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devam ettik. Evet, biz ulusalcıyız. 
Ulu sal çıkarlarımızı gözetmek, ulusal 
ekonomiye katkı koymayı “özgörev” 
bildik. Ama ulusalcılık derken de 
Almanya, İngiltere, ABD ve ben-
zer ülkeler kendi ulusal çıkarları için  
ekonomilerinde ne yapıyorlarsa, biz 
de aynısını yapalım diyoruz.

Örnek olarak,  Yerli Malı ve Tu-
tum Haftası’na değinecek olur-
sak; ülkemizde 1929’da kanun 
haline getirilmiş olan bu konu, 
ABD’de  1936’da federal yasa (Use 
American) yapılmış, 1984’de de 
güncellenmiştir. Biz ise 70’li ve 80’li 
yıllarda unutturmuşuz bu haftayı. 
Aradaki fark budur. Biz bunu Anaya-
sa maddesi haline getirip, güncel-
leyip günün koşullarına uygun hale 
getireceğimize, 1929 tarihli ve dünya-
da ilk kez uygulanmış olan “Yerli Malı 
ve Tutum Haftası” bilincini topluma 
yaymayı hedefleyen böyle bir haftayı 
unutmuşuz.

Peki, USİAD ne istiyor?
Bugüne kadar sınırlarımızı 

kapatalım demedik, böyle bir şey za-
ten ulusal çıkarlarımıza da aykırıdır. 
Ulusal çıkarlarımızı koruyan ulusal 
ekonomi politikaları uygulanmasından 
yanayız. Bu politikaları da bizim 
yazmamız gerekir. IMF programlarını 
uygulamak değil.

Bugün en önemli eksikliğimizin 
“ kaynak yetersizliği” değil, var olan 
kaynaklarımızın doğru kullanılmaması 
olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı 
sıra Peru’lu Ekonomist De Soto’nun 
dediği gibi “yerli sermayeyi harekete 
geçirmenin, yabancı sermayenin 
gelmesinden daha büyük öneme sa-
hip olduğu”nu da belirtmekte fayda 
var.

Bütün bunları sıralarken 
plânlamanın önemine de değinmeden 
olmaz. Her ne kadar bazı insanların 
‘plânlama’ dediğimizde tüyleri diken 
diken olsa da özü ulusal ekonomi 
olan planlama büyük öneme sahiptir.

Sorunları doğru tespit edersek, 
doğru çözümler bulabiliriz.

Bugün bunca dış borcumuz var-
ken nasıl ödeyeceğiz?

Bir gerçeğin altını çizelim: dış bor-

cu milli gelir ödemez, döviz kazancı 
öder.

İhracatın artışından söz ediyoruz 
ancak ithalatın artışından bahsetmi-
yoruz. İthalat, ihracattan daha hızlı 
bir şekilde artıyor. Bu da Dış Ticaret 
açığımızın artmasına neden oluyor.

Arada fark ise borçla karşılanıyor. 
3 yılda 10 milyar dolardan 70 küsur 
milyar dolara gelen cari açığımızı 
elimizdeki döviz kazancıyla öde-
memiz mümkün değil.

Peki, nasıl ödeyeceğiz?
Tabi ki üreterek. Bıkmadan usan-

madan üretimin önündeki engelleri 
kaldırırken, üretime giden yolun parke 
taşlarını sabırla döşeyerek…

Tüketimi kısarak, ürettiğimiz kadar 
tüketerek…

***
Bir durum tespiti yaptık, çözüm 

önerilerimizi de sunmak isterim.
1- Milli Ekonomi programını biz 

yazmalıyız.
2- AB ile yapılan Gümrük Birliği 

Antlaşması derhal askıya alınmalıdır.
3- Devlet Planlama Teşkilatı 

yeniden etkin hale getirilmelidir.
4- Toplumda “Yerli Malı ve Tu-

tum”  bilincini geliştirici çalışmalar 
yapılmalıdır.

5- Avrasya bölgesi ülkeleriyle 
ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel 
ilişkilerimizi geliştirmemiz gereki-
yor. (Elbette bu arada Avrupa Birliği, 
ABD ve benzeri ülkelerle var olan 
ilişkilerimizi korumalıyız ancak 
Avrasya’da da yeni ilişkiler kurma 
çabalarımızı artırmalıyız.)

 Bu beş adımı attığımızda zaten 
altıncı adım da peşi sıra gelecektir.

***
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

coşkusunu geride bıraktık. 10 
Kasım’da da Büyük Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan 
ayrılışının 74. yılında anacağız. 
O’nun ilkelerini ve bize bıraktığı en 
büyük miras olan Cumhuriyeti ilelebet 
koruyacağımızı bir kez daha belirt-
mek isterim.

Sevgi ve saygılarımla,

fevzi.durgun@usiad.net
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BAŞKAN'DAN    SİZLEREBAŞKAN'DAN    SİZLERE

Fevzi Durgun

Değerli dostlar, 

Geçtiğimiz günlerde Ulusal 
Kanal’da “Milli Meclis Milli Hükümet” 
programında Çetin Ünsalan’ın su-
numuyla “Milli Ekonomi ve Çalışma 
Hayatı”nı konuşma fırsatımız oldu. 
Programda Sayın Prof. Dr. Esfender 
Korkmaz, Sayın Nazif Ekzen, Sayın 
Bartu Soral, Sayın Ahmet Atalık, 
Sayın Bülent Esinoğlu ve Sayın Nihat 
Yurdakul’la birlikte ‘Neden Milli Ekono-
mi’ sorusuna yanıt aradık.

Birbirinden değerli ve alanında uz-
man isimlerle bir arada olduğum bu 
programda belirttiğim bir hususu bir 
kez daha dile getirmek istiyorum.

Bu kadar çok iş adamları derneği 
varken neden USİAD ve neden ulusal 
ekonomi?

Yeniden gündeme geldiği için bu 
konu üzerinde tekrar durmak istiyor-
um.

USİAD, ulusal ekonomiyi tartışmaya 
açmak amacıyla kurulan ve bu konuda 
söyleyecek sözü olanların bir araya 
gelerek kurduğu bir dernektir.

‘Ulusal Ekonomi’, ‘Yerli Malı’ 
dediğimizde bize geçmişte içlerinde 
büyük şehirlerimizin ticaret ve sanayi 
odaları başkanlarının da olduğu kişiler 
“bu zamanda, bu devirde, küreselleşen 
bu dünyada olur mu?” ile başladıkları 
konuşmalarını “dinozor” benzetmesiy-
le tamamlıyorlardı. Daha yakın ya da 
daha nazik olanlarıysa bu tür sözcükler 
kullanmasalar da dudaklarının 
kıvrılmasını önleyemiyorlardı.  

Biz yine de yolumuzda yürümeye 
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SÖYLEŞI

2010 ve 2011’de büyüme ra-
kam larının sırasıyla yüzde 
8.9 ve yüzde 8.5. olduğunu 
hatırlatan Soral, halkın bu 
dönemde sürekli borçlandığını, 
olmayan bir geliri harcadığını 
söyledi. Türkiye’nin bu yolla 
büyüdüğünü belirten Soral, 
“Bunun bir sonu var. ‘Frene 
basalım’ diyorlar, haklılar; ama 
iki yıldır akılları neredeydi? 
Böyle süratli bir borçlanmanın 
hem vatandaşı hem ülkeyi 
sıkıntıya soktuğunu, riskli hale 
getirdiğini söylüyorduk. O za-
man sesleri hiç çıkmıyordu” 
dedi.
-Dilerseniz söyleşimize 
gün  cel bir konu olan ve 
uzun süredir konuşula ge-
len gaz-fren tartışmasıyla 
baş layalım. Siz nasıl de-
ğer lendiriyorsunuz bu tar-
tışmayı?
Türkiye’de gaz fren tartışmasının 
anlamlandırabilmek için önce 
verilere bakalım;
2010 ve 2011’de büyüme 
rakamlarımız sırasıyla yüzde 
8.9 ve yüzde 8.5. olmuş. Peki 
nasıl büyümüşüz? Üretmişiz, 
zenginleşmişiz, toplumun tüm 
kesimleri bu zenginlikten pay 
mı almış? Yani hane halklarının 
maaşı, ücreti, yevmiyesi, emekli 

dul ve yetim aylıkları mı artmış? 
Bakın elimdeki grafik (Tablo1) 
2010-2011 yılları tüketici kre-
dilerindeki artışı gösteriyor. 
2010 yılı başı 100 kabul ederek 
tüketici kredilerindeki artışı gös-
teriyor. En alt satır ise bu iki 
yıldaki enflasyon oranını.
2010 yılı enflasyon oranı 
yaklaşık yüzde 8 civarında art-
mış olmasına rağmen, konut 
kredileri yüzde 37, taşıt kredileri 
yüzde 33, ihtiyaç kredileri yüzde 
19, kredi kartı bakiyeleri yüzde 
18 büyümüş. 2010 yılında halk 
borçlanmış, olmayan bir ge-
liri harcamış. 2011’de bu süreç 

aynen devam etmiş. 2011 yılı 
sonunda toplam (2010-2011) 
enflasyon yüzde 22 civarında 
artarken, konut kredileri yüzde 
70, taşıt kredileri yüzde 75, 
ihtiyaç kredileri yüzde 61 ve 
kredi kartı bakiyeleri yüzde 50 
artmış durumda. Yani halkımız 
borçlanmış, borçlanarak tüke-
tim yapmış. AKP iktidarı da bu 
durumu başarı olarak sunuyor.
Ekonomi üretimle büyürse, 
üretim hane halklarının ücretler-
ine, maaşlarına gelirlerine 
yansırsa sağlıklı bir durum var 
diyebiliriz.

Ekonomist Bartu SORAL:

“Orta Vadeli Program, Batan 
Gemiyi Yüzdürme Programıdır”
Ekonomist Bartu Soral, Türk ekonomisinin son durumunu, bir sü-
redir devam eden “gaz-fren” tartışmasını ve hükümetin ekono-
minin üç yıllık yol haritası diye sunduğu ‘Orta Vadeli Programı’ 
USİAD Bildiren’e değerlendirdi.

SÖYLEŞİ: Şenol Çarık
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“İKİ YILDIR AKILLARI  
NERE DEYDİ?”

-Yani 2010-2011 yılları 
arasındaki büyüme borçlan-
ma ile mi sağlandı?
Evet, büyüme böyle bir bor-
çlanma ile sağlandı. Şimdi fren 
yapalım diyenler Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan ile MB 
Başkanı Erdem Başçı. Halkımız 
borçlandı ve tüketimi arttırdı. 
Türkiye böylece büyüdü ama 
vatandaşın borcu da arttı. Bu-
nun bir sonu var. Frene basalım 
diyorlar. Haklılar, ama iki yıldır 
akılları neredeydi? Böyle 
süratli bir borçlanmanın hem 
vatandaşı hem ülkeyi sıkıntıya 
soktuğunu, riskli hale getirdiğini 
söylüyorduk. O zaman sesleri 
hiç çıkmıyordu. Gelelim gaza 
basalım diyenlere; burada ise 
Sayın Zafer Çağlayan var. 
Ekonomi bilgisi olarak içlerinde 
en zayıfı olarak öne çıkıyor. 
Gaza basalım diyerek kre-
dileri arttıracak düzenleme-
leri tekrar devreye sokalım, 
tü ke timi pompalayalım, 
halk daha da borçlansın 
ama büyüyelim demek isti-
yor. Sonrasını düşünmüyor. 
Asıl amacı AKP’nin yeniden 

yapılanmasında yeni bir kol-
tuk kapmak gibi görünüyor. Bu 
tartışmanın hiç bir tarafında 
halkın refahının artması, işsiz-
lik, maaş ve ücret artışları yok. 
Emekli insanların çilesine ilaç 
olacak bir öneri yok.

“EN TEHLİKELİSİ 
ÜRE TİM DEN KOPMAMIZ”

-Sözünü ettiğiniz bu tablodan 
hareketle sizce ekonomimi-
zin şu an en önemli sorunu 
nedir?
Ekonomide en tehlikeli durum 
üretimden kopmuş olmamız. 
2010-2011’in dış ticaret fatu-
rasına bakalım. 2009 yılında 
39 milyar dolar olan dış ticaret 
açığı, 2010 yılında 71 milyar 
dolara, 2011 yılında 106 milyar 
dolara ulaşmış. İki yılda yüzde 
160 oranında dış ticaret artışı 
var.
Bütün tarafların cevap verme-
si gereken soru şu, 10 yıldır 
iktidardasınız dış ticaret 
açığından doğan cari açık soru-
nunu çözmek için ne yaptınız? 
Üretimi arttırmak için ne 
yaptınız? Türkiye büyüdükçe 
cari açığı artıyor. Çünkü Türkiye 
üretmiyor. Her geçen yıl ithalata 

bağımlılığı artıyor. Türkiye’nin 
önündeki en önemli sorun bu. 
Sorun AKP döneminde küçül-
medi, tam tersi büyüdü. Uygu-
lanan makro ekonomik politi-
kalar üretimi bitiren politikalar 
oldu. Türkiye’de üretim yap-
mak, yatırım yapmak mümkün 
değil. İşte sonuçlar ortada.
Bir de Maliye Bakanı var, Sayın 
Mehmet Şimşek; enerji ithalatı 
hariç cari açık küçüldü diyor. 
Enerjide doğal kaynağımızın 
ye ter siz olduğunu vurguluy-
or. Eğitimine yakışmayan bir 
açıklama bu. Sayın Şimşek’e 
soruyorum; doğal zenginlik, 
güneş ve rüzgâr açısından 
yoksun olan ülkeler bile enerji 
üretimlerinin yarıya yakınını 
güneş ve rüzgâr ile sağlıyor. 
Bakın Almanya en güzel örnek. 
Biz bu açıdan çok zengin bir 
ülkeyiz. Güneş bol, rüzgâr var. 
Enerjide dışa bağımlılığı azal-
tmak için güneş ve rüzgâr en-
erjisinden ziyadesi ile fayda-
lanabiliriz. Bunun için 10 yıllık 
iktidarınızda ne yaptınız? Hiç. 
Bedava ve yenilenebilir enerji 
olan güneş ve rüzgârı bıraktık, 
ithal kömür ve doğalgaz san-
tralleri kurduk. Hala doğalgaz 
ve ithal kömürle çalışan san-



10

traller için ihale açıyorlar. On-
dan sonra çıkıp enerji yoksunuz 
ne yapalım cari açık o yüzden 
fazla diyorlar. Bu vatandaşla 
dalga geçmektir. Türkiye büyük 
potansiyeli olan bir ülke ama 
inanın hakettiğinin çok altında 
bir seviyede.

“RAKAMLAR TAMAMEN 
‘ÜFÜR ME”

-Biraz da 2012 yılına deği-
nelim isterseniz. 2012 için 
açıklanan rakamları ve ortaya 
çıkan sonuçları nasıl yorum-
luyorsunuz?
2012 için ilan edilen büyüme 
rakamlarına baktığımızda, bili-
yorsunuz ilk iki çeyrek büyüme 
yüzde 3’ün üstünde. Kredil-
erde fren yapıldı, iç tüketimin 
büyümeye katkısı negatif, yani 

o alanda küçülme var. Peki, 
biz nasıl büyüyoruz? İhracatla. 
Zafer Çağlayan yine üfürü-
yor, ihracat rekorları kırıyoruz 
diye. Ancak en büyük ticaret 
ortağımız Avrupa Birliği dur-
gunlukta, talep düşük. Yani en 
büyük pazarımız olan AB’ye 
ihracatımız ciddi oranda geriler-
ken biz nasıl oluyor da toplam 
ihracatımız rekor seviyede 
arttırıyoruz? Çok tartışmalı bir 
konu.
Bu şüpheyi giderebilmek için ih-
racat yaptığımız ülkeler bazında 
bir inceleme yaptım; 2011’in ilk 
6 ayı ile 2012’nin ilk 6 ayı ülke 
bazında toplam ihracat veriler-
ini karşılaştırdım.
En büyük ihracat pazarımız 
olan ama son dönemde dur-
gunluk yaşayan AB üyesi ülkel-
erden Almanya, Fransa, İtalya 

ve İspanya gibi ülkelere ilk 6 
ayda yaptığımız ihracat, 2011’e 
göre ciddi biçimde gerilemiş. 
Bunların içinde İtalya en büyük 
düşüş yaşadığımız ülke. Geçen 
seneye göre ihracatta gerileme 
1.4 milyar dolar, yaklaşık yüzde 
27 oranında. Ardından Fransa 
ve Almanya geliyor. Bu iki ülk-
eye yaptığımız toplam ihracat 
miktarımız 2011’in ilk 6 ayı ile 
karşılaştırılınca yaklaşık 1 mil-
yar dolar gerilemiş. Oransal 
olarak, sırasıyla yüzde 11 ve 
yüzde 6’lık bir düşüş var.
Peki, bir zamanlar en büyük 
ihracat pazarımız olan AB ver-
ilerinde böylesine bir gerileme 
yaşanırken, toplam ihracatımız 
nasıl artmış, ihracatçılarımız 
hangi pazarlara mal satmışlar?
TİM verilerine göre; 2012’nin 
ilk 7 ayında Irak’a yaptığımız 
ihracat miktarı 2011 yılının ilk 
6 ayına göre 1.6 milyar dolar 
artmış. Oran olarak artış yüzde 
36. Aynı dönem için Libya’ya 
yaptığımız ihracattaki artış 
miktarı ise yaklaşık 800 mily-
on dolar. 2011’e göre yaklaşık 
yüzde 300’lük bir artış! İyice 
şaşırtıcı!.. Çünkü bölgede iş 
yapan işadamlarımız bu ülkel-
erde işlerin çok kötü gittiğini 
vurguluyorlar. Libya’da du-
rumun karmakarışık olduğu, 
iç çatışmaların yaşandığı, iş 
alamadıklarını, tamamladıkları 
işlerin paralarının da öden-
mediğini söylüyorlar. Keza 
Irak Merkezi Hükümeti 
ile ilişkilerimiz çok gergin. 
Adamların idama mahkûm 
ettiği eski başkan yardımcısını 
biz burada saklıyoruz. Peki, 
durum böyle iken ihracat nasıl 
artıyor. Başka hangi pazarlara 
artış var?
Mısır’a yaptığımız ihracatta 
artış miktarı 675 milyon dolar. 
Oran olarak yüzde 43’lük bir 
yükseliş. Suudi Arabistan’a 
yaptığımız ihracat ise 882 mily-
on dolar artmış. Oransal olarak 
yüzde 55’lik bir yükseliş. Bu ül-
kelerin ithalatlarına bakıyorum 
herhangi bir ciddi sıçrama 
yok. Peki, biz ne ara girdik 
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bu pazarlara, ne ara kendi 
mallarımızı bu kadar büyük or-
anda satmaya başladık? Öyle 
bir ülkeye girip pazardan pay 
kapmak kolay iş değildir, bir 
anda böyle sıçramalar olmaz. 
Bence bu rakamlar tamamen 
üfürme. Hem cari açığı küçük 
gösteriyorlar, hem de büyüme 
rakamını. AKP çok açık biçim-
de göz boyuyor.

“BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK 
İÇİN HER ŞEYİ SATIYORLAR”

-Yetkililerimiz sık sık bütçe 
faz lası ve düşük oranlı 
kamu borcundan, bütçe ba-
şa rısından, sürekli övü nü-
yorlardı. Siz nasıl değer-
lendiriyorsunuz bu durumu?
Evet, Maliye Bakanı ve AKP 
Hükümeti devamlı bütçe 
başarısından bahsediyorlardı. 
Ancak ekonomi durgunlaştıkça 
vergi gelirleri düştü. Önce kabul 
etmiyorlardı. Takke düştü kel 
göründü. Bütçe açığını kapat-
mak için orman vasfını yitirmiş 
arazi, yabancılara mülk vs ne 
varsa satmaya çalışıyorlar. 
Sırada THY ve kamu ban-
kalarının özelleştirilmesi var. 
Buna rağmen açık büyüy-
or. Büyüdükçe dayanıyorlar 
doğalgaz, benzin, elektrik 
zammına. Tabi bu temel girdilere 

yapılan zamlar bütün ürünlerde 
fiyat artışı getirir. Siz 2013’ü 
görün. Belediye seçimlerinde 
bir kazaya uğramayacaklarına 
inanırlarsa zam yağmuru var.

“ORTA VADELİ PROGRAM 
EN AZ İKİ ÜÇ KERE REVİZE 
EDİLİR”

-Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan geçtiğimiz aylar-
da hükümetin Orta Vadeli 
Program (OVP)’ını açıkladı. 
Ekonominin 3 yıllık yol 
haritası anlamına geldiği be-
lirtilen bu programı nasıl yor-
umluyorsunuz?
OVP’de ilk dikkat çeken konu 
2013 enflasyonu ve cari açık 
tahminlerindeki iyimserlik. En-
flasyonun bu seneyi yüzde 
7.4’te kapattıktan sonra 2013 
sonunda yüzde 5.3’e gerilem-
esi bekleniyor. 2013’ün hemen 
başında 1.2 puanlık enflasy-
onist etki yapacak bir tütün 
zammının devreye gireceği ve 
peşi sıra bütçe açığını kapa-
tabilmek için yapılması zorunlu 
zamlar düşünülürse yüzde 5.3 
çok iddialı bir tahmin. Program 
yine revize edilir.
Dış denge cephesinde ise 
hükümet 2012’de yüzde 7.3 
olması beklenen cari açık/
GSYH oranının gelecek 

sene yüzde 7.1’e gerilemes-
ini öngörüyor. Ama aynı za-
manda özel sektörün tüketim 
harcamaları büyümesinin yüzde 
0.6’dan yüzde 3.1’e yükselm-
esini, yatırım harcamalarının 
ise yüzde 1.7 daralmadan 
yüzde 7.1 büyümeye dönmes-
ini bekliyor. Onu bekliyorsan bu 
cari açık oranı tutmaz. Kısaca 
OVP laf ola hazırlanmış, içinde 
dengesizlik taşıyan bir program. 
En az iki üç kere revize edilir. 
Bence bütün hesap derece 
kuruluşlarından bir not artışı 
kapıp batan gemiyi yüzdürmek 
üzerine kurgulanmış.
İspanya krize girmeden önce 
bütçe fazlası veriyordu. Bütçe 
performansı iyiydi. Ve kamu 
borcu da bizimki kadar düşük, 
milli hasılanın yüzde 30’u 
oranındaydı. Buna karşılık kriz 
öncesi son dört yılda cari açığı 
yüzde 7 ortalamada seyredi-
yordu. Onlar da bizim hatamıza 
düştü ve finanse edildiği müd-
detçe cari açık önemli değil diye 
düşündüler. Piyasa bir anda 
darmadağın oldu. Ve bizim gibi 
yıllarca ötelenen, biriktirilen 
sorunlar, geldi ve İspanya’yı 
vurdu. Zamanında alınmayan 
tedbirler maalesef katlanarak 
büyüyor ve sonra içinden 
çıkılması zor bir hal alıyor.
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1. Giriş
Sosyolojik açıdan yok sulluğu 

açıklayan yazarlar ve sıradan 
insanların bir kısmı yoksulların 
kendi yoksulluklarından so-
rumlu olduğunu düşünür. Bu 
oldukça yaygın bir inanıştır. Bir 
açıdan politika geliştirenleri ve 
göreceli olarak üst sınıflarda 
bulunanları rahatlatır ve 
yürütülmekte olan politikalara 
da meşruiyet kazandırır. 
Bu düşünceye sahip kişi ve 
kuruluşlar tarım politikalarında 
değişiklik yapmaktan çok 
bireyler üzerinde odakla-
nan çalışmaları desteklerler. 
Mikro-kredi veya girişimcilik 
eğitimleri bunlardan bazılarıdır. 
Bunların bir kısmı aşağıdan 
yukarı katılımcı yaklaşımları 
da desteklerler. Yoksulluk-
tan uygulanan sistem ve 
politikaların sorumlu olduğunu 
düşünenler ise politikalara 
dikkatleri çekmeye çalışırlar. 
Politikalarda değişiklik 
olmadıkça yoksulluğun or-

tadan kalkmayacağını 
düşünürler. Toprak dağılımının 
iyileştirmesi, yoksul çiftçiler-
in kredi kaynaklarına 
ulaşmalarının sağlanması, 
çiftçi eline geçen ürün 
fiyatlarının adil oluşumunun 
sağlanması için gerekli pazar-
lama mekanizmalarının 
oluşturması,  ekolojik üretim 
teknolojilerinin araştırılması, 
yerel bilginin derlenmesi ve 
yayımının gerçekleştirilmesi, 
küçük çiftçiyi engelleyen 
mevzuatın değiştirilmesi gibi 
konularda politik düzeyde 
alınan kararlar yoksulluğu 
yaratan koşulları büyük ölçüde 
ortadan kaldırmaktadır. Bu 
gruptakilerin önemli bir kısmı 
var olan politikalara direnmenin 
önemi üzerinde dururlar ve 
önemli bir kısmı da aşağıdan 
yukarı katılımcı yaklaşımlara 
pek yakın durmazlar. 

Gerçeğin bu iki kategorik 
tavır alıştan daha karmaşık 
olduğunu düşünüyoruz. 

2. Dünya’da Tarım 
politikalarında de ği şiklikler 
ve yoksulluk

1980’li yıllara kadar dün-
yada uygulanan tarımsal 
politikalarda kısmen küçük 
çiftçileri destekleyen bir nitelik 
bulunmakta idi. İkinci dünya 
savaşından sonra, özellikle 
Kore ve Tayvan gibi ülkelerde 
toprak reformu gibi değişiklikler 
bizzat Amerikan işgalcilerce de 
planlanmış ve desteklenmiş 
idi. Bunda Çin gibi bir ülkede 
uygulanan toprak reformu-
nun etkilerinden bu ülkeleri 
yalıtmak gibi amaçlar etkili 

olmuştur. Toprak reformunun, 
coğrafik olarak bu bölgeden 
uzak olan Türkiye’de etkili olan 
hegomon güçler tarafından 
desteklenmemiş olması bu 
gerçeği değiştirmez. 1970 
muhtırası gibi bir olaydan son-
ra bile Türkiye’de bir toprak re-
formundan söz edilmiş olması 
ve ciddi şekilde uygulanmamış 
olmasına rağmen kökten 
karşı çıkılmamış olması bu 
yalıtma isteklerine bağlanabilir. 
Tarımda destekleme alımlarının 
da 1980’lere kadar devam et-
mesi aynı nedenledir. Özel-
likle 1990 sonrası SSCB’nin 
yıkılması ve 1970’lerde 
başlayan ekonomik krizlerin 
sürmesi bu yalıtma stratejisinde 
bir değişiklik yapma ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. İkinci dünya 
savaşı ertesi AB ve ABD’de 
tarımsal üretimi desteklemek 
için yapılan güçlü desteklerin 
1980’ler sonrası bir arz fazlası 
üretmiş olması da bu politika 
değişikliğini zorlamıştır. Kısaca 
küreselleşme adı altında sunu-
lan bu politika değişiklikleri 
kırsal alan üzerinde yıkıcı et-
kiler yaratmıştır.

3. Türkiye tarım po li ti-
kalarında değişim

Türkiye’de 2000’li yılların 
tarım politikalarının temeli, 
Uluslararası Para Fonu ve 
Dünya Bankası ile yapılan 
anlaşmalar ile atıldı. Aralık 
1999 Ayı’nda IMF ile imzalanan 
Stand by Anlaşması ve 2001 
yılında Dünya Bankası ile im-
zalanan Tarım Reformu Uygu-
lama Projesi Anlaşması’nın 
hükümleri, o günden bu yana 

Kırsal Yoksullukla Savaşımda 
Stratejiler

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA:
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değişen iktidar yapılarına 
karşın, küçük istisnalar dışında 
neredeyse tümüyle uygulandı. 
Diğer yandan, Dünya Ticar-
et Örgütü UTTA (Uruguay 
Turu Tarım Anlaşması) ve 
müzakere süreci devam eden 
Avrupa Birliği OTP hükümleri, 
DB ve IMF’nin “yakın ilgiler-
ine” kıyasla, daha genel bir 
belirleme düzeyi üzerinden 
Türkiye tarım politikalarına yön 
verdiler. 

Türkiye’nin 3 Ekim 2005 
tarihinde AB ile imzaladığı 
Müzakere Çerçeve Belgesi 
(MÇB), tarım sektörü ile il-
gili aşılması nere-
deyse olanaksız 
hükümler getirmiştir. 
Başlangıçta tarım, 
yapısal politikalar 
ve kişilerin serbest 
dolaşımına kalıcı 
derogasyonların ge-
tirilebileceğinin ifa-
de edilmesi, dos ya-
ların açıl masında 
ve kapan masında 
perfor mans kriterl-
erinin konulacağının 
belir tilmesi ve 
müzakereler tamam-
lansa dahi üye ülke-
lerin Türkiye’ye 
yönelik hazmetme 
kapasitelerini kendi iç 
hukukları aracılığıyla 
değerlendirme yet-
kisi ile donatılmaları, 
tarım alanı ve 
üretici sayısı iti-
bariyle mevcut üyeleri kor-
kutan bir sektör yapısına sa-
hip olan Türkiye’nin yönünü 
değiştirebilecek niteliktedir. 
(Günaydın, 2008, s.29-60)      

Müzakere Çerçeve Belgesi 
sonrasında, toplam 35 dosya 
ile yürütülen AB müzakereler-
inde üç dosya tarıma ilişkindir: 
Tarım ve kırsal kalkınma, Bit-
ki ve hayvan sağlığı ve gıda 
güvenliği, Balıkçılık. En önemli 
dosya olan Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Dosyası, içlerinde 
Kıbrıs sorunu ve destekler-
in tümünün doğrudan gelir 

desteği biçiminde olmaması 
nedeniyle getirilenler de dâhil 
olmak üzere, toplam altı açılış 
kriterinin karşılanamaması 
nedeniyle askıdadır. (Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği, 2007)

Türkiye AB ile bütünleşme 
sürecini diğer aday ülkelerde 
görülmemiş bir şekilde AB 
kaynaklarından anlamlı bir katkı 
almadan sürdürmektedir. (Ol-
han, E., Arısoy,H.,2007)  

Uluslararası Para Fonu 
ile Aralık 1999’da imzala-
nan Stand by Anlaşması ve 
bu çerçevede yazılan niyet 
mektuplarında, tarımla ilgili bir-

çok taahhüt verilmiştir. 1999 
– 2008 döneminin aralıksız 
IMF birlikteliğiyle geçirildiği 
değerlendirildiğinde, bu taah-
hütlerin belirleyiciliği ortaya 
çıkar. Bu bağlamda, niyet 
mektuplarına dağılan IMF tarım 
taahhütleri, aşağıdaki biçimde 
gruplandırılabilir. (Günaydın, 
Gökhan, 2002) 

Mevcut destekleme sistemi-
nin elemine edilerek, doğrudan 
gelir desteğine geçilmesi,

Ziraat Bankası’nın sübvan-
siyonlu tarım kredi sistemine 
son verilmesi,

Destekleme alım fiyatlarının 
dünya borsa fiyatlarına göre 
belirlenmesi,

Tarım Satış Kooper-
atifleri Birliklerinin yeniden 
yapılandırılması

TŞFAŞ, ÇAYKUR ve 
TEKEL’in özelleştirilmesi

Tütün ve Şeker Yasalarının 
çıkarılması

IMF programı altında Tür-
kiye, Kasım 2000 ve Şubat 
2001 aylarında iki önemli kriz 
ile karşı karşıya kalmış, ekono-
mide % 12’ye varan küçül-
meler yaşanmıştır. IMF taah-
hütlerinin somutlaştırılması ise, 

Dünya Bankası projeleri 
ile desteklenmiştir.

Dünya Bankası 
ile 1950–2000 döne-
minde imzalanan 163 
kredi anlaşmasının 
31’i tarım sektörüne 
ilişkindir (Güler, Birgül 
Ayman,1995, s. 28). 
İzleyen süreçte DB ile 
2000 yılında Ekonomik 
Reform Kredi Anlaşması 
ve 2001 yılında Tarım 
Reformu Uygulama 
Projesi (TRUP) (İngilizce 
kısaltması ile ARIP) 
imzalandı. Bunlardan 
özellikle ikincisi, IMF’ye 
verilen tarım taahhütler-
inin finansmanında 
kullanılmak üzere kredi 
temin etmeye yöne-
lik olarak oluşturuldu. 
Dolayısıyla, TRUP’un 
aşağıda belirtilen içeriği, 

IMF taahhütlerinden finansman 
gerektiren bileşenlerdi;

Doğrudan gelir desteği,
Çiftçi geçiş programı (alter-

natif ürün projesi),
Tarım Satış Kooper-

atifleri Birliklerinin yeniden 
yapılandırılması,

Proje destek hizmetleri.
3.1. Özelleştirme
Tarıma girdi sağlayan ve 

tarım ürünlerini işleyen kamu 
iktisadi teşekkülleri tekel 
oluşturdukları gerekçesiyle 
özelleştirilirken, aynı alan-
larda yerli veya yabancı şirket 
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tekelleri yaratılmasından 
kaçınılmamıştır. Örnek olarak 
kamunun çekildiği sütte ye-
rli ve yabancı az sayıda şirket 
piyasaya hakim olurken, 
tütün alanında meydan sad-
ece yabancı sigara devlerine 
kalmıştır. 

3.2. Sözleşmeli tarımın 
desteklenmesi

1980 sonrası sözleşmeli 
tarım desteklenmiştir. Örneğin 
7.,8. ve 9. Beş Yıllık Kalkınma 
planlarında,Şeker kanunu ve 
tütün kanununda, tarım master 
planlarında sözleşmeli tarımın 
desteklenmesi öngörülmüştür. 
Özellikle tütün kanununda 
çiftçi adeta sözleşmeli tarıma 
mahkum edilmiştir. Dünyada 
gelişmiş ülkeler tarafından be-
lirlenen tarımsal iş bölümünde 
Türkiye gibi ülkelere sebze, 
meyve gibi bazı alanlarda 
üretim yapma şansı verilmiştir. 
Ancak çiftçinin elinden ürününü 
en düşük fiyattan alabilmek için 
sözleşmeli tarım gibi çiftçiyi 
tarlasında, bahçesinde prolet-
er haline getiren araçlara ihti-
yaç vardır. Bu konuda Ulukan 
salça sanayindeki firmaların 
anlaşarak ürün fiyatını be-
lirlemeye çalıştığını, böylece 
ortaya çıkan oligopolistik bir 
yapı karşısında örgütsüz du-
rumdaki sözleşmeli üreticilerin 

eşitsiz durumunun daha da 
netleştiğini ifade etmektedir. 
(Ulukan, Umut, 2009,s. 260)  

3.3. Tarım politikalarının 
sonuçları 

DTÖ, AB, DB ve IMF taah-
hütlerinin tarım sektörüne et-
kilerinin değerlendirileceği bu 
bölümde, genel olarak ku-
rumlar üzerinden değil, ortaya 
çıkan sonuçlar üzerinden bir 
analiz düzlemi yaratılmaya 
çalışılacaktır. Bununla birlikte, 
Dünya Ticaret Örgütü ve Avru-
pa Birliği için iki özel parantezin 
açılmasında yarar görülmekte-
dir. 

Yaygın kanının aksine, 
DTÖ Uruguay Turu Tarım 
Anlaşması’nın, Türkiye’nin 
tarımsal yapısı üzerinde doğ-
rudan bir yıkıcı etkisi olma-
mıştır. Türkiye, DTÖ UTTA 
kapsamında, gelişme yolun-
daki ülke statüsü ile 1994–
2003 yılları arasında dışsatım 
sübvansiyonları ve gümrük ver-
gilerinde bir taahhüt indirgeme 
sürecini tamamlamıştır. Ge-
leneksel olarak tarım bütçes-
inin çok küçük bir kısmını 
dışsatım sübvansiyonlarına 
özgüleyen Türkiye, indirgeme 
sürecinin sonunda, narenci-
ye istisnasıyla, ülke pozisyo-
nunu zorlayan bir yeni durum 
içinde olmamıştır. DTÖ’ne kote 

edilen gümrük vergilerinin çok 
yüksek olması nedeniyle de, 
10 yıllık ve eşit aralıklı bir in-
dirgeme sürecinin sonunda, iç 
pazarı koruma konusunda da 
bir zafiyet durumu söz konu-
su değildir. Örneğin dönemin 
başlangıcında tahıllar için kote 
edilen % 200’lük gümrük ver-
gisi, yıllık % 2’lik indirgemeler 
sonrasında, dönem sonunda 
% 180’lik bir gümrük vergisi 
sınırına ulaşmıştır. Buna karşın 
Türkiye, bu düzeyin oldukça 
altındaki gümrük vergi düzey-
leri uygulayarak fili olarak iç 
pazarını koruyabilmektedir. İç 
destekler alanında ise, destek 
harcamalarının toplam üretim 
değeri içindeki payının % 
10’un altında olması nedeniyle, 
de minimis sınırı içinde kalan 
Türkiye herhangi bir destek 
indirgemesi taahhüdüne 
girmemiştir. Buna karşılık, il-
erleyen bölümde gösterileceği 
üzere, IMF etkisi nedeniyle 
tarım destekleri önemli ölçüde 
indirgenmiştir. 

Avrupa Birliği Ortak Tarım 
Politikası müktesebatını 
üstlenme süreci, Ekim 2005 
tarihinde imzalanan Müzakere 
Çerçeve Belgesi sonrasında 
belirleyicilik özelliği giderek ağır 
basan bir nitelik taşımaktadır. 
Türkiye’nin tarım alanında üç 
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dosya ile yürüttüğü müzaker-
eler, ciddi bir ilerleme ya da 
gerçek anlamda bir müzakere 
pozisyonundan çok uzaktır. 
En önemli dosya olan Tarım 
ve Kırsal Kalkınma, açılış 
kriterleri karşılanmadığı için 
askı durumundadır. Buna 
karşılık, Türkiye’nin mevcut ve 
çıkarılacak tarım mevzuatını 
AB OTP müktesebatına uy-
durma çabaları, Türkiye’nin 
aday ülke pozisyonuna karşın 
önemli bir tarım desteği 
alamadığı ortamda, parçalı 
ve çoğu zaman sektöre za-
rar veren sonuçların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. 
Bu ortamda, AB’nin 2004 
yılında ortaya koyduğu Etki 
Değerlendirme Raporu’nda 
(Commission of the Eorope-
an Communities, 2004) verili 
koşullar altında Türkiye’nin 
AB’ne karşı yalnızca koyun 
eti, bakliyat, fındık ve yaş 
meyve sebze alanında reka-
betçi olduğunu belirtmesi, olası 
bir üyelik ya da üyelik önc-
esi imzalanacak double zero 
anlaşması  kapsamında, AB 
sürecinin yaratabileceği yıkıcı 
etkileri göstermesi bakımından 
önemlidir. 

         3.4. Tarımsal destekle-
melerin niteliğinde değişim 

Tarımsal desteklemelerin 
niceliği kadar, niteliğindeki 
değişimde büyük önem 
taşır.  IMF ve Dünya Bankası 
aracılığıyla Türkiye’de uygu-
lanan tarım politikalarında 
en çok vurgulanan konu da, 
diğer tüm tarımsal desteklerin 
elemine edilerek Doğrudan 
Gelir Desteği (DGD) sistem-
ine geçilmesidir. DGD, DTÖ 
UTTA’nın üretimle bağlantısız 
olması nedeniyle ticarete za-
rar vermeyen destekler olarak 
nitelediği gruptadır. (Yükse-
ler, Zafer,1999). DTÖ savına 
göre, girdi ve çıktı destekleri, 
üretim kararı ve miktarına etki 
ettiği için dünya genelinde 
karşılaştırmalı üstünlüklerin 
gerçekleşmesini engelleme-
ktedir. Üretimden bağlantısız 

de coupled destekler ise ter-
sine, sözü edilen bölgede en 
avantajlı ürünün üretilmesine 
olanak sağlarlar.   

 Bu çerçevede DGD, Dünya 
Bankası tarafından Türkiye’de 
uygulamaya sokuldu. DGD ile 
yoksul üreticiye ulaşamayan 
desteklerin amacı ve etkinliği 
artırılacak, Türkiye tarımı re-
kabet üstünlüğü elde edecek-
ti. 14 Mart 2000 günlü Resmi 
Gazete’de yayımlanan Bakan-
lar Kurulu kararı ile en çok 200 
dekara kadar, dekar başına 10 
TL olmak üzere DGD pilot proje-
si başlatıldı. Eşzamanlı olarak 
Avrupa Birliği’nde uygulanan 
DGD verimliliği destekleyen, 
üretim planlamasının aracı 
olan ve bölgesel farklılıkları 
dikkate alan bir nitelik taşırken, 
Türkiye’de Çiftçi Kayıt Sis-
temine (ÇKS) kayıtlı bulunan 
tüm üreticiler, ekim yapmak 
koşuluyla DGD’den yararlan-
maya başladılar. Denetimin yet-
ersiz olduğu birçok durumda, 
ekilip ekilmediği denetlenmey-
en alanlarda, üretim yapana 
değil tarla sahibine destekle-
meler akıtıldı. Büyük toprak 
sahipleri, alanlarını 200’er 
dekarlık kira sözleşmelerine 
konu ederek, DGD’den 
yararlandılar. Nitekim 2002 
yılından itibaren DGD alan 
sınırlaması 500 dekara yük-
seltildi.    

2003 ve 2004 yıllarında 16 
TL/dekar olarak uygulanan 
DGD, 2005 ve 2006 yıllarında 
10, 2007 yılında ise 7 TL/
dekara düşürülmüştür. Aradaki 
fark ise, yine alan bazlı olmak 
üzere mazot ve gübre desteği 
olarak ödenmiştir. Ancak ma-
zot ve gübre destekleri, ürün 
farklılığına göre kullanılması 
gereken girdi ederine göre 
değil, adeta finansman kısıtının 
elverdiği ölçüde uygulanmıştır. 
Girdi ve çıktı desteklerinin 
elemine edildiği ortamda, 
destek ile üretim arasında 
ilişki kuramayan üretici, sözü 
edilen ödemelerin yapılan 
işlem için gerekli harcamaları 

karşılama oranına ve desteğin 
ödenme zamanlamasına 
yabancılaşmış, dolayısıyla bir 
muhalefet de gelişmemiştir. Ter-
sine, ödemelerin sürekli olarak 
en az bir yıl gecikmeli yapıldığı 
ortamda, alınan DGD ödem-
esinin hangi yıla ait olduğunun 
bile sorgulanamadığı bir durum 
ortaya çıkmıştır.

DGD ve daha sonra prim 
ödemeleri sisteminin başka 
bir etkisi de aşırı kırtasiyecilik 
yaratarak alanda çalışan tarım 
Bakanlığı teknik elemanlarının 
asıl görevlerini yapamaz hale 
gelmesidir. Yayım ve kon-
trol hizmetleri yapılmaz hale 
gelmiştir. 

Son yıllarda primler şeklinde 
yoğunlaşan desteklemelerden 
küçük ve yoksul üreticiler en 
az yararlanmaktadırlar. Prim 
sistemi güçlü ürün alıcılarının 
aralarında da anlaşarak alım 
fiyatlarını düşürmelerine yol 
açmaktadır. Devletin verdiği 
prim dönerek büyük şirketlerin 
kasasına girmektedir. Küçük 
üreticiler çoğu zaman primleri 
almamaktadırlar. Primleri al-
mak için ödenmesi gereken 
masraflar vazgeçmeye neden 
olmaktadır. 

Kısacası uygulanan tarım 
politikaları kırsal kesimde 
yoksulluğa yol açmaktadır.

4. Aşağıdan yukarı ka-
tılımcı çalışmalar  

Yoksulluğun ortadan kal-
dırılması bu konumda olan-
ların mücadelesi ile ba-
şarılabilecektir. Katılımcı 
çalışmalar bu açıdan büyük bir 
ufuk açmaktadır. Yoksulların 
küçük gruplar halinde kendine 
yardım gruplarında örgütlen-
mesi ve çalışması yoksulluğu 
yenme yönünde faydalı 
olmaktadır. Yoksulların bu 
gruplarda organize edilm-
esi kolay olmamaktadır. Yok-
sullar çoğu zaman köyde 
bulunmamaktadır. Mevs-
imlik işçi olmakta veya köy 
dışında çalışmaktadır. Çoğu 
zaman köye geç vakit dön-
mektedir. Yoksullar orta ve 
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büyük çiftçilerle aynı gru-
plarda bulunduklarında ge-
nellikle çıkarlarını koru ya-
mamaktadırlar. Bu ne denle 
ideal olarak tamamen yok-
sullardan oluşan grup lar 
kurulmalıdır. Yoksullar ara-
sında bile gelir farklılıkları 
bulun maktadır. Erzurum’da 
yürütülen bir projede yoksulların 
bir kısmının evleri, çok az da 
olsa verimsiz toprakları ve 
hayvan bağlayabilecekleri bir 
ağıllarının olduğu görülmüştür. 
Bu köylüler on adet koyun 
desteği ile aşırı yoksulluk 
koşullarından kurtulabi-
lecek bir durumda idiler. 
Hâlbuki aynı köyde bir 
başka yoksul grubu ne 
arazi, ne ev ne de ağıla 
sahip bulunmuyorlardı. 
Bu gruba verilecek 
koyunların tamamen 
satılarak başlangıç 
noktasına geri döne-
cekleri açıktı. Ne 
olursa olsun her du-
rumda yapılacak bir 
şey bulunmaktadır. Bu 
gibi kesimlerde ailenin 
süt ihtiyacı için tek bir 
keçinin beslenmesi 
bile önemli olacaktır. 
Bir grup aşırı yoksulun 
bir araya gelerek kole-
ktif tarım yapmaları zor 
olsa da mümkündür. 
Toprak gerektirmeyen 
arıcılık, seracılık, keçi 
ve koyun yetiştiriciliği 
başlangıç noktaları ola-
bilir. 

Yoksulların bu çalışmalarda 
öz güvenlerinin yükseltilm-
esi ve güçlendirilmeleri, 
çeşitli kuruluşlara bağımlılık 
oluşturmamaları önemlidir. 
Mikro-kredi gibi çalışmalar 
baş langıçta bazı katılımcı 
çalış maları içerse de 
çeşitli bankalara bağımlılık 
yaratmaktadır. Adil ticaret 
gibi yaklaşımlarda da benzer 
bir bağımlılık sorunu şirketler 
açısından vardır. Üreticilere 
daha iyi fiyat verilse de bu 
değerin çok büyük katları kısıtlı 

büyüklükteki bir tüketici kitles-
inden alınmaktadır. Dolayısıyla 
adil ticaretin çok genişleyerek 
bir alternatif olma şansı yoktur.       

Güçlendirmenin iyi 
olup olmaması, kimin 
güçlendirildiğine ve bu yeni 
gücü nasıl kullandıklarına 
bağlıdır. Eğer bu gücü kazanan-
lar, sömürü yapan, dışarıdan 
gelenlerse veya hâkim olan 
yerel elit ise, bunun sonucun-
da yoksul ve avantajsız olan 
daha da kötü duruma düşer. 
Katılımcı yaklaşımların eşitlikçi 
ve güçlendirici olması kimi 

ilgilendirdiğine bağlıdır. Bu 
nedenle zayıf ve güçsüz olan-
lar belirlemelidir. 

 Yoksullarla yapılan 
katılımcı çalışmalarda 
kadın ların da kesinlikle ih-
mal edilmemesi gereklidir.  
Kadınlar yoksulluk çember-
inden çıkmada çok yaratıcı 
düşüncelere sahip ola-
bilirler ve gayret göster-
eceklerdir. Katılımcı çalışmalar 
yoksulların güç kazanmasına 
yol açmalıdır. Örneğin koyun 
ve keçi yetiştiriciliği yoksullarla 

çalışarak geliştirilebilir. Fakat 
bir süre sonra sütler tek bir 
mandıra veya süt fabrikasına 
satılıyorsa bu kuruluşların oli-
gopolistik güçleri süt fiyatlarının 
düşürülmesine yol açacaktır. 
Direnemezlerse ya bağımlı ve 
yoksulluk düzeyinde yaşamaya 
devam edecekler ya da 
geliştirdikleri kapasiteleri daha 
zengin köylülere satarak, tarım 
işçiliğine devam edecekler 
veya kente göç edeceklerdir. 
Her durumda da yoksulluk or-
tadan kaldırılmayacak hatta 
derinleşebilecektir. Bu nedenle 

bir araya gelerek sütü 
peynir haline getirerek 
işleme ve doğrudan 
tüketiciye satma gibi 
güçlendirici çabalara 
ihtiyaç vardır. Benzer 
bir şekilde üretimde 
de var olan endüstriyel 
tarım sistemleri ye-
rine ekolojik üretim 
sistemlerine geçiş 
yapılmalıdır. Örneğin 
keçi ve koyunları daha 
çok kesif yemle besle-
mek yerine meranın 
ıslah edilmesi gibi 
hem ekolojik hem de 
güçlülerle bağı kopa-
racak tarım sistemleri 
aranmalıdır. Kısacası 
yoksulluk karşıtı 
katılımcı çalışmalarda 
bir karşı hegemonya 
sahibi olunmalıdır. 

Katılımcı çalışmaları 
başlatacak kurumların 
da kendi içlerinde 

katılımcı ve demokratik 
olmaları şarttır. Aksi takdirde 
yapılan sahte katılımdan öteye 
gitmez.

5. Güçlükler ve katılımcı 
çalışmaların gerekliliği

 Ne kadar başarılı 
katılımcı çalışmalar yapılırsa 
yapılsın, tarım politikalarının 
bütün bunların etkilerini si-
lecek yönde işlemesi önlen-
emeyebilecektir. Bu şüphesiz 
politik bir konudur. Ancak 
katılımcı çalışmalarının alter-
natif politika önerileri geliştirme 
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yönünde de ciddi bir kapasi-
tesi vardır. Yoksulların içinde 
çalışılmadıkça konuları onların 
düzeyinde görme ihtimali yok-
tur. Bir Afrika atasözü “eşeğin 
sırtından inmeyen toprağın 
sıcaklığını hissetmez” de-
mektedir. Bu konuda ciddi 
çalışmalar vardır. (Holland 
ve Balackburn) Diğer yandan 
yoksul lehine politikaların güç 
ve karşı hegemonya kazana-
bilmesi için yerel düzeyde az 
da olsa başarılı örneklerin or-
taya çıkması gerekmektedir. 
Aksi takdirde büyük işletme ve 
endüstriyel tarım yanlısı ide-
oloji geniş kitleler içinde saygı 
ve kabul görecektir. 

 Uygulanan her tür-
lü politikanın ve bu arada 
tarım politikalarının yoksul 
yanlısı olması sağlanmadıkça 
yoksulluğun ortadan 
kaldırılması mümkün değildir. 
Ivan Illich’in “kökten tekelcilik” 
diye adlandırdığı bir görüşü 
vardır. Güçlüler halkın severek 
yaptığı ve yararlı olan durum-
lara müdahale ederek bunları 
ortadan kaldırmaktadır. Dev-
let içindeki güçleri ile ekono-
mik güçlerini kullanarak, 
bu yetmediğinde yasalar 
çıkararak istediklerini elde et-
mekte ve yoksul karşıtı du-
rumu yoğunlaştırmaktadırlar. 
2006’da çıkmış olan “Tohumcu-
luk Kanunu” bunlara bir örnek-
tir. Gerek ekoloji gerekse yok-
sul yanlısı olan yerel tohumun 
satışı kanunla yasaklanmıştır.

 Yoksul yanlısı poli-
tikaların kabul edilmesi buna 
karşılık aşağıdan yuka rı 
katılımcı çalışmaların yapıl-
maması durumunda bu poli-
tikalar yozlaşacak ve yanlış 
yollara sapacaktır. Yönetime 
sahip olanların aşağıdan 
baskı ve önerileri alamadığı 
durumlarda iktidarı yoksullar 
lehine değil kendi dar çıkarları 
için kullanmaları tehlikesi her 
zaman vardır. Tarih bunun 
örnekleri ile doludur.

6. Sonuç
Tarım politikaları (yuk-

ardan aşağı)  yoksul yanlısı 
olmadıkça, yoksulluğun or-
tan kaldırılması mümkün 
değildir. Aşağıdan yukarı 
katılımcı uygulamalar gerek 
yoksul yanlısı politikaların 
formüle edilerek yaygın kabul 
görmesi, gerekse de alternatif 
yolların var olduğu konusunda 
örnek yaratması mümkündür. 
Katılımcı çalışmaları yapacak 
kuruluşların kendi içlerinde de 
katılımcı ve demokratik olmaları 
şarttır. Katılımcı çalışmalarda 
kadın asla ihmal edilmeme-
lidir. Katılımcı çalışma yapa-
cak kişi ve kuruluşların bir 
süre sonra tekrar güçlülerin 
güç kazanmasına yol aça-
cak sistemleri değil, ekolojik 
tarım ve doğrudan pazarlama 
gibi yoksulları güçlendirecek 
bir karşı hegemonyaya sahip 
olmaları gereklidir.
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HABER

Şimşek, Suriyeli mülteciler 
için şu ana kadar bütçeden 
400 milyon lira kaynak 
aktardıklarını, fakat bel-
ediyelerin ve devletin genel 
harcamalarının muhtemelen 
bundan fazla olduğunu söyl-
edi.

Bakan Şimşek, ‘’Ocak-
Eylül 2012 dönemi Merkezi 
Yönetim Bütçe Uygulama 
Sonuçları’’, ‘’2012 Yıl Sonu 
Bütçe Gerçekleşme Tah-
mini’’ ve ‘’2013 Yılı Merke-
zi Yönetim Bütçe Kanun 
Tasarısı’’ konularına ilişkin 
basın toplantısı düzenledi.

Şimşek, burada yaptığı 
konuşmada, dünya ekonomi-
sine ilişkin belirsizliklerin de-
vam ettiğini, krizin üzerinden 
5 yıl geçmesine rağmen dün-
ya ekonomisinin, potansiyel 
büyüme trendinin çok altında 
bir performans gösterdiğini 
söyledi.

Şimşek, Avro Bölgesi’ndeki 
krizin küresel büyümeyi 
aşağıya doğru çektiğini, 
Türkiye ekonomisine yan-
sımalarının da olumsuz 
olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, cari açığın 
geçen yıl Ekim ayında 79 
milyar dolar seviyesine 
çıktığını, şu an 59 milyar 
dolar seviyesine indiğini be-
lirterek, Türkiye’nin brüt en-
erji ithalatının 58,8 milyar 

dolar olduğunu, enerji ithalatı 
çıkarıldığında neredeyse 
ithalatın sıfırlandığını, net en-
erji ithalatı dikkate alındığında 
ise cari açığın 7 milyar dolar 
civarında hesaplandığını 
ifade etti.

Geçen yıl petrol fiyatlarının 
110 dolar civarında olduğunu, 
yılın başından bu yana 112 
doları bulduğunu belirten 
Şimşek, ‘’Enerji fiyatlarının 
yukarı doğru bir seyir içinde 
olması bizim performansımızı 
olumsuz etkilese de cari açık 
anlamında hedeflerimizden 
daha iyi noktadayız’’ dedi.

Şimşek, enflasyonun 
alınan tedbirlerle geçen 
yıla göre önemli bir düşüş 
yaşayacağını belirterek, her 

ne kadar hedeften uzak olsa 
da yıl sonu için yüzde 7,4’lük 
öngörünün geçen yıla göre 
önemli bir düşüşe işaret 
ettiğini vurguladı.

Bütçe açığında bir sap-
ma olduğunu, buna rağmen 
kamu borç stokunun milli 
gelire oranının geçen yılki 
yaklaşık yüzde 39 seviyes-
inden, bu yıl yaklaşık yüzde 
36,5’e inmesini öngördükler-
ini anlatan Şimşek, ‘’Maas-
tricht kriterindeki genel devlet 
açığı yüzde 3, Türkiye’de bu 
sene bu sapmaya rağmen 
açık yüzde 1,6. Türkiye’nin 
brüt kamu borç stokunun milli 
gelire oranı, Maastricht kriter-
leri olan yüzde 60’ın 24 puan 
altındadır’’ dedi.

Suriyeli Sığınmacılar için 
Ne Kadar Kaynak Aktarıldı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 
bütçe açığının 14,4 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 25,2 milyar lira 
olduğunu kaydederek Suriyeli sığınmacılar devlet bütçesinden 
harcanan para miktarını da açıkladı.
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Şimşek, Suriyeli mülteciler 
için şu ana kadar bütçeden 
400 milyon lira kaynak 
aktardıklarını, fakat bel-
ediyelerin ve devletin genel 
harcamalarının muhtemelen 
bundan fazla olduğunu söyl-
edi.

Bakan Şimşek, ‘’Ocak-Ey-
lül 2012 döne-
mi Merkezi Yö-
ne tim Bütçe 
Uygulama So-
nuçları’’, ‘’20 12 
Yıl Sonu Bütçe 
Gerçek leşme 
Tahmini’’ ve 
‘’2013 Yılı Mer-
kezi Yöne tim 
Büt çe Kanun 
Tasarısı’’ konu-
larına ilişkin 
basın toplantısı 
düzenledi.

Ş i m ş e k , 
burada yaptığı 
k o n u ş m a d a , 
dünya ekono-
misine ilişkin belirsizliklerin 
devam ettiğini, krizin üzerin-
den 5 yıl geçmesine rağmen 
dünya ekonomisinin, po-
tansiyel büyüme trendinin 
çok altında bir performans 
gösterdiğini söyledi.

Şimşek, Avro Bölgesi’ndeki 
krizin küresel büyümeyi 
aşağıya doğru çektiğini, 
Türkiye ekonomisine yansı-

malarının da olumsuz oldu-
ğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, cari açığın 
geçen yıl Ekim ayında 79 
milyar dolar seviyesine çıktı-
ğını, şu an 59 milyar dolar 
seviyesine indiğini belirt-
erek, Türkiye’nin brüt enerji 
ithalatının 58,8 milyar do-

lar olduğunu, enerji ithalatı 
çıkarıldığında neredeyse 
ithalatın sıfırlandığını, net en-
erji ithalatı dikkate alındığında 
ise cari açığın 7 milyar dolar 
civarında hesaplandığını 
ifade etti.

Geçen yıl petrol fiyatlarının 
110 dolar civarında olduğunu, 
yılın başından bu yana 112 
doları bulduğunu belirten 

Şimşek, ‘’Enerji fiyatlarının 
yukarı doğru bir seyir içinde 
olması bizim performansımızı 
olumsuz etkilese de cari açık 
anlamında hedeflerimizden 
daha iyi noktadayız’’ dedi.

Şimşek, enflasyonun 
alı  nan tedbirlerle geçen 
yıla göre önemli bir düşüş 

yaşayacağını be-
lirterek, her ne ka-
dar hedeften uzak 
olsa da yıl sonu 
için yüzde 7,4’lük 
öngörünün geçen 
yıla göre önemli 
bir düşüşe işaret 
ettiğini vurguladı.

Bütçe açığında 
bir sapma ol-
duğunu, buna rağ-
men kamu borç 
stokunun milli 
gelire oranının 
ge çen yılki yakl-
aşık yüzde 39 
seviyesinden, bu 
yıl yaklaşık yüzde 

36,5’e inmesini öngördükler-
ini anlatan Şimşek, ‘’Maas-
tricht kriterindeki genel devlet 
açığı yüzde 3, Türkiye’de bu 
sene bu sapmaya rağmen 
açık yüzde 1,6. Türkiye’nin 
brüt kamu borç stokunun milli 
gelire oranı, Maastricht kriter-
leri olan yüzde 60’ın 24 puan 
altındadır’’ dedi.

KOBİ Tanımı Değişti: 
‘Paran Kadar KOBİ’sin!

Bir işletmenin küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) olarak ta-
nımlanması için, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan 
herhangi birinin üst sınırı, 40 milyon lira olarak belirlendi. Bu ra-
kam, daha önce 25 milyon lira idi.
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Stockholm’ün Ekolojik 
Kentsel Dönüşümü 

Stockholm’de her yıl 
düzenlenen dünya su haftası 
bu yıl 26-31 Ağustos 2012 
tarihleri arasındaydı. Bu yılki 
konferansın ana teması: Su 
ve Gıda Güvenliği idi Kon-
ferans süresince düzenle-
nen etkinliklerden birinde 
Stockholm’deki sürdürülebilir 
kentsel gelişme anlatıldı. 
Bu turda gördüklerimiz ve 
duyduklarımız “Kentsel 
Dönüşüm “ konusundaki vizy-
onumuzu ve düşüncelerimizi 
oldukça geliştiren boyuttaydı.

Avrupa’nın Ekolojik 
Başkenti Seçildi 

2010 yılında Stockholm’ün 
Avrupa’nın ekolojik başkenti 
seçilmesi medyada ve kamu-
oyunda yeterli ilgiyi görme-
di. Ancak kentte bu konuda 
yapılanları gördükten sonra 
ekolojik başkentlik ünvanının  
hak ederek kazanılan bir 
unvan olduğu anlaşılıyor. 

Stockholm ekolojik başkent 
ünvanını bileğinin hakkıyla 
kazanmış.

Bu konuda  bir inceleme 
yaptığınızda bir şehrin çevre 
dostu sayılabilmesi için ne 
gerekiyorsa Stockholm’de 
bulunduğunu  görüyorsunuz.

İsveç, dünyada sürdürül-
ebilir yaşam için ne yapılması 
gerektiği üzerine kafa yorma-
ya ve önlem almaya başlayan 
ülkelerin başında geliyor.
İsveç’te  2050 yılına kadar 
fosil enerji kaynaklarından 
vazgeçilip yenilenebilir en-
erji kaynaklarına geçilmesine 
karar verilmiş. Stockholm’de  
atmosfere zararlı sera 
gazı salımı büyük ölçüde 
azaltılmış Kent  bu konuda 
çok başarılı ve dünyaya örnek 
gösteriliyor.1990’dan bu 
yana fosil enerji kaynaklarını 
bırakıp adım adım yenile-
nebilir enerji kaynaklarına 
geçmiş.Bu sayede sera 
gazı salımı Stockholm’de 
ülke ortalamasının yarısına 
düşürülmüş.ABD ve 
Avustralya’da atmosfere sera 
gazı salımı kişi başına yılda 
ortalama 20 ton, oysa bu mik-
tar Stockholm’de 4 ton.

1970’den bugüne kadar 
Stockholm’ün nüfusu % 13 
oranında artmış. Bu artışın de-
vam edeceği ve 2030 yılında 
%23’e ulaşacağı tahmin edili-
yor.Ülkenin kuzeyindeki daha  
sert iklim koşulları kentlere 
göçün temel nedeni olarak 
açıklanıyor.

Stockholm’ün Ekolojik Ma-

hallesi: Hammarby Sjöstad
Stockholm’deki yeni 

yerleşim projeleri de sürdürül-
ebilir yaşam anlayışına göre 
biçimlendiriliyor. Bu kapsam-
da Stockholm’ün Hammarby 
Sjöstad semti bu anlayış te-
melinde yeniden inşa edilmiş. 

Stockholm’deki iskele ve 
limanların bulunduğu eski 
endüstri bölgesi olan Ham-
marby Sjöstad  ın ekolojik 
dönüşümü  ile ilgili plan-
lar 1990‘lı yıllarda başlamış 
projeye ise  1997 yılında  
başlanmış ve ilk aşaması  
2000’de bitirilmiş. Halen % 
75’e yakın bölümü tamam-
lanan proje alanında 2018’e 
kadar 11.500 apartman 
yapılması ve 26.000 kişinin 
yaşaması planlanmış. Proje 
ile 10 000 kişiye de istihdam 
sağlanmış.

Proje 171 ha’ı arazi olmak 
üzere denizle birlikte 204 
ha’lık bir alanı kapsıyor.

Toplam maliyeti 4,5 milyar 
dolar olarak tahmin edilen 
proje maliyetinin sadece 
200 milyon doları Stockholm 
Belediyesi’nce karşılanıyor.
Belediye proje içindeki tüm  
arazileri de projeyi uygulayan 
özel  sektör’e satmış veya 
kiralamış.

Stockholm’ün bu bölge-
si  her parçanın bütünsel bir 
bakışla geliştirildiği entegre 
planlama yaklaşımına çok 
güzel bir örnek oluşturmuş.
Bu entegre planın bileşenleri 
ise

■ Otomatik yeraltı atık to-

İnşaat Mühendisi Dursun YILDIZ: 
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plama sistemi.
■Yakıtının  kısmen ye-

rel atık toplayıcıları ve su 
arıtımında kullanılan ısı 
dönüştürücülerden sağlan-
dığı bölgesel merkezi ısıtma 
ve soğutma sistemleri.

■Güneş enerjisinden elde 
edilen sıcak su ve elektrik.

■Evsel kanalizasyon suyu 
ve atıktan elde edilen biyo-
gaz.

■Yüzey akış sularının 
toplanması ve filtrelenmesi.

■Üç-camlı pencereleri 
olan   verimli binalar olmuş.

Hammarby Sjöstad Proje-
si, Stockholm sakinleri  için bu 
bölgede ev edinmeyi çekici 
bir hale getirmiş.‘’Hammarby  
modeli’’ gelecekteki iskan 
uygulamaları  için yeni bir 

standart oluşturmuş. Bu 
proje  Çin’de, Kanada’da 
ve Güney Afrika’daki kent-
sel dönüşüm  için bir model 
olarak tanıtılıyor.

Stockholm’deki bu sürü-
dürülebilir yaşam kenti  kon-
septinin Çin’de Qingdao 
Olimpik Yelken Alanında, 
Kanada’da Toronto’da, İr-
lan  da’da Cork South 
Dok’da,Rusya’da Baltık İnci 
Proje sinde,Güney Afrika’da 
Buffalo Şehrinde,Hindistan’da 
Pune’da ,Birleşik Krallık’ta 
Londra Olimpik Köyü’nde ve  
Fransa’da Narbonne deki 
uygulamalara örnek teşkil 
ettiği ileri sürülüyor.

Düzenleme sonrasındaki 
durum 

Eskiden bakımsız bir sa-
nayi bölgesi olan bu semt, 
şimdi bütün dünyadan 
meraklıların ziyaret ettiği 
her şeyiyle ekolojik bir ma-
halle olmuş.Bu mahallede 
ısınma ve aydınlanma için 
tamamen yenilenebilir en-
erji kaynakları kullanılıyor.
Hammarby Sjöstad’da yer 
altına tüm atıkların yeniden 
dönüşümünü sağlayan bir 
altyapı sistemi kurulmuş.
Organik çöplerin, kağıt cinsi 

maddelerin ve dönüşüme 
elverişsiz çöplerin toplandığı 
bölümler oluşturulmuş.

Mälaren gölüyle Baltık 
Denizini bağlayan kanalın bir 
yakasına kurulan bu modern 
mahalleye geniş pencereli, 
geniş balkonlu ve teraslı ev-
leriyle tam bir Akdeniz havası 
verilmiş.

Binaların yanısıra yapay 
kanalların üstünden geçen 
küçük köprüler ve belirli nok-
talara yerleştirilen heykel-
lerle çevre estetiğine de özen 
gösterilmiş.

OTOMATİK YERALTI ATIK 
TOPLAMA SİS TEM LERİ 

 İsveç’te şu anda evsel 
atıkların %20’sinden daha 
azı katı atık sahasında 
depolanıyor.

Stockholm’de atıkların 
%75’i geri dönüşüm amaçlı 
ya da yakıt olarak kullanılmak 
üzere toplanıyor. Evsel 
atıklarda bu oran % 95. İsveç 
otomatik yeraltı atık toplama 
sistemleri uygulaması diğer 
avantajlarının yanısıra gürül-
tülü çöp kamyonlarının sürüş 
mesafesini de %90’oranında 
azaltmış.

Atıklar Baştan Ayrılarak 
Enerji Üretiliyor ! 

Evlerin önünde çöp kutusu 
yerine geçen ve kapakları 

farklı renkte olan bu silindir  
metal kutular çöplerin tüketi-
ciler tarafından  ayrılmasına 
yarıyor ve günde iki kez va-
kum sistemiyle yeraltındaki 
boru sistemine boşaltılıyor.
Bu kutuların kapaklarına 
son dönemde takılan kilitler 
ise atıkların karıştırılmasını 
önlemek amacına yönelik. 
Atıklarını uygun çöp kutu-
suna boşaltmayan sakinlerin 
oturduğu apartmanlara  yıllık 
20 000 Euro’ya varan cezalar 
kesiliyor. Bu ceza tüm apart-
man sakinleri tarafından 
ödeniyor.

Organik çöpler gübre 
üretim merkezine gönderili-
yor.Diğer çöplerden yakılarak  
elde edilen enerji, merkezi 
ısıtma sisteminde kullanılıyor.

Atık sıvılardan Biyogaz 
Atık sıvılardan ise arıtma 

tesislerinde biyogaz elde edil-
iyor.Biyogaz evlerdeki ocak-
larda ve belediye otobüsler-
inde kullanılıyor.

İsveç’te su arıtma şirketleri 
atık sudan biyogaz üreti-
minde de  faaliyet gösteriyor. 
Linköping’de araçlara biyo-
gaz sağlayan bir belediye gaz 
şirketi, şu anda yerel  yakıt 
pazarının %7’sine sahip .

 Biyogazın fosil karbond-
ioksit emisyonunu azaltmaya 
yönelik en iyi yakıtlardan biri 
olduğu düşünülürse, toplu 
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taşımada atık su arıtımı ile 
biyogazı birleştirmenin önemi 
ortaya çıkar. Ayrıca büyük 
çaplı bir yerel biyogaz tren 
projesi devam ediyor. Gaz fer-
mantasyonundan sonra, bi-
yolojik gübrenin % 95’i,  kimy-
asal gübrelerin kullanımını 
azaltarak tarımsal bitki besin 
maddesi olarak kullanılıyor.

MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ

Aralık’tan Mart ayına ka-
dar,    ülkenin birçok bölü-
münde sıcaklık  sıfırın 
altındadır. Bu nedenle “temiz 
atık yakımı teknolojisi” hayati 
önem kazanmış ve “Bölge-
sel merkezi ısıtma’’sistemi 
geliştirilmiştir. 

Bu bölgedeki enerji te-
sislerinde ortaya çıkan buhar 
ve sıcak su  , yeraltı boruları 
ile  binalara iletiliyor ve  bu 
sistem, sağladığı sıcaklık ile  
nüfusun  %50’si ısıtılıyor.Atık 
su artıma tesislerindeki or-
taya çıkan ısı bölgesel ısıtma 
ve havbalandırma sistemi için 
kullanılıyor.

STOCKHOLM’İN İÇME 
SUYU ÇEŞME SUYU

Stockholm’ün tarihsel 
olarak çok kirli ve birçok 
hastalıkların nedeni olan 
Maleren Gölü bugün ken-
tin ana su kaynağı olmuş 

.1950’lerde ve 60’larda Stock-
holm civarındaki kirlenmiş 
sulara parmağınızı bile 
sokamayacağınız söyleniyor.
Bu sularda yüzmek ve balık 
tutmak tabii ki  yasakmış.
Ancak bugün ise her yerde 
yüzebilmek mümkün olup 
Stockholm merkezi’nde balık 
tutmak oldukça popüler bir 
uğraş haline gelmiş. 

İçme suyu  büyük or-
anda   Malaren Gölü ve 
yakınlardaki diğer küçük 
göllerden karşılanıyor. Ma-
laren  Gölü’nü evsel atık su-
lardan, endüstriyel kirlenme-
den, trafik sisteminden gelen 
yüzeysel akış  sularından 
temizlemek için otuz   yıldan 
fazla zaman harcanmış. 

Stockholm’ün içme 
suyu çeşme suyundan 
karşılanmakta ve en lüks lo-
kantalarda bile su, çeşme 
suyu olarak sürahide 
sunulmaktadır.

PETROL KRİZİNDEN 
ÇIKARTILAN DERS

İsveç 70’ler ve 80’lerdeki 
petrol krizinden Ulusal En-
erji Politikası oluşturmak için 
ders çıkartmış. Bu kapsamda  
yeni enerji kaynakları bulmak, 
binaları izolasyonu  için yeni 
yöntemler bulmak ve  enerji 
tasarruf  sistemleri geliştirmek 
için büyük bir çaba sarf etmiş.

1970’lerden bu yana 
İsveç’te ısınma ve elek-
trik üretimine yönelik petrol 
bağımlılığı %90 oranında 
azalmıştır.

1996 – 2008 döneminde 
GSMH %45 artarken aynı 
dönemde İsveç’in  karbond-
ioksit emisyonu %18 azalmış.

İsveç  krizden ders 
çıkartarak yeni enerji politikası 
oluşturmuş.Aradan yıllar 
geçmiş olsa da bizler de ders 
çıkartmamız gereken birçok 
kriz ve  felaket yaşadık.

DEĞERLENDİRME

Stockholm’de uygulanan  
bu proje  dünyanın diğer ül-
kelerindeki  bazı kentler için 
örnek olmuş. Son dönem-
de çok büyük bir “Kentsel 
Dönüşüm”  atağı başlatan 
Türkiye’nin  bu örnekten bir 
pilot bölge için  yararlanması 
gerekir. Türkiye bu “kent-
sel dönüşüm” adını verdiği 
yeniden imar çalışmasının, 
kültürel ve ekolojik hassasi-
yetin dışında ele alınması 
zamanın ve mali kaynakların 
verimsiz kullanılması sonu-
cunu doğuracaktır. Bu yeni 
süreç dünya örneklerini de 
dikkate alarak kentin ve 
insanın ranta tercih edilmem-
esi anlayışıyla yeniden ele 
alınmalıdır. 
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HABER

Kazakistan’ın ticaret ve finans 
merkezi Almatı’da düzenlenen 
Uluslararası Gıda Fuarı’nda 
Türk ürünleri büyük ilgi görüy-
or. Atakent Fuar Merkezi’nde 
bu sene 17. kez düzenlenen 
fuara ev sahibi Kazakistan’ın 
yanı sıra Rusya, Çin, ABD, 
Hindistan, Fransa, Almanya 
başta olmak üzere 
31 ülkeden 195 firma 
katılıyor. 
Fuara Türkiye’den 
Türk Deniz Ürünler-
ini Tanıtım Komitesi, 
Çaykur ve Kılıç Deniz 
Ürünleri AŞ’nin yanı 
sıra 12 firma katılıyor.
Türk Deniz Ürün-
leri Tanıtım Komi-
tesi Başkanı Sinan 
Kızıltan Cihan Haber 
Ajansı’na yaptığı 
açıklamada Türk 
deniz ürünlerinin 
Kazakistan’da da 
büyük rağbet görm-
eye başladığını 
ve Türkiye’nin bu 
zenginliğinin dost ve kardeş 
ülke olan Kazakistan’da 
yaşayan vatandaşlara da 
tattırmak istediklerini söyledi.
Fuara ilk kez katıldıklarını ifade 
eden Kızıltan, amaçlarının 
Türk su ürünlerini tanıtmak 
olduğunu belirtti. 75 ülkeye 

ihracat yaptıklarını dile get-
iren Kızıltan sözlerine şöyle 
devam etti: “Son yıllarda Türk 
su ürünleri Kazakistan’da 
büyük rağbet görmeye 
başladı. Levrekten hamsiye; 
çupradan alabalığa kadar bir 
çok balık çeşidi çok yakın 
bir zamanda Kazakistan’da 

marketlerde yerini alacak.” 
dedi. Son yıllarda Rusya ve 
Ukrayna’da yakaladıkları 
başarıyı Kazakistan’da 
da yakalayacaklarına 
inandıklarını sözlerine ekley-
en Sinan Kızıltan, Türk 
balıklarının Kazak damak 

tadına hitap ettiğinin altını 
çizdi. 
Kazak ve Türk halklarının 
kardeş toplumlar olduğunu 
ifade eden Çaykur Dış 
Fuarlar Koordinatörü Mi-
raç Mollamehmetoğlu, Türk 
çayının bütün dünyada büyük 
ilgi gördüğünü ve bu ilg-

inin her geçen gün 
Kazakistan’da da art-
maya başladığını dile 
getirdi.
Ürettikleri çayların 
tamamen organik 
olduğunu vurgulayan 
Mol lamehmetoğlu , 
Karadeniz’de üretilen 
çaylarda asla tarım 
ilacı kullanmadıklarını 
belirtti. Yıllık kapa-
sitelerinin 120 bin ton 
olduğunun söyleyen 
Mol lamehmetoğlu , 
hem üretim yapıp hem 
de pazarlayan ve pa-
ketleyen kurum olarak 
dünyada tek kuruluş 
olduklarını dile get-

irdi. Amerika’dan Afrika’ya 
kadar bütün kıtalara ihra-
cat yaptıklarını da sözlerine 
ekleyen Çaykur yetkilis, çayın 
anavatanı olarak kabul edilen 
Çin ve Sri Lanka’ya kadar bir-
çok ülkeye ihracat yaptıklarını 
ifade etti.

Türk Balığı Yiyip 
Türk Çayı İçecekler

Kazakistan’ın ticaret ve finans merkezi Almatı’da düzenlenen 
Uluslararası Gıda Fuarı’nda Türk ürünleri büyük ilgi görüyor. 
Atakent Fuar Merkezi’nde bu sene 17. kez düzenlenen fuara ev 
sahibi Kazakistan’ın yanı sıra Rusya, Çin, ABD, Hindistan, Fran-
sa, Almanya başta olmak üzere 31 ülkeden 195 firma bulunuyor.
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Sibirya’dan Moskova’ya…

Türkiye ekonomik olarak 
doğuya, siyasi olarak ise 
batıya yöneledursun, Orta 
Asya’daki, Kafkasya’daki, 
Hazar Havzası’ndaki 
gelişmeler, Avrasya’daki 
arayışlar büyük bir hızla il-
erliyor. Üstelik bunlar sad-
ece Şanghay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ) zirvelerinden ibaret 
değil. Yalnızca ekonomik, 
politik, askeri amaçlar içermi-
yor. Çok zengin, çok yoğun 
bilimsel, kültürel faaliyetler 
de söz konusu. Bu kapsamda 
Rusya Federasyonu Bilim-
ler Akademisi’nce 18-22 Ey-
lül tarihlerinde Buryat Özerk 
Cumhuriyeti’nin başkenti 
Ulan Ude’de düzenlenen 
“Orta Asya Dünyası” başlıklı 
uluslararası sempozyum da 
bunlardan biriydi. Sempozy-
uma, Hindistan’dan ABD’ye, 
Moğolistan’dan Macaristan’a 
uzanan geniş bir coğrafyadan 
yüzlerce bilim insanı katıldı. 
Bilimsel hayatta henüz ABD 

ve AB ezberinden yeter-
ince kurtulamamış olan ül-
kemizden katılan tek kişi ise 
bu satırların yazarıydı. Gele-
lim işin bilimsel boyutuna…

ULAN UDE’DEN İZLE-
NİMLER…

Bu yıl 90. yaşını kutlayan 
Rusya Federasyonu Bilim-
ler Akademisi Tibet, Sibir-
ya ve Budist Araştırmaları 
Merkezi’nin ev sahipliği ve or-
ganizasyon becerisi yüksekti. 
Mensuplarının çalışma tem-
posu ve bilimsel üretimleri 
de öyle. Bu durum, Sovyetler 
Birliği’nden devralınan güçlü 
bilim, sanat, kültür altyapısının 
da kanıtıydı. Konferansa 
katılan bilim insanlarının 
sadece sayısı değil, bilim-
sel niteliği, yetkinliği ve 
derinliği de dikkate değerdi. 
Yüzden fazla bildirinin su-
numu ve sonrasında yapılan 
tartışmalarda ekonomiden 
siyasete, dilden arkeolojiye, 
etnografiden güvenliğe kadar 
Orta Asya’yı ilgilendiren her 
konu konuşuldu. Bilgilendi-
rici ve ufuk açıcı oturumlar 
gerçekleşti. Gelelim turistik 
gözlemlerimize… 

Bir milyon nüfuslu Buryat 
Özerk Cumhuriyeti’nde halkın 
üçte ikisi Rus, geri kalanı ise 
Buryat. Az sayıda Ermeni 
ve Azeri de var. Başkent 
Ulan Ude, 500 bin nüfuslu 
güzel bir kent. Buryat dil-
inde “kırmızı nehir” anlamına 
geliyor. Çok güzel bir meclis 
binası, tipik Rus mimarisinin 
örneği olan hayli görkemli 
bir opera binası var. Misafir 

akademisyenler için düzenle-
nen müzik şöleninden önce, 
öğretmenleri eşliğinde oper-
aya gelen çocukları görüy-
oruz. Kültürel, sanatsal etkin-
liklerin çok ucuz olduğunu, 
devletin bu çalışmaları 
desteklediğini öğreniyoruz 
opera yöneticisinden. Sa-
lona giriyoruz. Hem ulusal 
hem de evrensel eserlerin 
seslendirildiği müzik şöleni 
başlıyor. 1 milyon nüfuslu 
ülkede ne kadar çok opera 
sanatçısı, balerin ve balet 
olduğunu görüyoruz.

Kentteki sosyal konut-
lar, eski SSCB’nin ve Doğu 
Bloku ülkelerinin tipik to-
plu konutlarını andırıyor. 
Çarşıda, pazarda Rusça 
konuşuluyor. Yazılar Kiril al-
fabesinde. Ancak Buryatların 
kendi aralarında Moğolcaya 
çok çok yakın olduğunu 
öğrendiğimiz anadiller-
ini konuştuklarını da gö-
zlemliyoruz. Trafik sağdan 
akmasına karşın direksiyonu 
solda olan araçların çokluğu, 
hangi ülkeden ithal edildikler-
ini de gösteriyor bir anlamda. 
Rusya’nın en büyük Budist 
tapınağı olan Datsan da bu 
şehirde. Bu ibadethaneye 
turistler de geliyorlar, yeni 
evli Budist çiftler de, Budizmi 
seçen Ruslar da.

Ulan Ude, Sovyet döne-
minden bu yana büyük uçak 
ve helikopter fabrikalarının 
olduğu bir kent. Dünyanın 
en derin gölü olarak bilinen 
Baykal Gölü’ne olan yakınlığı 
da (yaklaşık 2 saat) onu tu-
ristik açıdan cazip kılıyor. 
Şehirden Baykal Gölü’ne 

Doç. Dr. Barış DOSTER:
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giderken yol boyunca Se-
lenge Irmağı eşlik ediyor 
bize. Köyler temiz, düzenli, 
bakımlı. Baykal Gölü’nün 
çevresi ormanlarla kaplı. 
Çevresinde ağaçtan yapılmış 
pahalı yazlık evler var. Göl 
kenarında yürüyüş yapmak 
zor. Çünkü arazi ince kum-
larla kaplı, aynen Şile gibi. Su 
tertemiz. Bu yüzden de yaz 
aylarında insanların yüzmek 
için geldikleri en gözde say-
fiye yerlerinden biri olarak 
biliniyor. Baykal Göl’ünün 
balıkları da çok lezzetli. 

Buryatça ile Moğolca 
birbirine çok yakın iki dil. Zaten 
Moğolistan da Rusya ve Çin 
arasında kalan bir ülke olduğu 
için, sohbet ettiğimiz Moğol 
araştırmacıların bir kısmı, 
topraklarının bir bölümünün 
Rusya bir bölümünün de 
Çin sınırları içinde kaldığını 
söylüyorlar. Böyle düşünen 
Moğollara göre; Buryat, 
Rusların icad ettiği, Moğolları 
bölmek için uydurulan bir ter-
im. Aralarında en küçük bir 
fark bile olmadığını, Buryat 
– Moğol ayrımının politik bir 
ayrım olduğunu 
belirtiyorlar. Diller-
inin, dinlerinin, 
fiziki yapılarının, 
kültürlerinin aynı 
olduğunu ifade edi-
yorlar. Ayrımın jeo-
politik çıkarlardan 
doğ duğunu an-
atıyorlar. Bazı 
eserlerde Rus-
ya’dakilere Batı 
Buryat, Moğollara 
ise Doğu Buryat 
denmesinin tama-
men siyasal bir ter-
cih olduğunu ifade 
ediyorlar. 

Kimi bilim 
adamları ise Bury-
atlar ile Moğolların 
aynı olmadığını 
söylüyorlar. Batı 
Buryatların eski 
Türk boylarından 
biri olduklarını 

Türkçeye yakın bir dil 
konuştuklarını öne süren te-
zleri anımsatıyorlar. Biz bu 
konuları konuşurken lafa 
giren bir Rus profesör şöyle 
diyor: “Etnik köken sorunu 
bilimsel bir sorun değildir. İcat 
edilmiş bir sorundur. ABD’ye 
bakın, kendisi söz konusu ol-
unca bu mesele üzerinde hiç 
durmaz, çünkü çağdaş bir 
Amerikan ulusu yaratmıştır. 
Ama dünyanın geri kalanına 
etnik, dinsel, mezhepsel 
araştırma yapmalarını önerir. 
Sonra da bunlar üzerinden 
ayrımları, çatışmaları özendi-
rir”. Bu yanıt, ister katılın ister 
katılmayın, üzerinde uzunca 
düşünmeyi gerektiriyor.

Rus araştırmacılarla soh-
bet etmeyi sürdürüyoruz. 
Türk dış politikasını, özel-
likle de Suriye ile ilişkileri 
soruyorlar bize. Fikirlerimizi 
söylüyoruz. Biz de onlara 
dünya siyasetindeki ağırlığını 
artıran, Suriye ve İran konu-
sunda aktif tavır alan, ener-
jiyi dış politikasında başarıyla 
kullanan Rus dış politikasını 
soruyoruz. Özellikle de 

Putin hakkındaki fikirler-
ini öğrenmeye çalışıyoruz. 
Hepsi ittifakla Put’in Rusya’yı 
yeniden toparladığını, ülk-
enin incinmiş olan gururunu 
onardığını, dış politikada 
yeniden ağırlığı olan bir dev-
let haline getirdiğini belirti-
yorlar. Ama iç siyasette fazla 
baskıcı olduğunu, muhalefete 
tahammül etmediğini de ekli-
yorlar. Özellikle yolsuzlukları 
önleme konusunda bekle-
neni veremediğini söylüy-
orlar. “Putin’in ünü ve itibarı 
çok yüksek. Muhalefete 
baskı yapması için neden 
yok. Kaldı ki muhalifleri de 
çok zayıf. Karşısında doğru 
düzgün aday yok. Komünis-
tlerin lideri çok yaşlı, diğerleri 
de ya ırkçı ya da servetlerinin 
kaynağını veremeyen zengin 
işadamları, şaibeli kişiler. 
O nedenle muhalefet yap-
mak birkaç cesur gazeteci-
ye, TV programcısına ve 
şarkıcıya kaldı, ama Putin 
onlara bile katlanamayarak 
kendine zarar veriyor. Oysa 
buna hiç ihtiyacı yok” diye 
konuşuyorlar.
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GELELİM MOS KOVA’YA…

Sempozyum bitince Ulan 
Ude’den ayrılıyoruz. 6 saat 
uçtuktan sonra Moskova’ya 
iniyoruz. İki şehir arasındaki 
saat farkı 5 saat. Şehre varır 
varmaz karnımızı doyuruyor-
uz. Rusların damak tadı bize 
yakın. Hele de “Borç” denilen 
ünlü sebze çorbaları tam bi-
zim damak tadımıza göre. 
Salataları çok güzel. Patatesi 
de çok seviyorlar. Çaya çok 
düşkün değiller. Çayın üzer-
ine süt karıştırıp içen çok Rus 
var. Votkaya ise fazlasıyla 
düşkünler. Küçük kadehlerde 
içiyorlar. İlk üç kadeh tek 
seferde yuvarlanıyor. Ondan 
sonra dileyen yudum yudum 
içiyor. Sabah kahvaltısında da 
içen var, akşam yemeğinde 
de. Ama mutlaka sek içmek 
gerekiyor. Portakal suyu, 
elma suyu, soda vb. ile asla 
karıştırmıyorlar.  

Rus gençlerle sohbet edi-
yoruz. Atatürk’ü bilmeyen 
yok. Antalya en gözde, en se-
vilen Türk şehri. O kadar ki, 
Ulan Ude – İstanbul arasında 

doğrudan uçak seferi yok-
ken, Ulan Ude – Antalya 
arasında doğrudan uçak 
seferleri olduğunu dikkate 
alırsanız, Moskova’dan yazın 
günde kaç uçağın Antalya’ya 
geldiğini hesaplayabilirsiniz. 
Ruslar için uçak bileti dahil 
bir haftalık Antalya tatilinin 
paket fiyatının bin dolar ka-
dar olduğunu öğreniyoruz.

Moskova’da ilk durağımız 
Kremlin ve Kızıl Meydan 
dünyanın her tarafından ge-
len turistlerle dolu. Lenin’in 
mozolesi de orada. Gelinliği 
ve damatlığı içinde Kırgız çift 
de, ellerinden düşürmedikleri 
fotoğraf makineleriyle hemen 
hemen gördükleri her şeyin 
fotoğrafını çeken Japon tu-
ristler de buradalar. Hediye-
lik eşya satıcıları meydanın 
çevresinde düzenli şekilde 
sıralanmışlar. Hiç gürültü 
ve kargaşa yok. Tezgâhlara 
göz gezdiriyoruz. SSCB 
döneminden kalma, Kızıl 
Ordu’ya ait askeri arma-
lar, rütbeler, rozetler en çok 
satılan ürünlerin başında 
geliyor. Lenin’in resminin 
olduğu rozetler, kupalar, 

anahtarlıklar tezgâhların en 
önünde. Dünya liderlerinin 
resimleri olan tahta eşyalar 
arasında Putin, Stalin, Che, 
Arafat, Gorbaçov, Obama 
ve de KALPAKLI ATATÜRK 
yan yana duruyor. Matruşka 
denen oyuncak bebekler ve 
Rus kalpakları en çok satılan 
hediyelik eşyalar arasında.

İnsanlar güzel, güleç, 
bakımlı ve şık. Rusların tar-
ihe, doğaya, kültürel mirasa 
saygısı çevre düzenlemes-
inden, görkemli anıtlardan, 
büyük parklardan, tarihi 
çeşmelerden belli oluyor. 
Müzeler, sanat galerileri, op-
era binaları, konser salonları 
görülmeye değer. Şehrin için-
den kıvrılarak geçen Mosk-
ova Nehri üzerinde küçük 
gemiler, gezinti tekneleri 
dolaşıyor. Üstü açık otobüsle 
panoramik bir şehir turu yap-
mak da turistlerin seçenekleri 
arasında. Şehir o denli temiz 
ki, dikkatlice bakmazsanız 
yerde ne çöp, ne de sigara 
izmariti göremiyorsunuz. 
Moskova’yı gezerken şehir 
planlamasının önemini bir 
kez daha düşünüyoruz.
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Şehir merkezindeki bir 
parkta oturup önümüzden 
geçen kalabalığı izliyoruz. 
Rus gençleri, henüz küpe ve 
dövme modasına Batıdaki ve 
ülkemizdeki akranları kadar 
kapılmamışlar. Ama cep tel-
efonu, kot pantolon ve spor 
ayakkabı konusunda aynı 
şeyleri söylemek zor. Bu 
durum küreselleşmenin tek 
tipleştirici etkisini bir kez daha 
kanıtlıyor. Ancak hemen be-
lirtelim ki, Avrupa ve ABD’deki 
yaşıtlarına göre çok daha 
kibar, nazik ve saygılılar. 
Trende, metroda, parkta her 
yaştan insanları ellerinde ki-
tapla, dergiyle, gazeteyle 
görünce, Sovyet döneminden 
kalma eğitim, kültür, sanat 
ve spor altyapısının etkisini 
anlıyoruz. Tiyatro, bale, op-
era, konser salonlarının do-
lup taştığı, neredeyse her 
300 metrede bir, kültürel- 
sanatsal etkinliklerin biletler-
ini satan küçük büfelerin 
olduğu Moskova’yı yürüyerek 
keşfetmeyi sürdürüyoruz. 
Moskova Üniversitesi’ne 
bağlı bir fakültenin önünde 
duruyoruz. Panolar etkin-
lik duyurularıyla dolu. Sınırlı 
maaşlarına ve olanaklarına 
karşın bilim insanlarının 
üretkenliği, katılımı ve bilim-
sel toplantıların sıklığı dikka-
timizi çekiyor.

AVRASYA COĞRAFYASI 
DAHA FAZLA İLGİYİ 
HAKEDİYOR…

Pahalılığıyla bilinen 
Moskova’nın kenar semtler-
indeki çarşılar, pazarlar ka-
litesiz, ucuz, taklit ürün lerle 
dolu. Görüntüler İstanbul’daki 
Tahtakale’den, Mah-
mutpaşa’dan, Mer can’dan 
fark sız. Çantadan eşofmana, 
deri ceket ten ayakkabıya, 
çocuk oyuncağından makyaj 
malze mesine dek her şey 
var. Sovyet döneminden ka-
lan toplu konutların olduğu 
bu mahallelerde de yüksek 

binalar, yeni konutlar, büyük 
marketler, dev alışveriş 
merkezleri göze çarpıyor. 
Ancak İstanbul’dakilerden 
farklı olarak, bunların çevr-
eye, doğal yapıya, yeşile 
mümkün olduğunca özen 
gösterilerek inşa edildikler-
ini gözlemliyoruz. Tabela-
larda, trafik işaretlerinde, 
yön levhalarında Latin har-
fleri olmadığından sık sık 
yön, adres sormak zorunda 
kalıyoruz. Rastladığımız bir 
Türk genciyle söyleşiyoruz 
ayaküstü. Şehirde 4- 5 Türk 
lokantası olduğunu, Türk 
işadamı sayısının ise hayli 
çok olduğunu belirtiyor.

Moskova’da trafik 
günün her saati çok yoğun 
olduğundan, büyük çoğunluk 
metro ve tren kullanıyor. 
Moskova metrosu zaten bir 
sanat eseri gibi. Şeremetevo 

Havaalanı gibi dünyanın en 
işlek havaalanlarından birine 
şehir trafiğine hiç karışmadan 
ve uçağı kaçırma korkusu 
yaşamadan gitmek mümkün. 
Şehir merkezinden kalkan 
tren, hiç durmadan 35 dakika-
da gidiyor. Rahat, konforlu ve 
dakik. Bilet 320 ruble, yani 8 
Avro dolayında. Havaalanının 
girişi de bir tür sanat galerisi 
olarak düzenlenmiş. Biz de 
fotoğraf sergisini geziyoruz.

Kısacası Türkiye’nin 
doğusu, Rusya, Kafkasya, 
Orta Asya genel olarak Avra-
sya coğrafyası hem politik, 
hem ekonomik, hem akade-
mik, hem de turistik açıdan 
daha çok ilgiyi hak ediyor. Ve 
ATATÜRK Asyalı köklerimiz 
konusunda da şu sözleriyle 
bizi uyarıyor: “BİZ TÜRKLER 
ASYAİ BİR MİLLETİZ, ASYAİ 
BİR DEVLETİZ”.
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Milletimiz,”Suriye’ye savaşa mı 
gireceğiz, zamlarla nasıl ayın so-
nunu getireceğiz?” derken bir yan-
dan da meralar, yaylalar, dağlar 
kiraya veriliyor, aslında örtük olarak 
satılıyor. Necip milletimiz ise bun-
lardan yeterince haberdar değil. 
Kentlerde yaşayanlar, ilk bakışta 
bu konu “Köylüleri ilgilendirir, bizi 
ilgilendirmiyor” diyebilir. Ancak son 
tahlilde  bu satışlar, doğrudan ve 
dolaylı olarak kentlileri de ilgilendi-
recek. Gerekli tavır gösterilmezse 
bunun açısını hep birlikte ödemek 
zorunda kalacağız.

MERALAR, YAYLALAR, DAĞ-
LAR  NASIL KİRAYA VERİL Dİ?

Anımsatalım; 17 Ağustos 2011 
tarihli Resmi Gazete’de “Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname ile Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Karar-
name” yayınlandı. Söz konusu 

kararname ile iki önemli değişiklik 
yapıldı. Birincisi; 3194 sayılı 
İmar Kanunu’nun 27. maddesi 
değiştirildi. “Köylerde yapılacak 
yapılar ve uyulacak esaslar” 
başlığı altında: “Köy yerleşik alan 
sınırı içerisinde, 3.7.2005 tarihli 
ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı Kanunu hüküm-
leri uygulanmaz. Köy yerleşik alan 
sınırlarının parselleri bölmesi du-
rumunda yerleşik alan sınırı 5403 
sayılı Kanun hükümlerine tabi 
olmaksızın ifraz hattı olarak ka-
bul edilir” denildi. Bu değişikliğin 
Türkçesi şuydu; köy yerleşim alanı 
sınırları içinde tarım arazisinin 
niteliği dikkate alınmadan her türlü 
yapılanma gerçekleştirilebilir.

İkincisi ise şu; kararname ile 
3194 sayılı İmar Kanunu’na ek bir 
madde eklendi. Buna göre; “Mera, 
yaylak ve kışlakların geleneksel 
kullanım amacıyla geçici yerleşme 
yeri olarak uygun görülen kısımları 
valilikçe bu amaçla kurulacak bir 
komisyon tarafından tespit edilir. 
Bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın 
tahsis amacı değiştirilerek ta-
puda Hazine adına tescilleri 
yapılır. Bu taşınmazlar, bu mad-
de kapsamında kullanılmak ve 
değerlendirilmek üzere, belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde 
kalanlar ilgili belediyelerine, diğer 
alanlarda kalanlar ise il özel 
idarelerine veya özel kanunlarla 
belirlenen ilgili idarelere tahsis edil-
ir. ”Bunun da anlamı şuydu; mera 
alanlarının kullanımı hakkı, bu 
konudaki komisyonlar devre dışı 
bırakılarak yetki il özel idarelerine, 
belediyelere ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bırakılacaktır.

KÖYLÜLER NE YAPACAK?

İlgili yönetmeliğe göre, 
Türkiye’nin her yerinde köy orta 
malı olan  mera, yaylalar ve dağlar 
köylünün elinden alınıyor, otomo-
tiv, dokuma ve finans sektöründe-
ki  büyük tekellere kiralanıyor. 
Köylülerin hayvancılık yapmaları 
imkansız hale getiriliyor. Örneğin, 
1Ekim 2012 tarihli gazetelere 
göre, Malatya’nın başta Akçadağ, 
Arapgir, Arguvan, Doğanşehir, 
Hekimhan ilçelerinde  yaklaşık 
35  bin dönümlük mera ve yay-
lalar büyük şirketlere kiralanmış. 
Bölgedeki tek sorun mera ve 
yaylaların kiralanması da değil. 
Mermer fabrikalarına  kiralanan 
arazilerde patlatılan dinamitler, 
onlarca pınarın kurumasına neden 
olmuş. Bir başka örnek Bergama/
Kozak Yaylası’nde yaşanıyor. 
Mermer ve maden işletmeleri, 
Çam Fıstıkları’nı kurutuyor.

Hayvan yetiştiricileri, Damızlık 
koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, 
Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, 
çiftçi örgütleri, kentlerde yaşayan 
yurttaşlar, işte meralarımızın, 
yaylalarımızın, dağlarımızın  
başına gelenlerden birkaç örnek.

Doğal yaşam yok oluyor, üzer-
inizdeki  sizi koruyan yorgan gidi-
yor. Farkında mısınız? Lütfen ses 
veriniz.

Şimdi  iki soruyu cevaplamak 
gerekiyor. Birincisi; Hayvancılık 
yapamaz duruma gelen köylül-
er ne yapacak? İkincisi ise şu; 
Doğanın kirletilmesinden sonra 
geriye dönüş olanaklı mı? Bunlara 
kim cevap verecek?

Meralar, Yaylalar, Dağlar 
Kiraya Verilmeye Başlandı!

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI: 
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HABER

Toplantıda konuşan, TEPAV 
İstikrar Enstitüsü Direktörü 
Süreyya Serdengeçti Tür-
kiye’nin enerjide dışa bağlı 
bir ülke olduğunu, bu oranın 
petrolde yüzde 92 iken, 
doğalgazda yüzde 98 sevi-
yesinde bulunduğunu dile ge-
tirdi.
Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV) 
ve BP tarafından ”Dünya-
da ve Türkiye’de Enerji’nin 
Görünümü ve Geleceği” 
temalı toplantı düzenlendi.
Enerjide dışa bağımlılığı azal-

tacak adımların, cari açığı 
da azaltacağını ifade eden 
Serdengeçti, ”Rakamlarla 
örnek vermek gerekirse 2011 
sonu yıl itibariyle 77 milyar 
dolarlık bir cari açık var. Ener-
ji ithalat faturası ise 54 milyar 
dolar. Dolayısıyla cari açığın 
yüzde 70’i enerji ithalatından 
kaynaklanıyor” dedi.
Serdengeçti, Türkiye’nin en 
temel kırılganlık kaynağı 
olan cari açığı azaltmak için 
enerjide yerli kaynakların 
kullanımını artırmanın son 
derece önemli olduğunu 

kaydetti.
BP Grubu Baş Enerji Ekon-
omisti Paul Appleby de 
Türkiye’nin doğalgaz tüketi-
mi artışında dünyada 3.üncü 
sırada yer aldığını belirterek, 
”2011 yılında Türkiye’de 45,7 
milyar metreküp doğalgaz 
tüketildi, buna göre, Türkiye’de 
doğalgaz tüketimi 2010’a or-
anla yüzde 17,3 artmış oldu. 
Türkiye bu rakamlarla 2011 
yılında, dünyadaki doğalgaz 
tüketiminin yüzde 1,4’ünü 
gerçekleştirmiş oldu” dedi.

Enerjide Ne Kadar 
Dışa Bağımlıyız

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve BP 
tarafından ”Dünyada ve Türkiye’de Enerji’nin Görünümü ve 
Geleceği” temalı toplantı düzenlendi.



İNTERNETTEN ALIŞVERIŞ SEVİLDİ
Bu yılın Eylül ayı sonu itibarıyla internet üzerinden kredi kartı ile 

yapılan alışveriş tutarı 22 milyar 118 milyon lira oldu. Bankalar Arası 
Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre Temmuz, 
Ağustos ve Eylül ay aylarını kapsayan bu yılın 3’üncü çeyreğinde, 
internet üzerinden yapılan kartlı ödeme işlemlerinde yerli kartların 
yurt içi ve yurt dışı işlem toplamı 43 milyon 306 bin 127 olarak 
hesaplandı. Yerli kartların yurt içi kullanımı 38 milyon 980 bin 54 

adet olarak gerçekleşirken, yurt dışı kullanım adedi 4 milyon 326 bin 
73 olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ: AÇLIK SINIRI 958 TL
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) açlık ve yok-

sulluk sınırı araştırmasına göre Ekim ayında, dört kişilik bir ailenin açlık 
sınırı 958 lira, yoksulluk sınırı da 3,121 lira oldu. Mutfak enflasyonu da 
aynı dönemde aylık yüzde 0.93 ve yıllık yüzde 7.06 oranında arttı. Bu 
oran Ekim 2011’de yüzde 1.21yıllık olarak ise yüzde 6.53 olmuştu. Türk-
İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortayak oymak ve temel 
ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını 
belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan araştırmada, açlık 
sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi 
için yapması gereken gıda harcaması tutarını kapsıyor. 

ET İTHALATINDA VERGİLER YÜKSELDİ
Canlı hayvan ithalatı ve ithal ette gümrük vergisi 
oranı artırıldı. Kasaplık canlı hayvan ithalatına ve et 
ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranları artırıldı. 
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ithatta 
rejim kararına ek karar uyarınca, kasaplık canlı hay-
van ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 30’dan 
yüzde 40’a, et ithalatında ise yüzde 75’ten yüzde 
100’e çıkarıldı. 

SGK, ALACAKLARINI “E-HACİZ”LEYECEK
2013 Yılı Programı’na göre, sosyal güven-

lik sisteminin etkinliğinin artırılması için SGK 
alacakları, e-haciz yöntemiyle tahsil edi-
lecek.  Sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin 
artırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
alacakları, e-haciz yöntemiyle tahsil edilecek. 
Bankalarla yapılacak protokoller çerçevesinde 
SGK’ye ödemelerini zamanında yapmayan 
borçlunun banka mevduat hesabına elektron-
ik ortamda haciz konulabilecek.  28445 Sayılı 
Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 2013 
Yılı Programı’nın “Sosyal Güvenlik Sisteminin 
etkinliğinin Artırılması” başlıklı bölümünde, 2011 
yılı sonu itibarıyla sosyal sigorta programlarının 
kapsadığı nüfusun oranının, kayıt dışı istih-
damla mücadele çalışmalarının da etkisiyle bir 
önceki yıla göre 2,4 puan artışla yüzde 85,4’e 
yükseldiği belirtildi. 
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İHRACATTA AB’NİN PAYI YÜZDE 38’E GERİLEDİ
Türkiye’den yapılan ihracatta AB’nin payı, ekonomik kriz 

nedeniyle yüzde 47’den 38’e geriledi. Türkiye’den yapılan ih-
racatta AB’nin payının, ekonomik kriz nedeniyle yüzde 47’den 
38’e düştüğü bildirildi. Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) 
yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Eylül-Ocak 2011 
döneminde AB üyesi ülkelere 47 milyar 65 milyon dolarlık ih-
racat gerçekleştirirken, bu rakam 2012 yılının aynı döneminde 
yüzde 9,4’lük düşüşle 42 milyar 641 milyon dolara geriledi. 
Böylece, AB ülkelerinin 2011 yılında yüzde 47 olan ihracat 
payı yüzde 38’e geriledi.

DARALMA “İKİNCİ ELİ” DE VURDU
Türkiye otomotiv pazarında sıfır kilometre araçlarda-

ki daralma ikinci el otomobilleri de etkilerken, ikinci el 
piyasasının da yaklaşık yüzde 10 küçüldüğü tahmin ediliyor. 
Bu yılın ocak-eylül dönemde sıfır kilometre araç satışları to-
plamda yaklaşık yüzde 15 oranında geriledi. Bu durumdan 
ikinci el pazarı da etkilendi. Sıfır kilometre araç satışları ka-
dar olmasa da ikinci el otomobil satışları da yaklaşık yüzde 
10 civarında daraldı. Sıfır otomotiv pazarının yaklaşık 2,5 katı 
büyüklüğe sahip olan ikinci elde de beklentiler sınırlı kaldı. 
Pazarın 2 milyonun altında kalması bekleniyor.

AVM YERİNE MAHALLE BAKKALI ÖNERİSİ
TESK Başkanı Palandöken, ‘’Vatandaşımız 

bayramını AVM’lerde geçirmesin. Mahalle esnafından 
alınan bir paket şekerleme-lokum ile geleneksel eş-dost 
ziyaretlerini devam ettirelim’’ dedi.  Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bend-
evi Palandöken, vatandaşların bayramların AVM’lerde 
geçirmemelerini isteyerek, ‘’Mahalle esnafından 
alınan bir paket şekerleme-lokum ile geleneksel eş-
dost ziyaretlerini devam ettirelim’’ ifadesini kullandı. 
Konfederasyon’dan yapılan yazılı açıklamaya göre 
Palandöken, Perakende Yasası’nın hala çıkarılmamış 
olmasının esnaf ve sanatkar ile AVM’ler arasındaki 
haksız rekabetin sürmesine neden olduğunu belirtti.

İŞ YAPMA KOLAYLIĞINDA 71’İNCİ ÜLKE 
TÜRKİYE

Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı 2013 
Raporu açıklandı. Rapora göre, Türkiye iş yap-
ma kolaylığı sıralamasında 185 ülke arasında 
71. sırada yer aldı. Dünya Bankası’nın İş Yapma 
Kolaylığı sıralamasında geçen yıl 71. sırada olan 
Türkiye, bu yıl da 185 ülke arasında 71. sırada yer 
aldı. Dünya Bankası, 185 ülkenin iş yapma kolaylığı 
açısından sıralandığı ‘’İş Yapma Kolaylığı 2013 
Yıllık Raporu’’nu yayımladı. Rapora göre, Türkiye 
sıralamada geçen yılki yerini korumasına rağmen, 
geçen yılki sıralamada 183 ülke yer alırken, bu 
yıl ülke sayısı 185 oldu. Türkiye’nin sıralamasının 
değişmemesi raporda, ‘’diğer ekonomilerin de 
en az Türkiye kadar reform yaptığı, dolayısıyla 
Türkiye’nin sıralamadaki yerinde bir değişiklik 
olmadığı anlamına geldiği’’ şeklinde yorumlandı.
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İMALAT SANAYİ EKİMDE YÜZDE 74.9 KAPASİTE İLE ÇALIŞTI
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, ekim ayında 

geçen yılın aynı ayına göre 2,1 puan azaldı. İmalat sanayi genel-
inde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,1 puan 
azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası’ndan 
yapılan açıklamaya göre, aynı ayda İmalat sanayi genelinde mevs-
imsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya 
göre 0,3 puan artarak 73,1 seviyesinde geldi. 

GÜVEN ENDEKSLERİ GERİLİYOR
Ekim ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven 

endeksleri azaldı. Bu yılın Ekim ayında, bir önceki aya göre, hizmet 
sektörü güven endeksi yüzde 2,1, perakende ticaret sektörü güven 
endeksi yüzde 8,8 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,1 oranında 
azaldı. İnşaat, perakende ticaret ve hizmet sektörlerine yönelik 
düzenlediği, “Aylık İşyeri Eğilim Anketi” ile bu sektörlerde faaliyet 
gösteren girişimcilerin mevcut iş durumları ve gelecek 3 aya ilişkin 
beklentilerini ölçen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu anketlerin 
sonuçlarından yararlanarak her sektöre ilişkin hesapladığı Sektörel 
Güven Endeksleri’nin Ekim ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

SÜTTE “ANLIK TAKİP SİSTEMİ” GELİYOR
Ulusal süt kayıt sistemindeki veriler artık 

aylık değil, anlık gelecek. Türkiye’de, hangi 
ilde, hangi köyde, hangi üretici ne kadar süt 
üretiyor anlık olarak takip edilebilecek. Türkiye 
Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Ali Ko-
yuncu, sütte anlık takip sistemine geçecekler-
ini belirterek, “Ulusal süt kayıt sistemindeki ver-
iler artık aylık değil, anlık gelecek. Türkiye’de, 
hangi ilde, hangi köyde, hangi üretici ne ka-
dar süt üretiyor anlık olarak takip edilebilecek” 
dedi.

GENÇ VE KADIN GİRİŞİMCİLER DAHA FAZLA 
DESTEKLENMELİ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği 
(KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, genç ve kadın 
girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini 
belirtti. KOBİDER açıklamasında, Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu Avrupa’da insan sermayesine 
duyulan ihtiyacın giderek artacağı ve kadınların da 
burada kilit bir rol oynayabileceği belirtilerek, Avrupa 
ülkelerine oranla daha düşük olan kadın girişimci 
sayısının artırılması gerektiği vurgulandı. Avrupa’da 
kadınların, kendi işinde çalışan toplam nüfusun yüzde 
34,4’ünü oluşturduğunu vurgulayan Özgenç, “Ül-
kemizde kadın girişimci oranı yüzde 7 civarında. Bu 
sebeple girişimci sayısının artırılması için kadınların 
iş kurmaya heveslendirilmesi gereklidir” dedi.
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BİR ÜLKEYLE DAHA VİZELER KALKTI
Türkiye ile Kolombiya arasında vizeler kalktı. Bakanlar Kurulu, 

14 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuri-
yeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmayı onayladı. 
Milletlerarası Antlaşma, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayıyla 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kolombiya’dan 
Türkiye’ye arkeolojik kazı, Ağrı Dağı’na tırmanış, belgesel, film 
çekimi, çalışma, okuma, sirk gösterisi, gazetecilik faaliyetleri için 
gelecekler ise vize rejimine tabi olacak. 

‘KAYITLI SERMAYE’ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE
Başlangıç sermayesi en az 100 bin lira olan şirketler; Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak şartıyla kuruluşta kayıtlı sermaye 
sistemini kabul edebilecekler. Başlangıç sermayesi en az 100 bin lira 
olan şirketler; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak şartıyla 
kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilecekler veya son-
radan esas sözleşmelerini değiştirerek kayıtlı sermaye sistemine 
geçebilecekler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Halka Açık Olma-
yan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

“ELMA DİYARI” NAR ÜRETİMİNDE DE İDDİALI
Türkiye elma üretiminin yüzde 25’ini karşılayan 

Karaman’da nar üretimi de hızla yaygınlaşıyor. 
Türkiye elma üretiminin yüzde 25’ini karşılayan 
Karaman, her geçen gün artan nar üretimiyle de 
adından söz ettirmeye başladı. Karaman Ziraat 
Odası Başkanı Recep Muğlu, Karaman’ın ürün 
çeşitliliği bakımından oldukça zengin olduğunu 
belirtti. Muğlu, “elma diyarı” olarak bilinen 
Karaman’ın, Akdeniz iklimi özellikleri gösteren 
güney bölgelerinde, nar, Antep fıstığı, incir, zey-
tin gibi ürünler de yetiştirildiğini söyledi. FIRSAT ÜRÜNLERİNE DİKKAT 

Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği (TÜBİDER) 
Genel Başkanı Fuat Engin, internet alışverişi yoluyla 
dolandırıcılığın son dönemde arttığını kaydederek, tüket-
icileri, yeterli inceleme yapmadan sipariş vermemeleri 
konusunda uyardı. Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği 
(TÜBİDER) Genel Başkanı Fuat Engin, yaptığı yazılı 
açıklamada, pek çok kişinin internette, piyasa fiyatının 
çok altında fiyatla, ‘’fırsat ürünü’’ sloganıyla satılan 
ürünlerin cazibesine kapılıp dolandırıcıların kurbanı 
olduğunu kaydetti. Kapıda ödeme seçeneğinin de tüketi-
cileri korumadığını belirten Engin,’’Ürünü teslimata gelen 
kişi, tüketiciye, ‘Ödeme yapmadan paketi açamazsınız’ 
diyerek, ödeme yapmasını sağlıyor. Tüketici paketi 
açtığında dolandırıldığını anlıyor ancak iş işten geçmiş 
oluyor’’ifadesini kullandı.
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Alberto Manguel-Bütün İnsanlar Yalancıdır
Sürprizlere alışkın olabilirsiniz ya da beklen-

medik durumlara. Peki, her 
defasında şaşırmaya hazır 
mısınız? O halde güvenilm-
esi zor anlatıcıların dilinden 
örülmüş bir romana ‘merhaba’ 
demenin vaktidir. Bir gazetecinin, 
Jean-Luc Terradillos’un, 30 yıl 
önce intihar eden yazar Alejan-
dro Bevilacqua’nın hayatını incel-
emeye koyulmasını anlatıyor ‘Bütün 
İnsanlar Yalancıdır’… Özellikle “Hay-
ali Eserler Sözlüğü”nden tanıdığımız 
Arjantinli yazar, çevirmen ve editör 
Alberto Manguel bu eserinde dili, dilin 
bütün araç ve yöntemlerini büyük bir 

ustalıkla ve bütün yönleriyle kullanıyor. Kurgu, betimle-
meler, örnekler ve hayal gücünün açtığı çığıra ise di-
yecek yok. Çetrefilli bir hikâyenin kahramanını tasvir et-
mek gerçekten çok zor bir iş. Alejandro Bevilacqua’nın 
macerasını anlatma işini en kestirme yoldan çözmeye 
çalışacağım. İçerisinden önem arz eden pek çok kadının 
gelip geçtiği kısacık bir hayat. İki kutup arasında, soğuk 
ve güneyli babaannesi ile puslu ve kuzeyli Loredana 
arasında geçen ergenliği. Hayatının ikinci evresinde 
yine birbirine zıt başkalarının olduğu… 

Ergun Hiçyılmaz-Karakol
Sosyal ve siyasi tarihin araştırmacılarından biri olan 

Ergun Hiçyılmaz bu defa bir ilki takdim ediyor.
Yarım asrı aşkın gazetecilik hayatında kitlenin 

ulaşamadığı karanlık noktalara mesleki bir bakışla 
yaklaşan ve sorulara belge ve diğer bilgilerle yanıt get-
irmeye çalışan yazar kitabında bir dönemin gizli örgütü 
Karakolu inceliyor. Bugün, Milli Mücadelenin örgütleri 
arasında gösterilen ve faaliyetinden çok sınırlı olarak 
söz edilen Karakolun nasıl meydana geldiği ve kimler 
tarafından oluşturulduğu bilinmekle beraber, kadronun 
ortaya çıkış ve bitiş safhaları tam olarak or-
taya konulmamıştı. Rusyayla ilk 
görüşmeleri Ankaraya 
rağmen yapan bu 
örgütün Milli Mücadele 
saflarında meydana 
getirdiği olumlu ve olum-
suz yankılar sadece ask-
eri değil, siyasi çevreleri 
de etkilemişti.Karakol 
örgü tünün feshedilmesi ve 
ardından tedbir olarak yeni 
örgütlerin kurulması Milli 
Mücadeleye yeni bir çehre 
kazandıracak, bu defa or-
taya faaliyetle ilgili tartışma ve 
sürtüşmeler çıkacaktır.

Erol Manisalı-Attila İlhan’la Hayatın İçinden
Ben onun sanki “ağlama duvarıyım.” Ne garip! O da benim ağlama duvarım sanki. 

Ben de hiç kimseyle konuşamadıklarımı onunla konuşuyorum. Ne büyük özgürlük, 
ne büyük rahatlık bu... Bütün duvarları yıkıp atmıştık aramızdaki. Kendi kendimize 
söyleyebildiğimiz her şeyi birbirimize söyleyebiliyorduk. İşte bunu özlüyorum şimdi. 
Bu yazılarda, sohbetler, anılar, benim sonradan yaptığım bazı değerlendirmeler içiçe 
geçmiştir. Attila İlhan’ın ve benim hayatımızda yer etmiş tanıdık yazar, düşünür, 
sanatçı, politikacı pek çok ünlüye bu yazılarda rastlayabilirsiniz. İlhan Selçuk, Sev-
gi Erenerol, Uğur Mumcu, Aziz Abi (Aziz Nesin), Yıldız Sertel, Sina Akşin, Sadi 
Somuncuoğlu, Sina Aygün, Kemal Özden’den, Ankara günlerinden Sevgi Soysal, 

Çetin Altan, Hıncal Uluç’a;

Zeki Büyüktanır-Madımak Çığlığı
Bir dönemeç; bir süreç, bir kıskaç, bir inileme, bir çılgınlık bir çığlık... Bir ot; Si-
vas yaylasında yetişen, çorbaya katık. Madımak bir otel Sivas Çarşısı’nda, 
bağnazlarca yakılıp yok edilen. Bir yangın alacasının cayırtıları, haykırışları ve 35 
can insanın acılarla alazlar, dumanlar arasında kavrularak boğularak susturulması. 
Canlı, insan, alev, duman, ölüm gibi acılar çok yaşanmış; çığlıklar atılmış, çağlar 
boyu ölümler, öldürmeler yaşanmıştır, ama böylesi, hiç görülmemiştir, ne bu to-
praklarda, ne de başka yerlerde, başka zamanlarda. Bu bağnazlar, Neron’dan da 
çılgın daha da acımasız. Bu bir oyun mu yoksa bir düzenin acımasız sonucu mu? 
Yalvarmak yakarmak yetmedi, çığlıkları kimseler duymadı. Kurtuluşu sağlayamayan 
sorumlular, yöneticiler suskunluklarıyla, sorumsuzluklarıyla kaldılar.
Madımak Çığlığı Dinmedi, Sürüyor... “Madımak Yangını” cumhuriyet öncesi ve 
cumhuriyet sonrasının belirli zaman dilimlerini anlatıyor... anlatırken de, oldukça 
dğişkenlik gösteren sosyal, ekonomik ve siyasal olguların burgaçlarına korkusuzca 
inip çıkıyor.
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