar›n yan› s›ra, ﬂirket kurmas›
gereken insanlar, ﬂirket kurmak yerine bir "Sivil Toplum Örgütü" kuruyorlar ve özellikle BM’den projeler
al›yorlar. Bu yapt›r›lan proje asl›nda
bir dan›ﬂmanl›k iﬂidir. Yani bir ticari
faaliyettir. Bu durum STÖ’lerin yozlaﬂmas›na yol açm›ﬂt›r. Bunun yan›
s›ra, emperyalistlerin Türkiye’de, askerle gerçekleﬂtirilmesi güçleﬂen
operasyonlar› bir tak›m sivil ajanlar
eliyle yapmaya çal›ﬂan STÖ yaratmaya baﬂlad›lar. Baz› ö¤retim üyelerine STÖ kurdurdular. Örne¤in biri
son dönemde gündemde olan ve M.
Kemal’e hakaret ederek ald›¤› paralar›n karﬂ›l›¤›n› yapmakta olan bir
vak›ft›r. Son duruma bakt›¤›m›zda;

rüﬂvetin ad› proje, ajan›n ad› sivil
toplum oldu. Devletin devlet oldu¤u
ülkeler bu tip geliﬂmelere izin vermezler. Baz› ülkeler STÖ’ lerle mücadele etmeye baﬂlad›lar.
AB ve ABD’nin Türkiye’ye yolsuzluklar üzerinden yapt›¤› siyasal bir
bask› var. Bu bask›y› yapan ülkelerin kendi içlerindeki yolsuzluklar›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Asl›nda yolsuzluk yabanc› kuruluﬂlarda da var, uluslar aras› kuruluﬂlarda da var. Yolsuzluk her yerde
var. Az geliﬂmiﬂ ülkelerdeki yolsuzlu¤un iteleyicisi, geliﬂmiﬂ ülkelerin
iﬂ adamlar›d›r. Bugün eski Sovyet ülkelerinde aﬂ›r› derecede yolsuzluk
varsa bunu oraya giden bat›l› iﬂ
adamlar› körüklemiﬂtir.
Fransa’da da ABD’de de ‹sviçre’de
de çok büyük yolsuzluk olaylar› var.
Dünyan›n say›l› ﬂirketlerinde yolsuzluklar ayyuka ç›km›ﬂ durumda.
Yolsuzluk endekslerinde ilk 5’te
tertemiz görünen ‹sviçre’nin en büyük firmalar›ndan Roche’nin Türkiye’de yapt›¤› yolsuzluklar her gün
manﬂetlerde.
Yine indekste ilk 10 içinde yer
alan Hollanda, kendi bilgisi dahilinde düzenlenmiﬂ bir sahte belgeyle
Türkiye’ye zehirli at›klar›n› gönderiyor. Bunu Türkiye ortaya ç›kar›yor.
Bunlar basit yolsuzluklar›n da ötesinde insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir
suçtur.
Bu yolsuzluk endekslerinde siyaset a¤›rl›k kazan›yor. Türkiye’deki
yolsuzluk alg›lama endeksleri son 3
y›lda hep iyiye gidiyor. Bu endekste
yer alan alg›lamalar Türk halk›n›n
yolsuzluk alg›lamas› de¤il, yabanc›

iﬂ adamlar›n›n, yabanc› denetim ﬂirketlerinin ve yabanc› hukuk bürolar›yla ölçülen yolsuzluk alg›lamalar›ndan oluﬂuyor.
Buradan ﬂu sonuç ç›k›yor. Türkiye’de Ofer ve benzeri iﬂ adamlar›
iﬂlerini yürüttü¤ü sürece Türkiye
çok temiz olmaya baﬂlad› deniyor,
çünkü o tip iﬂ adamlar› için elveriﬂli bir ortam oluﬂuyor. Art›k küçük
bürokratlara rüﬂvet vermek yerine
daha yüksek yerlerden sorunlar›n›
çözebiliyorlar.
Çözümünüz nedir?
Hem siyasal rüﬂvet hem de sivil
toplum örgütlerinin gizli rüﬂvetle ülke içine s›zma mekanizmas› söz konusudur. Bu durum milli güvenlik
aç›s›ndan ciddi bir tehdit oluﬂturmaktad›r. Siyasi partiler yolsuzluklar› çözebilecek durumda de¤ildirler. Tüm siyasal partilerin finansman› kamu ihalelerindeki rüﬂvetten
sa¤lan›yor. Bunun d›ﬂ›nda örne¤in
"Neﬂter operasyonu" yap›ld›, süreç o
kadar uzat›ld› ki art›k ortada delil
bulman›z olanaks›z hale getirildi.
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan Maliye Bakanl›¤› bünyesinde MASAK
(mali suçlar› araﬂt›rma komisyonu)
kurdu. Komisyonda inceleme yapan
personeli pasif göreve atad›. Bu ve
benzeri pek çok örnek yolsuzlukla
mücadelenin kiﬂilerden ve siyasetten ba¤›ms›z, merkezi bir otorite taraf›ndan ele al›nmas› gereken bir konu oldu¤unu gösteriyor.
Bu nedenle yolsuzlu¤un çözümü
yaln›zca siyasi partilere b›rak›lamayacak denli hassas bir konudur. Bence yolsuzluk, Milli Güvenlik Kurulu
taraf›ndan ele al›nmal›d›r.
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K‹TAP

Cumhuriyetçi ve filozof bir
mühendisin "Felsefe Notlar›"
Felsefe Notlar› - Prof. Dr. Eren Omay

Prof. Dr. Eren Omay, ülkemizin Cumhuriyetçi, Kemalist, ulusalc› kesimlerinin
yak›ndan bildi¤i bir isim. Omay hem dünya görüﬂü do¤rultusundaki çal›ﬂmalarda,
örgütlenmelerde, eylemlerde ön safta, en
ön s›rada olan bir Kuvay› Milliyeci, hem
de 2003 y›l›nda emekli oldu¤u ‹TÜ’de, kamuyu ve planlamay› önceleyen binlerce
mühendis yetiﬂtirmiﬂ bir bilim insan›. Son
olarak Epsilon Yay›nlar›’n›n bir markas›
olan Taksim-Taksim Yay›nlar›’ndan ç›kan
"Felsefe Notlar›" adl› kitab›yla da Eren
Hoca, bilim tarihine ve felsefeye olan yatk›nl›¤›n›, bu alanlardaki yetkinli¤ini koyuyor ortaya.
Omay’›n felsefe ile tan›ﬂmas›, ‹TÜ ‹nﬂaat
Fakültesi’nde genç bir asistan oldu¤u günlere uzan›yor. Kitab›na, bilim tarihine duydu¤u merak› anlatarak baﬂlayan Eren Hoca,
felsefe sözcü¤ünün etimolojisinden, felse-

fenin önemine, temel disiplinlerine ve
yöntemlerine, bilim
adam› ve filozof Thales’ten evrim kuram›n›n öncüsü Anaksimandros’a dek pek çok
konu ve bilim insan› hakk›nda engin ve zengin bilgiler veriyor.
Omay’›n kitab›nda diyalektik materyalizmin habercisi Miletoslu Anaksimenes de, matemati¤in ve
idealist felsefenin öncüsü
Pythagoras da, diyalekti¤in
kurucusu Ephesoslu Herakleitos da, peygamber, jeolog ve hidrolog
Ksenophanes de, metafizi¤in ç›k›ﬂ noktas› Eleal› Parmenides de, ﬂair, filozof, bilgin, hekim ve mühendis Empedokles de,
ilk atomcular Leukippos ve Demokritos,
bilim için bilim yapan bilginlerin ilk büyük

örne¤i olan Anaxagoras da
yaﬂam öyküleri, çal›ﬂmalar›,
kuramlar› ve bilime katt›klar›yla yerlerini alm›ﬂlar.
Felsefe ö¤renmeyi "paha biçilmez bir servet" olarak tan›mlayan ve felsefenin sundu¤u olanaklar›n
mutlulu¤a
ulaﬂman›n
anahtarlar› oldu¤unu vurgulayan Omay, çal›ﬂmas›nda ilk sosyal bilimcilere, ilk profesörler Sofistlere, ilk nihilist Gorgias’a, ilk sosyal demokrat Hippodamos’a, ilk sosyalist
Phaleas’a, Sokrates’e, ﬁeyh Bedreddin’e
de geniﬂ yer ay›r›yor. Özetle, Eren Omay’›n
"Felsefe Notlar›", felsefeyi sevenler için de,
felsefeyle tan›ﬂmak isteyenler için de baﬂucu kitab› niteli¤inde.
BARIﬁ DOSTER

US‹AD Kurucusu Ümit Ülgen’in
‹lk Kitab›, "Ulusal Bak›ﬂ"
Ulusal Bak›ﬂ- Ümit Ülgen

Yaln›zca iﬂini iyi yapan bir mühendis olman›n ötesinde, sorumlu bir yurttaﬂt›r
Ümit Ülgen…
Çocuklu¤undan bugüne dek içinde yaﬂad›¤› toplumsal, siyasal ortamlara ve onu
etkileyen tarihsel olaylara gösterdi¤i duyarl›l›kla elde etti¤i birikimin derlemesi
olan ilk kitab› "Ulusal Bak›ﬂ"› bizlere sunan
Ümit Ülgen, derne¤imizin kurucular›ndan-
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d›r. Ülgen’in çeﬂitli gazete ve dergi yaz›lar›n›n a¤›rl›kl› oldu¤u kitap, 63 makaleden
oluﬂuyor.
Dostlar›n›n bildi¤i
gibi, yine ‘göz önünde’ de¤il ‘gözde’ bir
ayd›n olarak, kaleme
ald›¤› düﬂüncelerini
toplad›¤› "Ulusal
Bak›ﬂ" adl› kitab›yla

tüm ulusalc› bireylere örnek olacak nitelikte bir eser sunuyor
bizlere.
"Ulusal Bak›ﬂ"
kitab›nda
teoriyle
prati¤i, yerelle ulusal›
özümleyen bir mühendis zekas›n›n nas›l iﬂledi¤ini göreceksiniz.
OKTAY GüNEY

Çavdar, küresel kapitalizm
girdab›ndaki Türkiye’yi
anlat›yor
Küresel kapitalizmin girdab›nda
Türkiye – Tevfik Çavdar

Türkiye’nin önde gelen iktisatç› ve
araﬂt›rmac›lar›ndan Tevfik Çavdar, ileri yaﬂ›na ra¤men, kar›nca gibi çal›ﬂmaya ve
üretmeye devam ediyor. Uzun y›llar DPT ve
D‹E’de çal›ﬂan, TODA‹E ve ODTÜ’de ders
veren Çavdar, bilim namusundan sapmadan ve ulusal bilinçle dolu eserler vermiﬂtir
hep. "Türkiye’de Liberalizm", iki ciltlik
"Türkiye’nin Demokrasi Tarihi", "Türkiye
Ekonomisinin Tarihi", "‹ttihat ve Terakki",
"Talat Paﬂa" bunlar aras›ndad›r.
Çavdar’›n son eseri de Attila ‹lhan taraf›ndan baﬂlat›lan "Bir Millet Uyan›yor"
serisi kapsam›nda Bilgi Yay›nevi’nden ç›kan "Küresel Kapitalizmin Girdab›nda
Türkiye". Türkiye’nin ulusal kurtuluﬂtan
sonra ekonomik liberalizmin ilk sald›r›s›yla ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde tan›ﬂt›¤›n›
belirten Çavdar, Kuvay› Milliye bilincinin
unutturulmaya çal›ﬂ›lmas›n› çok yaﬂam-

sal bir sorun olarak sapt›yor. Emperyalizme karﬂ› olman›n, tam ba¤›ms›zl›¤› savunman›n, Misak-› Milli ruhunun, halkç›l›k program›n›n bugün de gerekli ve geçerli oldu¤unu ifade eden Çavdar, kitab›nda Türkiye ekonomisini dönem dönem inceliyor. Demiryolu ve millileﬂtirme
politikalar›ndan, 1929 dünya ekonomik
buhran›na, iktisadi politika aray›ﬂlar› ve
Sovyet Devrimi’nin baﬂar›s›ndan, ba¤›ms›z ekonomi politikas›n›n ilk kazan›mlar›na dek iktisat tarihimizdeki tüm önemli
baﬂl›klar› ele alan Çavdar, tar›m›, devlet
müdahalesini, varl›k vergisini, savaﬂ y›llar›n› ayr›nt›lar›yla ele al›yor.
DP’nin 1950’de iktidara gelmesiyle
baﬂlayan süreç, d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n derinleﬂmesi, 27 May›s ve izleyen dönem, birinci, ikinci ve üçüncü beﬂ y›ll›k kalk›nma
planlar›, yükselen iﬂçi hareketleri, 24
Ocak kararlar› ve 12 Eylül 1980 darbesi,
Susurluk olay›, ABD’nin oluﬂturdu¤u iktidarlar ve onlar›n ekonomi politikalar›,
banker soygunlar› ve banka krizi de Çav-

dar’›n neﬂterini vurdu¤u konular.
Kitab›n›n sonuç bölümünde kapitalizme ve türevlerine karﬂ›, TBMM’nin
Halkç›l›k Bildirgesi’ne gönderme yapan,
o ruhu öne ç›karan Çavdar, Atatürk’ün
çizdi¤i yola yeniden dönmeyi ve bu
amaçla örgütlenmeyi öneriyor.
Bar›ﬂ Doster

Attila ‹lhan'la Hayat›n ‹çinden
Erol Manisal›

"Attila ‹lhan’la Hayat›n ‹çinden" Erol
Manisal›’n›n Attila ‹lhan hakk›nda yazd›¤›
di¤er üç kitaptan, yani "Attila ‹lhan’la
1000 Saat", "Attila ‹lhan’la Düﬂünceler"
ve "Attila ‹lhan’la Siyaset Güncesi" adl›
kitaplardan farkl› olarak, üstad›n yaﬂam›n›
yitiriﬂinin ard›ndan yay›nlanm›ﬂ bir eser.
Erol Manisal› bu kitab›nda Attila ‹lhan’la birbirlerinin a¤lama duvarlar› olarak hiç kimseyle konuﬂamad›klar›n›, paylaﬂamad›klar›n› aktar›yor bizlere.

Kitapta yaz›lan yaz›lar›n bir bölümü
Attila ‹lhan hayattayken yaz›lm›ﬂ, önemli
bir bölümü ise Attila ‹lhan’›n ard›ndan
kaleme al›nm›ﬂ.
Erol Manisal›’n›n Attila ‹lhan’la gerçekleﬂtirdi¤i sohbetlerini, an›lar›n› ve daha sonra yapt›¤› baz› de¤erlendirmeleri
"Attila ‹lhan’la Hayat›n ‹çinden"de bulabilirsiniz.
Kitapta ulusalc› cepheden pek çok
isim ve kurumdan sözedilirken "Sinan
Aygün ve Di¤erleri..." bölümünde US‹AD’›n da ad›n›n geçmesi bizleri mutlu
ediyor.
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Ayd›n'da Yabanc›
‹simlere Geçit Yok

ATO Baﬂkan› AYGÜN: Son 5 Y›lda ‹thal
Tüketime 55 Milyar Dolar Ödendi

Ayd›n Belediyesi Türkçemizin
yaﬂat›lmas› ve gelecek kuﬂaklara
düzgün bir ﬂekilde aktar›lmas›
için, iﬂyeri tabelalar›nda Türkçe
kullan›m›n›n zorunlu tutulmas›
yönünde bir karar ald›. Ayd›n Belediye Meclisi’nin oy birli¤iyle ald›¤› karar gere¤i kent genelinde
ilan, reklam ve iﬂyerlerine as›lan
tabelalarda yabanc› isimler yer
alamayacak.
Halk taraf›ndan da büyük
oranda destek gören bu karar, halen yürürlükte olan, Kamuya Aç›k
Alanlarda ‹lan Reklam ve Tabela
Yönetmeli¤inin 6. Maddesine dayan›yor.
Belediyenin internet sitesinde
yer alan konuyla ilgili anket, uygulamay› halk›n da destekledi¤ini
gösteriyor.

Ankara Ticaret Odas› (ATO) Baﬂkan› Sinan Aygün, Türkiye'nin kurtuluﬂunun, Türk mal› kullanmakta oldu¤unu belirterek, "Türkler Türk mal› kullans›n, Türk paras› Türkiye de
kals›n" dedi.
Aygün, Yerli Mal› Haftas›'n›, 33 y›l
önce ö¤rencisi olarak kutlamalara kat›ld›¤› Demirlibahçe ‹lkö¤retim Okulu'nda düzenlenen törende, ö¤rencilerle bir araya geldi.
Aygün, burada
yapt›¤› konuﬂmada, baz› çevrelerin yerli mal›
söylemlerinin
ça¤d›ﬂ› kald›¤›n› savundu¤unu kaydede-

Aç›lan ﬁirket Say›s›
‹lk 11 Ayda Yüzde
11 Artt›
Bu y›l›n ilk 11 ay›nda aç›lan ﬂirket say›s›nda, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 10,91 art›ﬂ
olurken ve kapanan ﬂirket say›s›
yüzde 23,94 artt›. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i’nin Ticaret Sicili verilerine göre, geçen y›l›n ilk 11
ay›nda 87 bin 216 olan aç›lan ﬂirket say›s›, bu y›l ayn› dönemde 96
bin 729'a yükseldi.
Ayn› dönemde kapanan ﬂirket say›s› ise 25 bin 188'den 31 bin 97'ye
ç›kt›. Kas›mda ise geçen y›l›n ayn›
ay›na göre aç›lan ﬂirket say›s›nda
yüzde 22,75, kapanan ﬂirketlerde
yüzde 18,34 artt›. Böylece Kas›m
ay›nda aç›lan ﬂirket say›s› 7 bin 727
olurken, kapanan ﬂirket say›s› 2 bin
574 oldu. Geçen y›l›n ayn› ay›nda
aç›lan ﬂirket say›s› 6 bin 295, kapanan
ﬂirket say›s› ise 2 bin 175 olmuﬂtu.
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rek, bu çevrelerin Türkiye'nin geliﬂmesini istemedi¤ini ifade etti. Türkiye'de büyük bir yabanc›laﬂman›n ve
kimlikten uzaklaﬂman›n yaﬂand›¤›n›
belirten Aygün, 5 y›lda ithal otomobile 16 milyar dolar, ithal tüketim mallar›na ise 55 milyar dolar para ödendi¤ini bildirdi.
Al›nan her ithal mal için ödenen
paran›n, mal›n ithal edildi¤i ülkenin
insan›na iﬂ sa¤lad›¤›n› kaydeden Aygün, bu nedenle
toplumun bilinçli
olmas› gerekti¤ini,
aksi
takdirde
Türkiye'de
iﬂ
bulman›n daha
da zorlaﬂaca¤›n› kaydetti.

ﬁ‹ﬁECAM'dan KRASNODAR'da
Fabrika Kuruyor
ﬁiﬂecam Cam Ambalaj Grup Baﬂkan› Teoman Yenigün, Rusya
Federasyonu'nun Krasnodar Eyaletinde kuracaklar› cam ambalaj fabrikas›yla 75 milyon euroluk bir yat›r›m yapacaklar›n› bildirdi.
ﬁiﬂecam'›n Krasnodar'da kuraca¤›
fabrikan›n yat›r›m sözleﬂmesi, Yenigün ile Krasnodar Eyaleti Valisi Aleksandra Tkaçov taraf›ndan Ç›ra¤an Saray›nda imzaland›. ‹mza töreninde
konuﬂan Yenigün, ﬁiﬂecam Grubunun
Rusya Federasyonu'nda beﬂ üretim
tesisinin bulundu¤unu, Krasnodar'daki fabrika ile bu say›n›n alt›ya
ç›kaca¤›n› aç›klad›.
2007 y›l› içinde fabrikan›n ilk bölümünü devreye sokmay› planlad›klar›n› belirten Yenigün, ''75 milyon euroluk bir yat›r›m yapaca¤›z. Fabrika ile
500 kiﬂiye do¤rudan istihdam sa¤lanacak. Hedefimiz, 3 y›l içinde Rusya

Federasyonu'ndaki yat›r›mlar›m›z› iki kat›na ç›karmak'' diye konuﬂtu.
Teoman
Yenigün,
Krasnodar bölgesinin ﬂarap ve ﬂampanya üretiminde geliﬂmesinin, büyüme
potansiyelinin,
kaynak sular›n›n bollu¤unun ve önemli tar›m bölgesi olmas›n›n bölgeye yo¤unlaﬂmalar›na neden oldu¤unu kaydetti.
Yenigün, Rusya'daki tecrübelerden yola ç›karak arazinin mülkiyetinin ﬂirketin üzerine geçirilmesi, ham
madde ihtiyac›, gaz ve elektrik ba¤lant›lar›n›n h›zl› ve kaliteli ﬂekilde yap›lmas› gibi konularda Vali Tkaçov'nun deste¤ini istediklerini belirtti.
Vali Tkaçov da bu konularda her türlü deste¤i verece¤ini dile getirdi.
Krasnodar'da ﬂarapç›l›k ve meyve suyu sanayinin çok geliﬂmiﬂ olmas› nedeniyle ambalajlamaya çok ciddi ihtiyaç oldu¤unu vurgulad›.
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Bankac›l›ktaki
Veri Setleri Dikkate
Al›nd›

TÜRK‹YE- AB ‹liﬂkilerine
"METRES" Benzetmesi
‹ngiliz Guardian gazetesi TürkiyeAB iliﬂkisi için ilginç bir yorum yapt›:
AB, Türkiye'yi evlenmekten kaç›nd›¤›
ancak kaybetmek de istemedi¤i metresi gibi görüyor" diye yazd›.
‹ngiliz Guardian gazetesi Türkiye-AB müzakere sürecinin ask›ya
al›nmas› ile baﬂlayan belirsizlik sürecini metres iliﬂkisine benzetti. Yazar
Geoffrey Wheatcroft'un imzas›yla
yay›mlanan yorummakalede bir
Frans›z diplomat›n "AB Türkiye'yi
bir yandan evlenmek istemedi¤i ancak öbür yandan da kaybetmekten
çekindi¤i metresi gibi görüyor" sözlerine yer verdi. AB masas›nda Türkiye için tahmin edilen gelecekte bir
yer olmad›¤› ifade edildi ve bunun
en büyük nedeni olarak co¤rafi konumu gösterildi. Wheatcroft, "‹yimser mesajlar verilebilir. Ancak ﬂunu

çok net ve güvenle söyleyebiliriz ki
Türkiye AB üyesi olmayacak. Bunun
anlam› hiçbir zaman de¤il ama görünebilen gelecekte AB içinde Türkiye'ye yer yok" dedi.
'TÜRK‹YE'ye Yer Yok'
Türkiye'nin belki de hiçbir zaman çalmayacak bir kilisenin çan›
için bekledi¤i benzetmesini yapan
yazar en büyük hatan›n ise
ABD'den birli¤e girmek için yard›m
istemek oldu¤unu belirtti. Erdo¤an'›n bir sene önce AB ile yaﬂanan
bir kriz s›ras›nda hemen telefona sar›larak ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice'› devreye girmesi için
arad›¤› hat›rlat›larak üyeli¤i bat› ile
do¤u aras›nda bir köprü kurmak gibi farkl› bir merce¤e çekildi¤i yorumu yap›ld›.

Kredi Riskini Ölçen Metre: Riskmetre
Türkiye finans sektöründe riskleri ölçecek ve yat›r›mc›lar›n karar
vermesini kolaylaﬂt›racak yaz›l›m
platformu oluﬂturuldu. Finar D&B
ﬂirketinin geliﬂtirdi¤i, Türkiye'nin
ilk kredi derecelendirme yaz›l›m
platformu RiskMetre kullan›ma
sunuldu.
Türkiye'nin ilk kredi derecelendirme yaz›l›m platformu RiskMetre, kredi riski ölçümlemesi için kullan›lan teknolojik bir
araç. T›pk› uzakl›¤›n metre, ›s›n›n
termometre ile
ölçülmesi gibi,
art›k kredi riski
de RiskMetre ile
objektif olarak ölçülebiliyor.
Avrupa Birli¤i'ne entegrasyon

sürecinde Basel 2 uygulamalar›n›n
devreye girmesiyle bankalar kredi
verdikleri kiﬂi veya kuruluﬂlar›n temerrüt risklerini bilmek zorundalar.
‹ﬂte bu nedenle Finar D&B, teknoloji
orta¤› EastNeast firmas›yla birlikte
RiskMetre'yi geliﬂtirdi ve finansal
kurumlar›n kullan›m›na sundu.
Ölçülebilir Riskler ‹çin
RiskMetre, Türkiye'nin ilk kredi derecelendirme yaz›l›m platformu. Bu yaz›l›m sayesinde
bankalar ve di¤er kreditör
kurumlar kredi verdikleri kiﬂi veya kuruluﬂun
kredi risk derecesini
ölçebilecekler. Böylece
taﬂ›nan risk derecesine göre almalar› gereken
teminat› belirleyebilecekler.

Tamamen Türk bankac›l›¤›ndaki
veri setlerine göre oluﬂturulan RiskMetre, hem bireysel ve küçük iﬂletme segmentlerinde hem de ticari ve
kurumsal segment firmalar›nda kullan›labiliyor. RiskMetre kullanan kurumun tüm veri tabanlar› ve müﬂteri arayüzleri ile entegre olabiliyor,
ayr›ca d›ﬂsal veri tabanlar›ndan da
otomatik sorgulamalar yapabiliyor.
Finar D&B Yönetim Kurulu Baﬂkan› Dr. Selim Seval, RiskMetre'nin
banka ve di¤er finansal kurumlar›n
yan›s›ra, vadeli mal sat›ﬂlar›ndan
kaynaklanan kredi risklerini ölçmek
isteyen sanayi ve ticari kuruluﬂlara
da önemli boyutta zaman ve para
kazand›rd›¤›n› belirtiyor.

Türk Üretimi 'Diz
Üstü'ler Sat›ﬂta
Vestel, Manisa Vestel City'de bulunan Türkiye'nin ilk, Avrupa'n›n
tek dizüstü bilgisayar fabrikas›nda
üretilen yedi farkl› dizüstü bilgisayar modelini sat›ﬂa sundu. Vestel dizüstü bilgisayarlar dünyan›n en büyük mikro iﬂlemci üreticisi Intel'in
iﬂbirli¤i ile üretiliyor. Sat›ﬂa sunulan
tüm Vestel dizüstü bilgisayar modelleri Intel'in taﬂ›nabilir bilgisayarlar
için tasarlad›¤› en geliﬂmiﬂ ürünü
olan çift çekirdekli Intel Core Duo iﬂlemciye sahip.
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Türkiye'nin AB Maceras›
Aral›k 2006
AB Sürecinde Türkiye'nin önüne her emre baﬂka bir engel
ç›kart›l›yor. Aral›k 2006'da AB ile ilgili haberlerden ç›kan bir
seçkiyi yorumsuz olarak yay›nl›yoruz.
10 Aral›k
Yunanistan ile K›br›s Rum kesimi,
Türkiye’nin limanlar önerisine karﬂ›
ortak cephe oluﬂturuyor. K›br›s Rum
yönetimi lideri Tasos Papadopulos,
K›br›s sorunu çözülmüﬂ olsa bile,
Türkiye’nin AB’ye karﬂ› yükümlülüklerinin yerine getirmesi gerekti¤ini söyledi.
Türkiye’nin yükümlülüklerinin,
K›br›s sorunundan ba¤›ms›z oldu¤unu söyleyen Rum lider Papadopulos,
Türkiye’nin son önerisini, "hedef ﬂaﬂ›rtma çabas›" olarak nitelendirdi.
Papadopulos, Ankara’n›n önerisinin hiçbir üye ülkeden destek görmedi¤ini de iddia etti.
Yunanistan D›ﬂiﬂleri Bakan› Dora
Bakoyanni ise, K›br›s Rum Yönetimi’yle birlikte, Avrupa Birli¤i içinde
Türkiye’ye karﬂ› ortak bir tez oluﬂturulmas›n› sa¤lamay› hedeflediklerini
söyledi.
14 Aral›k
Avrupa Parlamentosu’nun AB’nin
geniﬂleme stratejisi ve yeni üyeleri
hazmetme kapasitesi üzerine haz›rlad›¤› karar tasar›lar› bugün Strasbourg’da oy ço¤unlu¤uyla kabul edildi.
AP D›ﬂiﬂleri Komisyonu baﬂkan› Alman parlamenter Elmar Brok taraf›ndan haz›rlanan geniﬂleme stratejisi
karar›na oylama s›ras›nda eklenen
bir maddede, Türkiye’nin Ankara
Anlaﬂmas› ek protokolüne uymamas›n›n üyelik müzakerelerinin iyi bir
ﬂekilde yürütülmesini ciddi biçimde
tehlikeye soktu¤u dile getiriliyor.
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Ayn› maddede, AB Komisyonu’nun müzakerelerin baz› baﬂl›klar›n› ask›ya alma karar› da Türkiye’nin tavr›n›n kaç›n›lmaz bir sonucu olarak tan›mlan›yor. Kararda,
Türkiye’den en k›sa sürede ek protokolü tam olarak yerine getirmesi
isteniyor.
Rehn: AB aç›k bir mesaj verdi
Karar›n Türkiye’ye iliﬂkin bir di¤er maddesinde ise Finlandiya dönem baﬂkanl›¤›n›n, bir yandan ek
protokolün uygulanmas› konusundaki ç›kmazdan kurtulma, di¤er yandan da K›br›sl› Türklerin izolasyonuna son verme konular›ndaki çabalar›n›n sonuçsuz kalmas› üzüntü verici
olarak niteleniyor. AP, Almanya dönem baﬂkanl›¤›n› bu iki konuda çabalar› sürdürmeye davet ediyor.
Kararda, geniﬂleme süreci AB için
faydal› olarak nitelenmekle birlikte,
bundan sonraki geniﬂleme dalgalar›
öncesinde AB’nin kurumsal reformlar, mali kaynaklar ve karar alma mekanizmas›na iliﬂkin sorunlar›n›n giderilmesi gerekti¤i dile getiriliyor.
AP genel kurulunda AB’nin yeni
üye devletleri hazmetme kapasitesi
üzerine haz›rlanan ve oy ço¤unlu¤uyla kabul edilen bir di¤er kararda
ise "hazmetme kapasitesi" terminolojisinin "entegrasyon kapasitesi"
olarak de¤iﬂtirilmesi ve AB’nin bundan sonraki geniﬂleme süreçlerine
kendisini kurumsal, politik ve mali
aç›dan haz›rlamas› gerekti¤i görüﬂü
belirtiliyor.

Türkiye’ye karﬂ› ortak cephe
Yunanistan D›ﬂiﬂleri Bakan› Bakoyanni, "Rum yönetimiyle birlikte, AB içinde Türkiye’ye karﬂ› ortak
bir tez oluﬂturmay› hedefliyoruz"
dedi.
16 Aral›k
Avrupal› diplomatlar, bu 3 ülkenin itirazlar› nedeniyle bu y›l yeni bir
baﬂl›kta müzakerelerin baﬂlamas›n›n
beklenmedi¤ini kaydetti.
Dönem Baﬂkan› Finlandiya,
2007’den önce yeni baﬂl›klarda müzakerelerin baﬂlamas› giriﬂiminde bulunmay› ve böylece müzakerelerin
sürdü¤ü mesaj›n› vermek istiyordu.
Finlandiya D›ﬂiﬂleri Bakan› Erkki
Tuomioya da düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, "Yeni bir baﬂl›¤›n aç›lmas›,
ald›¤›m›z kararla uyum içerisinde
olur" ifadesini kullanm›ﬂt›.
Olli Rehn’den de ekonomi ve
para politikas› baﬂl›¤›nda müzakerelere baﬂlanmas› için bir ça¤r›
gelmiﬂti.
Buna karﬂ›n Fransa ve Hollanda’n›n yeni bir müzakere baﬂl›¤›
aç›lmas›n›n, Avrupal› seçmenlerin
kafas›n› kar›ﬂt›racak nitelikte bir
mesaj olabilece¤i yorumunu yapt›¤›
belirtiliyor.
‘Karar Türkiye’nin tavr›n›n sonucu’
Avrupa Parlamentosu, AB D›ﬂiﬂleri bakanlar›n›n müzakerelerle ilgili
önceki gün ald›¤› karar›n, ‘Türkiye’nin tavr›n›n kaç›n›lmaz sonucu’
oldu¤unu savundu.

