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SÖYLEŞI

Ekonomist Bartu Soral:

“Ekonomide Bedel Ödeme
Zamanı Geldi, Yeni Mortgage
Krizi Kapıda!”
Türk ekonomisi zor günler geçiriyor. Doların 2 TL’nin üzerine
yükselmesi, borsanın düşüşü, faizlerin çift haneleri görmesiyle birlikte bütün çevrelerde büyük bir ekonomik krizin yakın
olduğu dillendiriliyor. Biz de ekonomide yaşanan bu gelişmeleri konunun uzmanı bir isimle, Birleşmiş Milletler eski Kalkınma Programı Müdürü, Ekonomist Bartu Soral’la konuştuk.
Söyleşi: Şenol Çarık

“

Önlem zamanında alın
madı. Şimdi artık bir bedel ödenecek. Bu bedeli
vatandaş ödeyecek. Düzeltmenin zamana yayılması ani
bir şoktan daha tercih edilir
bir durum. Dikkatli bir denge
politikası
ile
yapılabilir.
Hem uluslararası finans
piyasalarını çok ürkütme
yeceksin, hem kontrollü bir
düzeltmeyi yönetirken hem
de gelecek yılların güçlü Türkiyesi için yaptığın planlamayı
uygulamaya
koyacaksın.
Bu gerek uluslararası finans piyasaları, gerekse
ülke içindeki sınıflarla asgari müşterekte anlaşmayı
sağlayarak
bir
denge
politikası içinde yapılabilir.
Türkiye’nin mevcut durumunun
kazasız
belasız
atlatılması böyle mümkün
olur.”
8

Doların 2 TL’ye yüksel
mesi, borsanın düşüşü,
faizlerin çift hanelerde
oluşu, bir bütün olarak bu
tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Kıyamet mi kopu
yor ekonomide?
Türkiye’de ekonomiyi anlamak için döviz kurlarını
yakından incelemek lazım.
1994, 2001 ve 2008’de
yaşadığımız krizlerin ortak
bir yönü var. Şimdi bakınız
2002 yılında dolar 1.41 TL
idi. O günden bugüne kadar yurt içinde ve hatta yurt
dışında her şeyin fiyatı arttı.
Ama nasıl olduysa doların
fiyatı bu zaman içinde
hemen hiç artmadı hatta bazı
yıllar ucuzladı. Mesela 2002
yılında 1.41 TL olan doların
fiyatı, 2005 yılı sonunda 1.35
TL’ye gerilemiş. Halbuki bu

dört yıl içinde yıllık enflasyon
ortalaması yüzde 9. Yani fiyatlar Türkiye’de ortalama
yıllık yüzde 9 artarken doların
fiyatı ucuzluyor. Devam eden
dönemde de durum farklı
değil. 2008 Ocak ayında
dolar 1.14TL’ye gerilemişti.
Krizle beraber bir düzelme
yaşandı ama kısa sürdü.
2010 yılını ise dolar 1.54’ten
tamamladı.
Türkiye’de her yıl enflas
yon hızı ortalama yüzde 9
olurken gerek doların, gerek
avronun fiyatı suni olarak
değerli kalıyor. Bir ara bilgi
vereyim: 2003 Mart ayında
100 olan Üretici Fiyatları
Endeksi (ÜFE) 2013 Mart
ayı itibari ile 210 oldu. Buna
karşılık dolar fiyatı endeksi
140 civarında. Arada ciddi
bir fark var. 2002 yılından
beri dolar ve avronun fiyatı
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hiç olmaması gerektiği kadar
değerli kaldı.
Hatırlarsınız 2001 krizine
sabit kur rejimi ile girdik.
Yani dövizin fiyatını devlet belirliyordu. Büyükle
rimiz bu uygulamanın döviz
fiyatlarını suni olarak değerli
kıldığını, bunun da krize yol
açtığını söylediler. IMF’deki
büyüklerimiz de bize 2001
krizi sonrası dalgalı kura
geçmemizi
tavsiye
etti.
Dalgalı kurda döviz fiyatları
gerçek değerini bulacak, suni
bir değerleme olmayacak,
kur hakettiği yerde olacaktı.
Kurlar rekabetçi ve gerçek
değerinde seyredecekti. Biz
de büyüklerimize inandık.
Ama arkada kalan 12 yıl durumun çok farklı olduğunu
bize gösteriyor.
Şimdi
biliyorsunuz
Amerika ve Avrupa krizden
çıkabilmek için piyasalara
devamlı para akıtıyor. Para
bollaşsın ki faizler düşsün,
tüketici borçlansın, tekrar
tüketmeye başlasın istiyorlar. Dört yıldır bu politikayı
uyguluyorlar. Şimdi bu Mayıs
ayında Amerika Merkez
Bankası Başkanı piyasaya
her ay verdikleri 85 milyar
doları 2014’ten sonra vermeyebileceklerini
söyledi.
www.usiad.net

Bizde de kıyamet ondan sonra koptu. Borsa endeksimiz
90 bin seviyesinden 68 bin
seviyesine gerilerken faizler
yüzde 5 seviyesinden yüzde
10 seviyesine tırmandı, yani
bir misli arttı. Dövizin fiyatı da
yaklaşık yüzde 13 oranında
arttı.
“‘DEPRESSİON’
YAŞIYORUZ”
Türkiye’de bir develüas
yon yaşandı o zaman…
Dalgalı kurda devalüas
yon değil ama “depression”
diyoruz. Evet, çok sınırlı
olarak yaşandı. Halbuki ve
riler bize kurlarda çok daha
ciddi bir düzeltmenin olması
gerektiğini söylüyor.
Sizce neden böyle bir
sonuç doğuyor?
Nedenini
açıklamaya
çalışayım.
Bir
ülkenin
parasının bizdeki gibi değer
kazanabilmesi veya değerini
koruyabilmesi için, birincisi döviz açığı yani cari
açığının olmaması, ikincisi
bütçe performansının güçlü
olması ve üçüncü olarak da
enflasyon derdinin olmaması

lazım. Halbuki bizim çok cid
di oranda bir döviz açığımız
yani cari açığımız var.
2010 ve 2011 yıllarında
milli
gelirimizin
yaklaşık
yüzde 10’u civarında bir
döviz açığı verdik. Şu anda
yıllık yaklaşık 65 milyar dolar
döviz açığımız var. Bütçemiz
açık veriyor ve yıllık fiyat
artışlarını aşağıya çektik ama
hala yüzde 8 civarında bir
enflasyon var. 2002 yılından
bugüne
kadar
fiyatlar
yaklaşık yüzde 130 oranında
arttı. Ama aynı dönemde
doların fiyatındaki artış çok
sınırlı kaldı. Bütün bunlara
ek olarak bizim bir de borç
sorunumuz var. Dış ticaret
açığından ötürü dış borcumuz devamlı büyüyor. Borcu kapatmak için yeni borç
alıyoruz. Önümüzdeki 12 ay
ödemesi gelen dış borcumuz
170 milyar dolar. Yani bizim
bu 170 milyar dolar borcu
ödemek için yine dışarıdan o
kadar para bulmamız lazım.
Bütün bu olumsuz tab
loya rağmen Türk Lirası
nasıl güçlü kalabiliyor?
Çünkü, yurtdışından para
girişi devam ediyor. E ne güzel demek ki biz İsviçre falan
9

gibi zengin bir ülke olmuşuz.
Herkes bize güvenip parasını
getiriyor. Ülkemize döviz getirip fabrika kuruyor, yeni
üretim imkanları açıyor. Bizi
yeni teknolojilerle buluşturup,
üretimdeki
verimliliğimizi
arttırıyor.
Maalesef hiçbirisi gerçeği
yansıtmıyor. Bu sorunun
tek bir cevabı var, o da
“yüksek reel faiz” ve “vergi
avantajları”dır. Şimdi biliyorsunuz ekonomide arz talep
kanunu var. Bir malın fiyatının
sabit kalması için piyasaya
talep kadar mal çıkması
gerekir.
Basitleştirerek
anlatayım: İnsanların 100
pantolon ihtiyacı var. Piyasa
da 100 pantolon varsa fiyat
değişmez. Piyasadaki pantolon sayısı 100’den 150’ye
çıkarsa pantolon fiyatı ucuzlar. Çünkü talep 100, arz ise
150’dir. Tersi olur, piyasaya
50 pantolon çıkarsa fiyatı artar. Ama yerli pantolon üreticisi piyasaya 50 pantolon
sürerken,
yurtdışından
da 100 pantolon ithal
ederler ve böylece piyasaya 150 pantolon çıkarsa pantolon fiyatı düşer.
İşte bizim döviz
hesabı da böyle.
Yurt dışından
döviz girişi ol
dukça
bizim
Türk
Lirası
aşırı
değerli
kalıyor, gerçek
yerine oturmu
yor. Bizim döviz
üretimimiz
(ihracattan, turizmden, taşımadan, müteahhitlerden gelen döviz) talebi
karşılamıyor. İnsanlarımızın
döviz talebi, kendi döviz
üretimimizden 60-65 milyar dolar fazla. Çünkü,
ithalatımız fazla. Biz bu parayı
yurtdışından bulacağız. İşte
bu parayı bulmak için ister
borç olsun, ister bizim borsaya gelsin, ister devlet tah10

vili alsın, nasıl olursa olsun faiz kazancı elde etti. Devgelsin diyoruz.
letimize bu 214 bin liralık faiz
kazancı için ne kadar vergi
Peki,
biz
döviz ödeyeceğini sordu, devgirişinde devamlılığı nasıl letimiz yüzde sıfır cevabını
başarıyoruz?
verdi. Yani yabancıların faiz
ve borsa kazançlarından
Bunu iki yolla başarıyoruz; hiç
vergi
almadığımız
bir yüksek reel kazanç sunu için yabancı yatırımcı bu
yoruz, iki bu kazançtan hiç kazancına hiç vergi ödevergi almıyoruz. Bakınız bir medi. Bir sene sonunda ana
örnekle anlatmaya çalışayım. para olan 1 milyon 780 bin
Bir yabancı fon 2012 yılı TL üstüne 214 bin lira faiz
başında
Türkiye’ye 1 kazancı ile beraber toplam 1
milyon 995 bin TL’si oldu. Bu
para ile tekrar dolar alıp ülkesine dönmeye karar verdi.
Sene sonunda dolar kuruna
baktı. Kur hiç değişmemişti.
1
dolar=1.78TL
olarak
kalmıştı.
Çok
sevindi.
Çünkü, aynı yıl Türkiye’de
enflasyon yaklaşık yüzde 10
olmuştu. Yani paranın alım
gücü yüzde 10 düşmüştü.
Ama dolar fiyatı hiç
değişmemişti.
Yabancı fon eldeki
parasını 1.78 TL’den dolara çevirince 1 milyon 120
bin dolar elde etti. Yani
bir yıllık net kârı 120
bin dolar oldu. Hem
de vergisiz. Yabancı
yatırımcı
enflas
yondan hiç etkilenmedi. Hâlbuki bu
yatırımcı yerli bir
yatırımcı olsa
ve yatırımlarını
Türk
Lirası
olarak yapıyor
olsaydı o sene
parası yüzde
10 oranında eriyecekti.
İşte
aldatmaca
burada. Reel faizler, biliyorsunuz piyasadaki nominal
milyon dolar getirdi. 1 Ocak faizler eksi enflasyon oranı
tarihindeki dolar kuru olan olarak hesaplanır. Yani pi1.78 TL’den bozdurdu ve 1 yasada faizler yüzde 10 ve
milyon 780 bin TL’si oldu. enflasyonda yüzde 10 ise
Bu parayla gitti yıllık faizi reel faiz yüzde 0 (sıfır) deyaklaşık yüzde 12 olan dev- mektir. Ama bu yerli yatırımcı
let tahvili aldı. Bir yıl boyunca için söz konusu. Çünkü ülke
parası devlet tahvilinde kaldı ye döviz girişi oldukça döviz
ve sene sonunda 214 bin lira fiyatı sabit kalıyor hatta bazı
www.usiad.net

yıllar ucuzluyor ve dolar
olarak ülkeye gelen sene
sonunda enflasyondan hiç
etkilenmeden büyük bir kazanç elde edip dönüyor. Yani
Türkiye’de nominal faiz oranı
yabancı yatırımcı açısından
bazı yıllar reel faiz bazı yıllar
daha bile fazlası anlamına
geliyor.
Bu durum son 10 yıla mı
ait?
Hayır, değil. Bakınız 1994,
2001 ve 2009 krizlerinin
tamamına Türkiye ciddi bir
cari açıkla girdi. Yani kriz
öncesi cari açık ciddi oranlara yükselmişti. Buna paralel
olarak 1994 ve 2001 kriz
leri öncesi Türk Lirası aşırı
değerliydi, öyle ki bu krizlerin
hemen ardından paramız
yüzde 30-40 oranında devalüe edildi. Bu krizler sonrası
paranın devalüe edilmesi
ile birlikte ihracatımız süratle artarken, ithalat geriliyor
ve böylece cari açığımız da
düşüyor. 2009 krizinde ise
durum biraz farklı görünüyor.
Önceki iki krizde yaşanan
büyük devalüasyon 2009
krizi ertesinde yaşanmadı.
Krizden sonra geçen iki
çeyreğinin ardından kurlar
tekrar değerlenmeye başladı.
Bundan
daha
korkutucu olanı ise 2009 yılında
yaşanan krizde TL diğer
krizlere göre zaten daha da
değerli bir pozisyondaydı.
Yani 2009 krizine diğerlerine
göre daha değerli bir kurla
girdik ve işin kötüsü, kriz
le birlikte kurlarda yüzde
50 civarında bir düzeltme
yaşanması gerekirken çok
az bir düzeltme oldu ve kurlar düzeltmen iki çeyrek
sonra eski noktaya geldi ve
aştı. Bunun sonucu olarak
cari açıkta ciddi bir düzeltme
olmadığı gibi 2010 ve 2011
yıllarında tahammül edilmez
noktalara ulaştı.
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Bu sistemin
zararı oluyor?

bize

ne ler düşükken, borçlanma
imkânları
rahatlamışken
büyük bir yatırım atağı
Bu, suni olarak değerli tutu- başlatabilirdik. Araştırma ve
lan Türk Lirası dövize büyük geliştirmeye, yeni teknolokazanç sağlayarak döviz jiler
üretmeye
kaynak
girişinin sürmesini sağlıyor. ayırabilirdik.
Bölgesel
Ama öte yanda bu amaçla eşitsizlikler
kapsamında
ödenen yüksek faizin faturası mesela GAP projesini bitiredış borç stokunun büyümesi bilirdik. Biz dış borç aldık,
ne, kaynakların faize gitmesi bunu ithalata kullandık. Şimdi
ne, gelir ve servet dağılımının elde var sıfır. Çocuklarımız
bozulmasına neden oluyor.
diğer ülke çocukları için
Döviz açığı ödenemez borçlanmış oldu.
boyuta ulaşıyor. Ucuz döviz
nedeniyle yatırım ve üretim “VERİLERE BAKTIKÇA
yapısı bozuluyor. İşsizlik KORKUYORUM AMA
artıyor. Ucuz işçiliğe dayalı BÜYÜKLERİMİZ KENDİNDEN
bir ihracat düzeni oluşuyor. ÇOK EMİN”
Bakınız malesef son on
yılda dış borcumuz üç
Maliye
Bakanı
Mehkatına çıkarken, dış ticaret met Şimşek “kriz küreaçığımız rekor üstüne rekor sel” diyor. Ülke olarak bu
kırdı. İhracatımız artarken krizi bizim en az kayıpla
o ihracatı yapmak için yurt atlatmamız mümkün değil
içinde mal üretemez ol midir?
duk. Dolayısıyla dış ticaret
açığımız büyük oranlara
Evet,
kriz
küreseldir;
yükseldi. Bu noktada bütçe doğru. Bugün krizi en şiddetli
performasına çok dikkat ede- hisseden ülkeler komşu üllim. Şu anda bütçe açığımız kelerimiz; Yunanistan, Pordüşük. Hükümetimiz bütçe tekiz,
İspanya,
İrlanda.
performansı ile övünüyor. Krize
girmeden
önceki
Ancak, bütçede ithalattan durumlarına bakınca Türkiye
alınan vergiler önemli bir yer ile çok şaşırtıcı benzerlikler
tutuyor. Yani ithalat arttıkça görüyoruz. Bugün krizi en
bütçenin geliri artıyor, bütçe şiddetli hisseden bu ülkele
performansı iyi görünüyor. rin tamamı 2001- 2007 arası
Hâlbuki o devasa ithalat ciddi yaklaşık yüzde 7 oranında
bir cari açık yaratıyor. Bu dış cari açık veriyorlarmış. Yani
ticaret açığı ve ondan ötürü bizim gibi onların da cari
oluşan cari açık sürdürülebil- açık sorunu varmış. Ayrıca
ir değil. Ekonomi üretemiyor, mesela Almanya’ya göre bu
sadece yurtdışından geleni ülkelerdeki fiyat artış oranları
montajlıyoruz. Yarın ekono- çok daha yüksekmiş. Yani bir
mi çarkları durunca çok ciddi yerde ortak para birimi avro
bir bütçe sıkıntısı doğacak. kullandıkları için rekabet
Bugün
övündüğümüz kaybı yaşamışlar.
kamu borcunun o gün
Kendi paraları olsa devalüe
nasıl süratle tırmandığına edecekken edememişler. Biz
inanamayacaksınız. İspan kendi paramızı kullanıyoruz
ya’da da aynı senaryo ama dalgalı kur zokasını
gerçekleşti.
yediğimiz için biz de deBiz maalesef bu para valüe edemiyoruz. Keza
sal genişlemeyi lehimize İspanya bütçesi kriz öncesi
kullanamadık.
Dünyada olan 2007 yılına kadar faz
para fazlası varken, faiz la veriyordu ve kamu borcu
11

da bizimki gibi çok düşüktü.
Ama durgunluk ve panik
başlayınca her şey büyük bir
süratle altüst oldu. Bizim bu
makro ekonomik dengelerle
oyunu sürdürmemiz mümkün değil. Örneğin dolar açık
pozisyonlarına bakıyorum,
reel sektörün 160 milyar
dolar döviz açık po
zisyonu var. Doların
fiyatı
tutulamayacak noktaya gelirse,
gerekli
düzeltme
yaşanırsa ne olacak.
Durgunluk ve iflaslar
gelecek. Ben verilere
baktıkça korkuyorum
ama
büyüklerimiz
kendinden çok emin.

mı? İmkanları var mı? Yok.
Ama devlet zorunlu olarak
onlara bu evleri aldırıyor.
İnşaat sektörü canlanıyor,
TOKİ’ye iş yapan mütahitler
zenginleşiyor. Ama bir sıkıntı
baş gösterince bu piyasayı
fonlayan bankalar ne yapacak? CevabıABD’de var.

TÜRKİYE KONUTTA
‘KÜÇÜK AMERİKA’
OLMA YOLUNDA
Ülkemizde
şu
anda en hareketli
sektör inşaat sektörü. Aşırı derecede
bir konut arzı var.
Siz bu durumu nasıl
yorumluyorsunuz,
nereye varacak bu
işin sonu?
Özellikle
kentsel
dönüşüme değinmek
gerekir. Türkiye’nin
yıllık konut talebi 350
bin. TOKİ Başkanı
kentsel dönüşüm ile
önümüzdeki 20 yıl içinde 7 mil
yon konutun yenileneceğini
söyledi. Bu, yıllık 350 bin ek
konut anlamına geliyor. Yani
piyasaya talep dışı 350 bin
konut arz ediliyor.
Peki, bu ek arza nasıl talep yaratılacak? Kentsel
dönüşüm olunca ev sahipleri mecburen bu yeni evleri alacaklar. İmkanı olmayanlara kredi desteği
sağlanacak. Peki, bu krediler
nasıl geri ödenecek? Yani
öyle böyle herkes borç harç
bu yeni evlerde oturacak.
Bu insanların gelirleri artmış
12

Bakın 2008 yılında ABD’de
yaşanan konut krizi aynen
bu sebeple baş göstermiş
bir krizdir. Ve oradan bütün
dünyaya yayılmıştır. ABD
2004’ten itibaren düşen faiz
lerle beraber yeterince geliri
olmayanları ev sahibi yapmaya girişti. Çeşitli kampanyalar
açıldı. Sadece faiz ödemeli
kredi, ilk üç yıl geri ödemesiz
kredi vs. gibi. ABD’de bu evleri almak isteyen dar gelirli
şöyle hesap yaptı; ev fiyatları
yıllık yüzde 10 artıyor. İlk
iki yıl sadece faiz öder,
sıkışırsam iki sene sonunda

evi yüzde 20 daha pahalıya
satarım, kârım kârdır. Bu durumu aslında bütün devlet
biliyordu ama borca dayalı
ekonomiyi döndürmek için
bu numaralara göz yumulmak zorunda. Ardından bir
güvensizlik başladı, faizler
bir yükseldi, kredi sistemi
kurudu ve bir anda
sub-prime mortgage
krizi oluştu. Biz de bu
kentsel
dönüşümle
bir krize gidiyoruz.
Bu
kredinin
geri
nasıl ödeneceği belli
değil. Bu inşaatları
yapan TOKİ, GYO,
inşaat şirketleri, bu
inşaatların, köprülerin
yapımı için dışarıdan
ya da bankalardan finansman sağlıyorlar.
Öz
sermaye
kullanmıyorlar.
E
tüketici
de
kredi kullanıyor. Yani
bankacılık
sistemi
hem yapana hem alana kredi açıyor. Çift
taraflı bu bilanço tehlikeli. Bu durum sistemi zorlar. Ayrıca konut
yatırımı ölü yatırım.
Fabrika
kurmuyorsun ki yatırım bitince
üretmeye ve satmaya
başla, ihracat yap,
döviz kazandır. Ev bu.
Yaptın, bitti. Bir sene
sonra hiçbir getirisi
yok. Türkiye ‘Küçük Amerika’
olma yolunda. Ama bir fark
var. Onların parası rezerv
para, dünya parası. Bakın
inşaat sektörü 164 sektöre
girdi sağlıyor. Ekonomiyi
canlandırıyor. Biz önümüzde
bir kötü tecrübe olduğu halde
ABD’nin 2004’te uyguladığı
modeli uyguluyoruz. Tüketici
kredilerindeki yıllık artış son
4 yılda yıllık ortalama yüzde
30. İşte bütün bu veriler
FED’in açıklamasından sonra Türkiye’nin niye bu kadar
ciddi bir sarsıntı geçirdiğini
gösteriyor.
www.usiad.net

“BU TABLO SON 10 YILDA getirisi yüzde 1.80’lerdeydi.
ORTAYA ÇIKAN
FED Başkanının açıklaması
TABLODUR”
ile yüzde 2.70 civarına yükseldi. Yani ABD tahvilinin
Suriye’ye savaş hazır getirisi yükseldi. Daha da
lıklarında bu ekonomik yükselecektir. Bu durumda
tablonun etkisi var mı uluslar arası finansal pisizce?
yasalar için ABD’ye dönüşün
cazibesi arttı. Oraların getiHayır, bence bu tablo- risi arttıkça, buralardan para
da
Suriye’ye
savaş çekiliyor. Para çekildikçe risk
hazırlıklarının izi yok. Bu tab- artıyor ve artan risk daha
lo özellikle son 10 yılda ortaya büyük çekilmeye yol açıyor.
çıkan bir tablodur. Suriye’ye Maalesef döviz girişine bu
kimyasal silah yalanı ile derece bağımlı ülkelerdeki
saldırılmaya
çalışılmasını, süreç böyle işliyor. Türkiye
buna
ülkeyi
yönetenle bu süreci yaşayacaktır.
rin alet olmasını, savaş ve
ölüm kışkırtıcılığı yapmasını
Ekonomide bundan sonutanarak izliyorum. Mevcut ra neler olacak?
hükümeti yöneten, orada
bakanlık yapan, milletvekilliği
Daha önce belirtmiştim.
yapan, o partiye üye olan 2008 krizine yapılan müherkes
akacak
kandan, dahale devasa bir parasal
ölecek insanlardan sorumlu- genişleme ile oldu. Türkiye’yi
dur; lanetliyorum. Ekonomik sıkıntıdan çıkartan bu para
anlamda ne olacağı ise bel- sal genişleme oldu. Çünkü,
lidir. Türkiye mutlaka bir dü- biz de bu paradan payımızı
zelme yaşayacak. Bu veriler aldık. Şimdi FED bu parasal
sürdürülebilir değil.
genişlemeyi bitireceğim, aylık
85 milyar dolar parayı piSıcak para güvenli li- yasaya vermeyeceğim diyor
manlara kaçar mı?
ama, henüz eyleme geçmedi. Ayrıca dikkat edin parasal
Türkiye ve diğer gelişen genişlemeyi durdurmak dipiyasalara giren para zaten yor, 4 yıldır piyasaya verdiğim
belli bir risk üstlenerek giriyor. likiditeyi toplayacağım demiABD’de 10 yıllık tahvillerin yor. O başka bir senaryo.

www.usiad.net

Onu yapması için; ekonomik
verilerin güçlenmesi ve enf
lasyon tehditi görmesi lazım.
Yani parasal genişlemeyi
durdurur, üstüne de şimdiye
kadar piyasaya verdiği parayı
toplarsa, siz o zaman görün
piyasalardaki kurumayı ve bizim başımıza geleceği.
Sizce ne tür önlemler
alınmalıdır?
Önlem
zamanında
alınmadı. Şimdi artık bir bedel ödenecek. Bu bedeli
vatandaş ödeyecek. Düzeltmenin zamana yayılması
ani bir şoktan daha tercih edilir bir durum. Dikkatli bir denge politikası ile
yapılabilir. Hem uluslararası
finans piyasalarını çok ürkütmeyeceksin, hem kontrollü
bir düzeltmeyi yönetirken
hem de gelecek yılların
güçlü Türkiye’si için yaptığın
planlamayı
uygulamaya koyacaksın. Bu gerek
uluslararası finans piyasaları,
gerekse
ülke
içindeki
sınıflarla asgari müşterekte
anlaşmayı sağlayarak bir
denge
politikası
içinde
yapılabilir.
Türkiye’nin
mevcut durumunun kazasız
belasız atlatılması böyle
mümkün olur.
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Satılık Çiftlikler Ülkesi Türkiye
gelişmekte olan ülkeleri top
lumsal ve siyasal açıdan
kolaylıkla denetlenmelerine de
olanak sağlayacak.
Şirket tarımcılığı Türkiye’nin
de yapısal özelliklerine uygun
değil. Özelikle, verilen kredile
rin cazibesine kapılarak bu işe
girecekler zor durumda kalacaklar. Türkiye çiftlik mezarlığı
olacak” diye yazıyorum.
Bu
bağlamda
sayısız
uyarılar
yapıldı.
Bununla
birlikte,
yeni-liberal
politikalarla işletmelerin büyük bir
çoğunluğunu oluşturan küçük
ve orta ölçekli işletmeler yerine,
şirket tarımcılığı olağanüstü
desteklerle özendirildi.
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

T

üketiciler et ve süt
gibi besinleri pahalıya
alıyorlar ve şikâyet ediyorlar. İşin üretim açısından
nedeni ise yeterince bilinmez.
Açıklamaya çalışayım.
Yıllardır
“Çokuluslu
gıda ve tarım şirketleri,
tarımda şirket tarımcılığını
ve sözleşmeli tarım mode
lini sahneye koyuyorlar.
Bu modelle bir yandan
endüstriyel tohum, damızlık
hayvan, ilaç ve kimyasal
gübre gibi girdilere sürekli
pazar yaratmak, bir yandan
da kendilerine bağlanan
büyük tarımsal işletmelerin
ürünlerini işleyip pazarlamak
istiyorlar. Bu şekilde, dünyada gıda egemenliklerini
pekiştirecekler.
Sahneye konulan bu
oyun, çok uluslu şirketlerin
14

DEV SIĞIRCILIK
İŞLETMELERİ NASIL
SATILIK OLDU?
Bakınız hayvancılıkta ne
oldu? 2010 sonundan itibaren
dev sığırcılık işletmelerinin
kurulması için“sıfır faizli” 3 milyar liralık kredi kullandırıldı.
Sıfır faizli krediyi alanlar, iç

piyasada hayvan bulamadılar
ve ithalat yönünde baskı
yaptılar. İthalatçı çok sayıda
firma kuruldu ve durumdan
ithalat lobicileri karlı çıktılar.
Aslında asıl karı, ellerinde stok
sığır bulunan AB/ABD’deki
ihracatçı firmalar elde ettiler.
Çünkü stok sığırlar sorun durumuna gelmişti.
Çiftlikleri
kuranlar
bir
süre sonra hayal kırıklığına
uğradılar. Çünkü yem dâhil
girdi fiyatlarında olağanüstü
yükseliş oldu, buna karşılık süt
fiyatları süt tekelleri tarafından
belirlendiğinden aynı şekilde
artmadı. Üstelik kimi zamanlar dışarıdan süt tozu ithaline
olanak sağlanınca süt fiyatları
daha da düşürüldü. Buna
krediye özenen, ancak sektörden bihaber girişimcilerin
deneysizlikleri de eklenince,
çok sayıda işletme kapanma
noktasına geldi. Buna karşılık
köylü işletmelerinin hayvan
sayıları azalmakla birlikte,
varlıklarını devam ettirildiği
gözlemlendi.

www.usiad.net

Bunlar benim tespitlerim.
Benzer
tespitleri,
sayısız
ithalatçı firmalardan biri de
söyledi. Gazetelere yansıyan
bir habere göre 7 bin kadar
damızlık düvenin ithalatını yapan Ankara merkezli Agroplus
Şirketi’nin yetkilisi “Birçok çiftlikteki durum içler acısı. Sektörel iflas yaşanabilir. Bize,30’a
yakın işletme, çiftliğini satmak için başvuruda bulundu.
Avrupalı firmalar ile temastayız.
Aldığımız çiftliklerde onlarla
da ortaklık yapabiliriz. Türkiye bu konuda önemli bir üs
olarak görülüyor. Irak ve Körfez ülkelerine hayvan satışı
için
değerlendirilebilmek
isteniyor.”şeklinde açıklamada
bulundu.
DOĞRU MODEL NE?
Öngörülerimin
doğrulan
masını istemezdim. Ancak
hayvancılıkta, tarımın diğer
dallarında olduğu gibi sahneye
konulan model, Türkiye’nin
hayrına çıkmadı. Burada iki
önemli nokta ile doğru modelin
ne olduğunu ifade edelim.
• Gelişmekte olan ülkelerde emek daha bol,
dolayısıyla fırsat maliyeti daha
www.usiad.net

düşük olmasına ek olarak
toprak ve sermayede daha
düşük maliyetlidir. Bu nedenle
küçük ve orta ölçekli işletmeler
daha yüksek bir toplam
verimliliğe sahip olmaktadırlar.
Bu
işletmelerin
ölçek
büyüklüğünden kaynaklanan
sorunları ise, kamu yatırım ve
hizmetlerinin sağlanması ve
kooperatifleşme ile aşılabilir.
Türkiye gibi ülkelerde de,
anılan işletmelerin toplumsal yanı da vardır. İşin bu
yanı ihmal edildiği için kırsal
kesimde işsizlik ve yoksulluk
artmaktadır.
• Türkiye hayvancığında
sığır
yetiştiriciliğinin
öne
çıkarılması, her bölgemiz için
uygun değildir. Nedeni basit
olarak şöyle cevaplandırılabilir;
Ülkemiz yarı-tropik bir kuşakta.
Bunun sonucu meralarımız
kısa boylu, zayıf ve seyrek
otlardan oluşuyor. Böylesi
ekolojik ortamlar için koyun ve keçi daha uygun bir
özellik gösterir. Bununla birlikte koyun ve keçinin ihmal
edilmesi sayılarında büyük
düşüşleri ve bu bağlamda
kırmızı et yetersizliğini ortaya
çıkarmıştır.

Sıfır faizli krediyi
alanlar, iç piyasada hayvan bulamadılar ve ithalat
yönünde baskı
yaptılar. İthalatçı
çok sayıda firma
kuruldu ve durumdan ithalat lobicileri karlı çıktılar.
Aslında asıl karı,
ellerinde stok sığır bulunan AB/
ABD’deki ihracatçı
firmalar elde ettiler. Çünkü stok
sığırlar sorun durumuna gelmişti.
15

HABER

Dış Ticaret Açığı
Biraz Daha Büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 2.2 artarak 13
milyar 113 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 10 artışla 22 milyar 918
milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 22.5 büyüyerek 9 milyar
806 milyon dolar oldu. Temmuz ayları itibariyle ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 61.6’dan yüzde 57.2’ye geriledi.

D

ünya gazetesinin haberine göre yılın ilk yedi
ayında ihracat sadece
yüzde 1.3’lük bir artışla 88 milyar 293.2 milyon dolar, ithalat
ise yüzde 7.6 büyüyerek 148
milyar 756.1 milyon dolar oldu.
Böylece yedi aylık dış ticaret
açığı geçen yıla göre yüzde
18.3 artışla 60 milyar 462.9
milyon dolara ulaştı. Yedi
aylık dönemlere göre ihracatın
ithalatı karşılama oranı yüzde
63’ten yüzde 59.4’e geriledi.
İHRACATTAKİ KÖTÜ GİDİŞ
AB KAYNAKLI

dolarla Irak, 788 milyon dolarla
İngiltere ve 625 milyon dolarla
Rusya izledi. Almanya, aylık 2
miyar 376 milyon dolarla ithalatta da ilk sırada yer aldı. Bu
ülkeden yapılan ithalat geçen
yılın aynı ayına göre yüzde
30.3 arttı. İthalatta Almanya’yı
2 milyar 281 milyon dolarla
Rusya, 2 milyar 260 milyon
dolarla Çin izledi.

bunların aksam parçaları” 1 milyar 605 milyon dolarla Temmuz
ayında da fasıllar düzeyinde
en büyük ihracat kalemi oldu.
Bu fasılı; 1 milyar 121 milyon
dolarla “kazanlar, makinalar,
mekanik cihazlar ve aletler,
bunların aksam ve parçaları”,
867 milyon dolarla örme giyim
eşyası ve aksesuarı, 856 mil
yon dolarla elektrikli makine ve
cihazlar izledi.
İHRACATTA OTOMATİV
Ham petrol ve doğal gazın
İTHALATTA ENERJİ GRUBU içinde yer aldığı “Mineral
yakıtlar ve yağlar” Temmuz
“Motorlu kara taşıtları ve ayında da ithalatı en yüksek

İhracattaki genel eğilimin
aksine Avrupa Birliği’ne (AB28) yapılan ihracat, 2012
yılının aynı ayına göre yüzde
22.7 artarak 5 milyar 447 mil
yon dolar olarak gerçekleşti.
AB’nin geçen yıl Temmuz
ayında yüzde 34.6 olan payı,
bu yıl aynı ayda yüzde 41.5’e
yükseldi.
Almanya, Temmuz ayında
da en fazla ihracat yapılan ülke
oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 17 artarak 1 milyar 208
milyon dolar oldu. İhracatta
Almanya’yı 1 milyar 82 milyon
16
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fasıl olmaya devam etti. Bu
fasılda aylık 4 milyar 735 milyon
dolarlık ithalat gerçekleştirildi.
İthalat tutarında bu fasılı; 2
milyar 705 milyon dolarla “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları”, 1 milyar 741
milyon dolarla motorlu taşıtlar
ve 1 milyar 723 milyon dolar
la “kıymetli veya yarı kıymetli
taşlar, kıymetli metaller izledi.
Yılın ilk yedi ayındaki
ihracatın 44.4 milyar dolarını
ara malları, 31.5 milyar dolarını
tüketim malları, 8.9 milyar dolarını sermaye malları
oluşturdu. Geçen yılın aynı
dönemine göre tüketim malı
ihracatı yüzde 10.1, sermaye
malı ihracatı yüzde 9.5 artarken,
ara malı ihracatında yüzde 6.1
düşüş yaşandı. Ocak-Temmuz
döneminde
gerçekleştirilen
ithalatın ise 109.6 milyar dolar
la en büyük bölümünü ara
malları oluşturdu. Ara malı
ithalatında yüzde 6.3 oranında
bir artış yaşandı. Geçen yıla
göre en hızlı artış ise yüzde
15’le
tüketim
mallarında
yaşandı. Yedi ayda 17.4 milyar
dolarlık tüketim malı ithal edildi. Yatırım hacmini yansıtan
sermaye malı ithalatı ise yüzde
8.5 artışla yaklaşık 21.3 milyar
dolar oldu.
www.usiad.net

SANAYİ İHRACATINDA KAN 19 ülke daha olduğuna işaret
KAYBI
ederek, bu ülkelerdeki 7 aylık
ortalama ihracat artışının çok
Toplam ihracatta en büyük düşük bir oranda yüzde 1.4
en büyük paya sahip olan ima olarak gerçekleştiğini bildirlat sanayiinin dış satımı bu yıl di. Bu yıl adeta dünyada dış
adeta yerinde saydı. Sektörün ticaretin yerinde saydığını beyedi aylık ihracatı sadece yüzde lirten Çağlayan, Türkiye’nin
0.6’lık bir artışla 82.4 milyar durumunu da bu çerçevede
dolar oldu. Tarım ve ormancılık değerlendirmek
gerektiğini
ihracatı yüzde 7.4 artışla kaydetti. Dış talep zayıfken,
3.1 milyar, madencilik ve taş çok canlı bir ihracat beklemeocakçılığı ihracatı yüzde 30.9 mek gerektiğinin altını çizen
artışla 2.3 milyar dolar olarak Çağlayan, Türkiye’nin yılın 7
gerçekleşti. Balıkçılık ihracatı ayında ihracat artışının yüzde
ise yüzde 49.5’lik artışla 151.6 1.3
olarak
gerçekleştiğini
milyon dolar oldu. İthalatta ise ifade etti. Türkiye’nin bir tarafen hızlı artışın imalat sanayi tan Avrupa krizi bir taraftan
ürünlerinde olduğu dikkati çek- Arap Baharı dezavantajlarına
ti. İmalat sanayii ithalatı yedi rağmen ihracatını artırmayı
ayda yüzde 13.2 artışla 116.7 başardığına dikkati çeken
milyar dolara ulaştı. Madencilik Çağlayan, şöyle devam etti:
ve taş ocakçılığı ithalatı yüzde “AB ve Ortadoğu, ihracatımızın
7.9 azalarak 22.1 milyar dolara yüzde 70’e yakınını yaptığımız
gerilerken, tarım ve ormancılık bölge. Altını çizmek istediğim
ithalatı yüzde 4.6 artışla 4.8 bir konu da altın ticaretimiz.
milyar dolar oldu.
Temmuz ayında 530 milyon
dolar ihracat, 1.7 milyar dolar
“DIŞ TALEP ZAYIFKEN, ÇOK ithalat yaptık. İlk 7 ayda ihraCANLI BİR İHRACAT
cat 4.8 milyar, ithalat 11.7 milBEKLEMEMEK GEREKİR”
yar dolara ulaştı. Doğal olarak
bu ithalat artışı, cari açığımızı
Dış ticaret verilerini yazılı da yukarı çekiyor. Geçen sene
bir açıklamayla değerlendiren altın ticaretinde fazla veriyor
Ekonomi
Bakanı
Zafer iken bu sene ilk 7 ayda 6.9 milÇağlayan, Türkiye dışında 7 yar dolar açık verdik.”
aylık dış ticaret verisi açıklanan
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Prof. Dr. Cihan DURA:

Toprak Avcılarının İzinde…
yavaş yavaş: Buralara Alman göçmenlerin iskân
edilmesi!... Böyle bir planın
varlığına pek çok kanıt gösterilebilir.
Bunlardan biri
seyyahlardır, bunların seyahatnameleridir.
-Örneğin, D. F. Sarminento… Anadolu’ya Alman
sömürgeci
göçmenlerin
iskân edilmesini savunuyor.
1846’da yayınladığı “Alman Göçü ve Kolonizas
yon” adlı kitabında şunları
yazıyor: Karadeniz’in güney
kıyısında Sinop ile Boğaziçi
yakınlarına
kadar
olan
alanlar Alman sömürgesi
kurmak için son derecede
elverişlidir. Orada, Kuzey
Batı Anadolu’da, milyonlar800’lü yıllar Avrupa’sı… ca insan mutluluk ve refah buMüthiş bir nüfus patlaması labilir. Yıkılmakta olan Osmanlı,
yaşanıyor.
Yaşlı
kıta Anadolu’yu çölleştirmekte, bu
aşırı
nüfusu
beslemekte toprakların hakkını verememek
zorlandığından, Yeni Dünya’ya, tedir. Yeryüzünde hiçbir toprak
Avustralya’ya kitlesel göçler Alman sömürgesi olmak için
başlamış. Almanya… En faz Anadolu kadar elverişli değildir.
la göç veren ülkelerden biri…
Amerika’ya ve Avustralya’ya
yapılan
göçlerin
zorluğu,
yeni göç rotaları aranmasını
gerekli kılmakta. Hem geç
sanayileşmiş, ulusal birliğini
geç kurmuş (1871), hem
sömürge edinme yarışında
gerilerde kalmış. Bunu telafi
için pratik çözüm yolları arıyor.
Bulunan çözümlerden biri çok
ilginç, bizleri çok yakından
ilgilendiriyor:
Anadolu’nun
sömürgeleştirilmesi!..
Güneşi, ılıman iklimi, verimli
toprakları ve olağanüstü seyrek
nüfusu ile Anadolu; özellikle
de Batı Anadolu’nun güney ve
kuzey sahil şeritleri, bazı hırslı
ve açgözlü Almanların hedefi
haline gelmiş. Bir plan oluşuyor
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İngiliz seyyah W. J. Hamilton
da “Anadolu’nun bu kadar ıssız
ve az nüfuslu kalamayacağını,
Avrupa
güçlerinin
buraya
yerleşmesi gerektiğini” kayde
diyor.
-Bir diğer seyyah, Alman
Ludwig
Ross’tur.
1848’de
yayınlanan
“Anadolu
ve
Almanya Gezi Mektupları ve
Anadolu’ya Almanların İskân
Edilmesi
İmkânlarına
Dair
Makaleler” adlı seyahatname
sinde, Ross; dolaştığı “Likya,
Kayra ve İyonya bölgeleri”nin
nüfus, arazi ve etnik yapısı
hakkında bilgi sunar ve sık sık
şu vurguyu yapar: Anadolu’nun
bu verimli arazileri Alman göçmenlerinin elinde kısa sürede
bir refah ve zenginlik unsuru
haline gelecektir! Ülke adeta sahipsizdir. Bölgede çok
az insan yaşamakta, nüfus
yoğunluğu düşüktür. Bu topraklar çok sayıda Alman göçmeni
barındırabilir. Bu ıssız yerler,
Almanya’nın çeşitli bölgelerin-
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den gelecek ‘çalışkan’ Alman
göçmenleri beklemektedir.
Peki,
istila
nasıl
gerçekleştirilecek? Ross bu
soruyu “Fransız ve İngiliz
sömürgecilerden farklı bir yol
izleyerek” şeklinde yanıtlıyor
ve devam ediyor: Göçmenleri
mize, “para ve güzel sözler”le
bir ayrıcalık sağlayacağız. Yani
Ross Almanların Anadolu’ya
satın alarak veya iyi ilişkiler
yoluyla girmelerini tavsiye ediyor.
Ross Güneybatı Anadolu’nun
son derecede uygun özellikleri
olduğunu belirterek buralara
yerleşmenin birçok makul sebebi olduğunu her fırsatta dile
getirmektedir. Bakın, hangi
kanıtları ileri sürüyor:
-Bir Alman kolonisi için
Anadolu’dan başka hiçbir top
rak, doğal yapısı ve coğrafi
yapısı itibariyle daha uygun
değildir.
-Almanya uluslararası bir
güç olmak istiyorsa, mutlaka sömürge sahibi olmalıdır.
Diğer sömürgeci ülkeler; Rusya
hemen bütün Kafkasya’yı ve
İran’ı, Fransa Cezayir ve Fas’ı,
İngiltere de Doğu Hindistan’ı
sömürgeleştirirken, Almanlar
bu başarıları seyretmekle mi
yetinecek? Hayır, yakında parçalanacak olan Türk devletinin
ganimetinden Almanların mutlaka pay alması gerekir.
-Toprak almak için üç şeye
ihtiyaç vardır: Para, mürekkep
ve kan!... Almanya üçüne de
fazlasıyla sahiptir.
-Yerli Türklerden çekinmeye
gerek yoktur. Çünkü: Sayıca
çok azlardır, cesaretleri ve
onurları kırılmıştır, fakirdir
ler. Durumlarının iyileşmesini
özlemle bekliyorlar. Bin veya
daha fazla aileden oluşacak bir
koloni, burada dağınık şekilde
yaşayan Yörüklere karşı sayısal
üstünlüğü de sağlayacaktır.
Çalışkanlığın ve sebatın iyi
örneği
ve
yerleşimcilerin
refahı, Türklerin eğitilmesi;
önce geleneklerde, daha sonra
inançlarında sürdürülebilir ve
www.usiad.net

hızlı etkiler yaratacaktır.
Ross’un Anadolu’ya Alman göçmen yerleştirilmesi
düşüncesinin,
XIX.
Yüzyıl
sonlarına
doğru
iyice
benimsendiğini ve ilk uygulama adımlarının atıldığını görü
yoruz: 1885 yılında, merkezi
Berlin’de bulunan “Berlin Ticaret
ve Endüstri Şirketi” coğrafyacı
Kiepert’i, Anadolu’nun haritasını
çıkarmakla görevlendirmiştir.
1888’den sonra da diğer bir
Alman coğrafyacı Naumann
ziraat sömürgeciliği hakkında
propaganda yapmaya memur
edilmiştir.
‘***’
Yukardaki uzunca açık
lamayı
Sayın
Mehmet
Uysal’ın “İki Seyahatnamede
Anadolu’ya Alman Göçmenle
rini Yerleştirme Düşüncesi” adlı
makalesinden
faydalanarak
yaptım . Peki, neden yaptım?
Yanıtımı
vermeden
önce
“Yabancıya Toprak Satışının
Ağır Maliyetleri” adlı bir yazıma
dayanarak yaptığım aşağıdaki
açıklamaları okuyalım.
-Bir
ülkeye
topraklarını
sattırma,
Batı’nın,
Emper
yalizm’in tarihî bir sömürme
aracıdır. Türkiye de de, AKP
iktidarının ilk yılı olan 2003’den
bu yana, giderek artan bir
hızla toprak satılıyor. Bunun
anlamı şudur: Silahla teslim
alınamayan Türkiye’nin tapusu parayla, Dolar’la, Avro’yla
ele
geçiriliyor.
“Efendim,
toprağı alıp götürmüyorlar ya”
savunmasının hiçbir geçerliliği
yoktur. Tapuyu almak, bir
bakıma toprağı alıp götürmek
demektir.
Aslında
emper
yalistin “toprağı götürme”ye
de ihtiyacı yoktur, tersine –
yukarda gördük- o ülkeye
yerleşmek ister; ekonomik ve
siyasal egemenliğini kurar,
kolonileştirme yollarını arar.
“Biz de oralarda toprak alıyoruz”
gerekçesi de çürüktür. Bir Türk,
Amerika’da ya da başka bir Batı
ülkesinde yalnızca mülk sahibi
olmak için gayrimenkul alır.

Oysa bir Alman, bir Amerikalı,
bir İngiliz,... öyle olmayabilir.
Çünkü bunlar emperyalist,
sömürgeci, dünyanın çeşitli
bölgeleri hakkında politik hedefleri, gizli planları olan, tarihî açıdan sabıkalı milletlerdir.
Almanya’daki işçilerin bu ülkede
mülk sahibi olması da gerekçe
olarak ileri sürülemez. Çünkü
onların Alman toprakları üze
rinde hiçbir ideolojik emelleri
yoktur. Almanya öyle değildir.
Bu devletin Ortadoğu’ya –
yukarda gördüğümüz gibiTürkiye’ye yönelik planları
vardır. Üstelik oradaki Türkler
üzerinde sıkı bir Almanlaştırma
politikası uygulamaktadır.
- Toprak satışının bir maliyeti
de yeni azınlıklar yaratmasıdır.
İş mülkiyet devriyle bitmez, etnik yığınlar zamanla ülkede yeni
azınlık nüfuslar oluşturur; belirli büyüklüklere ulaştıkça, her
biri ekonomik ve siyasal taleplerde bulunmaya başlar. Belli
bir bölgede nüfus çoğunluğunu
elde eden yabancılar, yerel
yönetimlerde ve ülke yönetiminde temsil edilme, seçme ve
seçilme hakkı taleplerinde bulunabilir.
-AKP hükümeti bir ara
“yurdumuzun birçok yerinde
yabancı koloniler oluşturma”yı
planlamıştı. Bugün, yabancıya
satılan
toprakların
bazı
düzenlemelerle
koloniye
dönüştürülmesine izin verilince,
yarın o toprağın Türkiye Cumhuriyeti topraklarıyla çevrilmiş
“bir başka devlete ait toprak”
yani “anklav” halini alabileceğini
unutmamak gerekir. Öte yandan, Akdeniz sahilleri bugün
kendiliğinden
kolonileşme
yolundadır. Kolonileşme olgusu misyonerlik faaliyetlerini de
kolaylaştıracak ve artıracaktır.
‘***’
Şimdi, yukarda sorduğum
sorunun yanıtını verebilirim.
Topraklarımızın
tapusu, AKP’nin iktidara geldiği
2012 sonlarından bu yana,
giderek
artan
bir
hızla
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yabancıların eline geçiyor.
Peki, kimlerdir bu tapuları ele
geçirenler? Çoğunlukla kapitalistler, İngilizler, Fransızlar,
Almanlardır. Bu, sadece basit
bir ticarî satıştan mı ibarettir?
Elbette hayır, işin başka önemli
yönleri, örneğin siyasal yönleri,
tarihî boyutları vardır. 1800’lerin
Alman
seyyahlarından
sağladığımız bilgilerle, günümüz
Türkiye’sinde yapılmakta olan
toprak satışlarının, tarihi bo
yutuyla bir değerlendirmesini
yapma imkânı bulduk, birtakım
anlamlı ipuçlarına ulaştık.
Batılı insanın yüzyıllardır
değişmeyen güçlü bir eğilimi var:
Zenginleşmenin bir yolunun,
Doğu insanlarını sömürmek
olduğuna inanıyorlar. Örneğin,
doğuluların
kaynaklarını,
topraklarını
ele
geçirmeyi
mübah görüyorlar. Yukarıda
verdiğim
kaynaklardan
amaçlarını
ve
araçlarını
öğrendik. Bu amaç ve araçlar
Türkiye örneğinde bize çok şey
anlatıyor:
-Türkiye topraklarını ele
geçirmek
için
kullanılacak
araçlar, “para, mürekkep ve
kan” üçlüsü ile formülleştiriliyor.
Bunun açılımı, sanırım şöyle:
Topraklar para konulup satın
alınacak. İkinci olarak propaganda, anlaşma, ikna yoluna gidilecek. Gerekirse, zor
kullanılacak. Başka bir ifade
ile, Anadolu’ya para ile, satın
alarak, “iyi ilişkiler”, koloniler
kurularak girilecektir.
-Alman seyyah Ross’un top
rak avcılığına çıktığı yıllardan
bugüne, neredeyse 150 yıl
geçti; peki, hedef ve araçlar
değişti mi? Bence hayır: Bugün
de gizli planlar yapılıyor.
Örnek olarak BOP’u vermem yeterli olacaktır. Toprak
satışlarının, bu ve benzeri projelerde bir araç olarak yer almış
olması yüksek bir olasılıktır.
Örneğin koloniler tesisi, yeni
azınlıklar
oluşturulması…
Nitekim Akdeniz sahillerimizde
kolonileşme olduğuna dair id-
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dialar var. Alman Ross’un da
hayali ve hedefi bu değil miydi?
-Peki, Batılılar bu cesareti
nereden
alıyorlar?
Zayıflığımızdan
alıyorlar,
ezikliğimizden
ve
yoksul
luğumuzdan alıyorlar. Toprak
avcısı Ross’un zamanında
Osmanlı dış saldırılar ve kötü
yönetim altında çöküşe gidiyordu; bugünkü Türkiye hakkında
böyle olmadığı söylenebilir
mi? Geçmişle kıyaslarsak, çok
üzücü benzerlikler bulunması
zor olmayacaktır.
Demek ki durum bugün de
değişmemiştir. Toprak avcıları;
planlarında, yöntemlerinde olsa
olsa geçen zamanın gerektirdiği
değişiklikleri
yapmışlardır.

Yalnız Almanlar mı? Elbette
hayır, İngilizler de, Fransızlar
da, Amerikalılar da!...
AKP iktidarı ve başı, boşuna
mı Çirkin Batı’dan muazzam bir
destek görüyor!
KAYNAKÇA
Mehmet Uysal, “İki Seyahatnamede Anadolu’ya Alman Göçmenlerini Yerleştirme
Düşüncesi”, Türk Yurdu, S. 310,
Haziran 2013, ss. 308-315.
2
Cihan Dura, “Yabancıya Toprak Satışının Ağır Maliyetleri”,
http://cihandura.com/digeryazilar/204-yabanciya-topraksatiinin-air-malyetler.html
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EBSO Başkanı Yorgancılar:

HABER

“Öncelikli Gündem Ekonomi
ve İhracat Olmalı”
Yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik göstergelerin büyük ölçüde yayımlanması ve ekonomik konjonktürde serin rüzgarların esiyor olması
nedeniyle bir açıklama yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin ekonomiye odaklanmaktan başka seçeneğin bulunmadığını söyledi.

K

üresel ve ulusal dinamikle
rin eş zamanlı olarak çok
hareketli ve endişe verici
eğilimlere sahip olmasının Türkiye
ekonomisinin fay hatlarında ilave
enerji birikimi yarattığını kaydeden
Ender Yorgancılar, “Büyüme, dış
ticaret, işsizlik, enflasyon, faiz
oranları, döviz kurları gibi temel
ekonomik göstergelerde yaşanan
gelişmeler Türkiye’nin 3-4 ay
öncesinden çok farklı bir iklimde
bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Değişen ve zorlaşan iklime
rağmen ekonomiyi hala gündemin 2. hatta 3. sırasında tutmak ekonomik birimlerde algı
ve önlem gecikmesi yaratabilir. Bu da telafisi imkansız
maliyetleri
ekonominin
sırtına yükleyebilir. Türkiye
hem dış dengeleri hem de
büyüme hedefleri açısından
ihracat motorunu hızla dev
reye almak zorundadır. Tek
motorlu, yani sadece iç talep
ile istenen oranda büyümek
de zorlaşmıştır” diye konuştu.

ledi. Mart ayında 168 milyar dolar
ile tarihi zirvesine ulaşan sıcak
para stokunun Temmuz ayı sonunda 28 milyar dolar gerileyerek
140 milyar dolara düştüğünü vurgulayan Yorgancılar, cari açığın
Mayıs ve Haziran aylarında
yabancı kaynak (sermaye) girişi
ile finanse edilemediğini, finansman için ulusal rezervlerin
kullanılmaya
başlandığını,

KUR UYARISI
2012 yılına göre 2013 yılının
ilk yarısında ihracat artışı yüzde
13,3’ten yüzde 1,3’e düşerken
ithalatın yüzde 7,2 oranında
arttığını, cari açıkta yüzde 19
oranında artış yaşandığını ifade
eden Yorgancılar, ülkenin top
lamda 445 milyar dolarlık döviz
pozisyonu açığı olması nedeniy
le döviz kuru istikrarsızlığından
ciddi zararlar görebileceğini söy
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döviz kurlarındaki yükselişi durdurmak amacıyla yaptığı müdahaleler
sonucunda Merkez Bankası döviz
rezervlerinde önemli oranda eri
me olduğunu, bunların bileşke
sonucu olarak hem faizlerde hem
de döviz kurlarında önemli artışlar
yaşandığının görülmekte olduğunu
belirtti.

Ender Yorgancılar, “Bu geliş
meler
çerçevesinde;
Yüzde
4 olan büyüme hızının yaka
lanmasının oldukça zor olduğunu,
işsizlikte yeniden artış trendine
girilebileceğini, enflasyon oran
larının bir süre daha yüksek
seyredeceğini, faiz oranlarındaki
artışın tersine dönmesinin zaman alacağını, bu nedenle kredilere bağlı olarak kısmen canlı
görünen iç talepte de ivme kaybı
yaşanacağını söylemek mümkündür” dedi.
Böylesi bir dönemde mal
ve hizmet ihracatı gibi asli
döviz kaynaklarının öneminin daha da arttığını vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye ayağını yorganına
göre uzatmamanın bedelini ödüyor. Döviz re
zervlerinin ve dolayısıyla
ihracatın çok önemli olduğu
bir döneme giriyoruz. Ancak, bazı komşularımızdaki ve
genel olarak Ortadoğu’daki sorunlar ihracatı zorluyor. Kurlardaki
artış tek başına ihracat artışı için
yeterli değil. Çünkü yüksek ithal
girdi bağımlılığı nedeniyle kurlardaki artış ithal girdi maliyetleri
ni de artırıyor. Finansman maliyetlerimiz arttı. Bu durumda enerji
üzerindeki yüklerin azaltılması ve
Eximbank kredilerinin daha uygun
koşullarda verilmesi gerekiyor.
Bunlar yapılırsa iç talebin yanında
ihracat artışı da büyümeye destek
verecektir.”
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İSTANBUL’UN

MİMAR DOĞAN HASOL,
PROF. DR. HALUK GERÇEK,
VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SUAY KARAM

3. KÖPRÜ, 3. HAVALİMANI VE HIZLI
TREN PROJELERİNİ USİAD BİLDİREN’
DEĞERLENDİRDİ

DEĞİŞEN YÜZÜ

MAN

’E

SÖYLEŞI

Mimar Doğan Hasol:

“Boğaz Köprüleri ‘1,5 kişi’
Taşıyan Araçlara Hizmet Ediyor!”
Türkiye’de yapı sektörünün duayenlerinden, HAS Mimarlık ve YapıEndüstri Merkezi (YEM) kurucusu, mimar ve yazar Doğan Hasol’a konuk olduk bu sayımızda. Hasol ile İstanbul’un yapı alanındaki son
durumunu ve çok tartışılan üçüncü köprüyü konuştuk. Hasol, “Yapılan bir araştırmaya göre Boğaz köprülerinden geçen otomobil başına
insan sayısı ortalama 1,5 kişi. Bugün köprüler “1,5 kişi” taşıyan araçlara hizmet ediyor! Çok verimsiz bir geçiş... Köprüde raylı bir sistem
bu rakamı çok daha yukarılara çıkarabilirdi” dedi.
Söyleşi: Deniz Toprak

G

ünümüzde
İstan
bul’un en büyük so
runlarından
biri
yapılaşma. İstanbul’un ya
pılaşma sorunu ile ilgili neler
söyleyeceksiniz?
İstanbul’un yapılaşması her
şeyden önce nüfus yapısına
bağlıdır. Her zaman söylüyorum; İstanbul’un nüfusunun
daha fazla artmaması gere
kiyor, çünkü nüfus artık kontrol edilebilir olmaktan çıktı.
İnsanlar evlerinden işyerlerine
1,5-2 saatte gidebiliyor. Bu
durumun sürdürülebilirliği yok.
Ne var ki hükümet politikaları
söylediklerimizin tersi yönde
ilerliyor; İstanbul’a yeni işlevler
veriliyor ve nüfusu giderek
büyütülüyor. İstanbul nüfusu
15 milyona yaklaştı; Türkiye’de
her beş kişiden biri İstanbul’da
yaşıyor artık. Böyle bir şey
olamaz. İstanbul için “Megapol”
deniyor ama ben ona “Azman
Şehir” diyorum.
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İstanbul’un nü
fusu arttıkça yapı
laşma
ihtiyacı
da artıyor. Bunu
karşılamak
için
de sürekli inşaat
yapılıyor. Bu durum
hükümetin
politikalarıyla
da
uyuşuyor. Hükümet
şu an inşaata dayalı
bir kalkınma mode
li benimsemiş durumda. Yani ne
kadar çok inşaat
yapılırsa ekonomi
nin
canlanacağı
varsayılıyor. Ayrıca
inşaat sektörü bizim, “sünger sektör”
dediğimiz sektör
lerden biridir, yani
işsizliği emen sektördür. Dolayısıyla
ülkedeki
işsizlik
sorununun inşaat
sektörü
ile
ortadan kaldırılacağı
www.usiad.net

düşünülüyor. İşin bir başka
boyutu daha var. İstanbul bu
kadar yoğun bir nüfus baskısı
altında olunca arsa değerinin
spekülatif olarak artması gibi
bir durum ortaya çıkıyor, yani
toprağın artan değerinden
yararlanmak; arsayla değer
yaratmak. Arsa, üretilmeyen
şeydir. Sanayide her şeyi üretip
çoğaltabilirsiniz ama arsanın
üretilmesi söz konusu değil.
Burada sihirli formül bulunmuş
durumda: Bu sihirli formül,
arsanın imar hakkını artırmak.
Böylece yeni arsa üretmiş olu
yorsunuz. Daha açık deyişle,
beş katlı binayı yıkıp yerine
on katlı bina yaparsanız işte
o kadar arsa üretmiş oluyorsunuz. Arsa üretmek için bulunan başka bir yol yeşil alanları
yapılaşmaya açmak... Yeşil
alanlar gökdelen arsası ya da
AVM arsası haline getiriliyor.
Şu an İstanbul’da yapılan tam
da budur. Ne var ki yapılanlar
İstanbul’un felaketidir.
Özetleyecek
olursak;
İstanbul üzerinde nüfus baskısı
ve onun yanısıra plansızlık var.
Zaten planlı bir yaklaşım olsa
nüfus baskısı da olmayacak.
Artan nüfusu karşılamak için
yeni bina yapmak ve yeterli
arsa olmayınca da binaların
yoğunluğunu ve yüksekliğini
artırmak zorunda kalırsınız. Sadece İstanbul’da değil başka
şehirlerde de bu durum söz konusu. Örneğin Ankara’da Atatürk
Orman Çiftliği yapılaşmaya
açıldı. Yine Ankara’da bir başka
örnek, şu an gündemde olan
ODTÜ Ormanı’ndan otoyol
geçirilmesi olayı. İstanbul’da
ise 3. havalimanı ve 3. köprü
projeleri… Bunların İstanbul’un
kuzeyinde
yapılması
planlanıyor. Aslında İstanbul’un
kuzeye doğru gitmemesi lazım.
Niçin? Çünkü İstanbul’un yeşil
alanları, ormanları, su havzaları,
akciğerleri kuzeyde. Ne var ki
bugün alınan kararlarla İstanbul
tamamen
kuzeye
kayıyor.
Gazetelerde 3. Köprü için açılan
yolları, çevrenin halini, orman
www.usiad.net

kıyımını görüyorsunuz. İş bununla da bitmiyor: 2. Köprünün
yapılışıyla
benzer
olguyu
yaşadık. 2. Köprü yapıldığı zaman çevre yolları ormanlık
alandan geçerdi. Şimdi oralarda orman görüyor musunuz?
Hayır, çünkü oralar yerleşime
açıldı. Yeni yollar yapmak demek bölgeyi yerleşime açmak
demektir. 2. Köprü yapıldıktan
sonra
köprünün
bütün
bağlantı yollarının çevresi yeni
yerleşimlerle doldu ve İstanbul
kuzeye kaymış oldu.

“3. KÖPRÜNÜN İSTANBUL
TRAFİĞİNE KATKISI
OLMAYACAK”
Çok tartışılan 3. Köprü’nün
İstanbul trafiğine rahat bir
nefes aldıracağı söyleniyor.
Sizce İstanbul trafiği nasıl
etkilenecek ve İstanbul’un
kuzey tarafının görünümü
nasıl değişecek?
3.
Köprü’nün
İstanbul
trafiğine katkısı olmayacak. 2.
Köprü yapılırken İstanbul’a gelen Fransız ulaşım uzmanları
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bize şu soruyu yöneltmişlerdi:
“2. Köprü’nün İstanbul trafiğine
ne kadar katkısı olacağını
düşünüyorsunuz?” Biz de “1.
Köprü ne taşıyorsa 2. Köprü
onun yarısını alacaktır, yüzde
elliye yakın katkısı olabilir”
dedik. Fransız uzmanlar, “biz
hesapladık yüzde 2,5 katkısı
olacak” dediler… Ve sonuç
ortada. Onlar haklı çıktılar.
Her köprü çevresinde yeni
yerleşme alanları yaratıyor ve
sonuç olarak kendi trafiğini
yaratıyor.
Köprü
mevcut
trafiği paylaşmak yerine kendi
yarattığı trafiğe hizmet ediyor.
3. Köprü 30 kilometre kuzeyde olacak. Boğaziçi Köprüsü
yoğun diye hiç kimse 30 kilometre kuzeye gidip sonra
30 kilometre geri gelmez. 3.
Köprünün transit taşımacılık
için
yapıldığı
söyleniyor.
Burada temel bir yanlış var.
Dünyada
artık,
karayolu
taşımacılığı yerine demiryolu
ve deniz yolu taşımacılığı tercih
ediliyor. Bu anlayışa uyulması
lazım. Oysa biz hala her şeyi
karayolu taşımacılığına göre
düzenliyoruz.
Yani karayolu taşımacılığı
köprülerde yasaklansın mı?
Hayır, tabii ki yasaklanmasın
ama siz deniz yolu taşımacılığını
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geliştirirseniz zaten taşımacılık
oraya kayacaktır, çünkü o çok
daha ucuz. 1. Köprü yapılırken
eleştirilerde hep dendi ki, “deniz
yolu taşımacılığı iyi kullanılsın,
raylı sistem geliştirilsin”. 1940’lı
yıllarda Istanbul planlamasının
başındaki ünlü Fransız plancı
Henri Prost, Harem-Ahırkapı
arası için yaklaşık 2 km
uzunluğunda, raylı sisteme
ve motorlu taşıtlara hizmet etmek üzere iki katlı bir tüp geçiş
önermişti.
Bakın, yapılan
bir araştırmaya göre Boğaz
köprülerinden geçen otomobil
başına insan sayısı ortalama
1,5 kişi. Bugün köprüler “1,5
kişi” taşıyan araçlara hizmet
ediyor! Çok verimsiz bir geçiş...
Köprüde raylı bir sistem bu
rakamı çok daha yukarılara
çıkarabilirdi.
“İSTANBUL KÖPRÜLER
TUZAĞINA DÜŞTÜ”
Birçok uzmana göre İstan
bul için üçüncü köprü de
yetmeyecek olup dördüncü
için
planlar
yapılmaya
başlanacak deniyor. Siz bu
na katılıyor musunuz?
Evet katılıyorum. Zaten
Cumhuriyet
gazetesinde

yayımlanan “4. Köprüye Hayır!”
başlıklı yazımda da değindim
buna. “Köprüler Tuzağı” denen
bir olgu vardır: Bir köprü
yaparsınız ikincisi zorunlu hale
gelir, ikinciyi yaparsınız sıra
üçüncü köprüye gelir. İşte bu,
köprüler tuzağıdır. İstanbul
maalesef köprüler tuzağına
düştü. Bugün 3. Köprü’nün
işlevi için söylenenler tıpkı
2. Köprü’deki gibi olacak ve
söylenenlerle gerçekleşenler
birbirini tutmayacak.
Transit taşımacılık için yapıldığı
söylenen 3. Köprü de tıpkı
2. Köprü gibi kendi yerleşim
alanlarını oluşturacak. Bir yandan da ormanları yok edecek.
Peki, İstanbul trafiğine kalıcı
çözüm bulmak neler yapılmalı?
İstanbul bir deniz şehri. Ben
İstanbul’u “içinden deniz geçen
şehir”
diye
tanımlıyorum.
Öncelikle İstanbul için su
yolunun kullanılması lazım.
Benim çocukluğumda su yolu
daha çok kullanılıyordu, top
lu taşımacılık bile bugünden
daha iyiydi. Bogota Belediye
Başkanı Gustavo Petro’nun
güzel bir deyişini paylaşmak
istiyorum:
“Gelişmiş ülke yoksulların
taşıt sahibi olduğu ülke
değil, zenginlerin bile toplu
www.usiad.net

taşımadan yararlandığı ülkedir.”
İşte gelişmiş ülke budur!
İstanbul trafiğini rahatlatmak
için öncelikle toplu taşımacılığın
geliştirilmesi gerekir.
Toplu
taşımacılıkta da ağırlıklı olarak
raylı sistem ve deniz ulaşımı
üzerinde
durulmalı.
Hala
aykırı projeler var gündemde.
Örneğin, Avrasya Tüneli projesi... Projeye göre, lastik tekerlekli araçlar Göztepe’den
dalıp Avrupa yakasında
Ahırkapı’da
yüzeye
çıkacak ve yol kıyıda
4 şerit gidiş, 4 şerit
geliş şeklinde sur
dışına
doğru,
Trakya’ya doğru
uzanacak. Burada
sorulması
gereken şudur:
Kime
hizmet
edecek bu proje;
İstanbul’un tarihi
yarımadasına mı?
Hayır, bu proje
yine
şehirlerarası
karayolu taşımacılığı
için yapılıyor. Oradan
geçecek çok şeritli yol ile
tarihi deniz surlarının durumu
ne olacak? Ve en önemlisi,
tarihi İstanbul yarımadasının
denizle olan ilişkisi kesilecek!
Bu korkunç bir proje!

“PLANSIZ ŞEHİRDE SİLUET
HER GÜN DEĞİŞİR”
Birçok
uzmana
göre
İstanbul’un “Tarihi Silueti” yok olma tehlikesinde.
İstanbul için böyle bir şey
söylenebilir mi? Ve sizce
İstanbul’un
günümüzdeki
silueti nasıl?

İstanbul’un
silueti çok değişken. Bugün
İstanbul’un siluetini konuşmak
boşuna…
Başbakan bile

şikâyetçi bu durumdan. Plansız
yaşayan bir şehirde her an
değişim olması kaçınılmaz;
nereden gökdelen fışkıracağını
bilmiyoruz. Hiç olmayacak yerlere, vadi tabanlarına bile parsel bazında izinlerle gökdelen
yapılıyor artık. Aslında bütün
bu işlerin planlı ve bilimsel
yöntemlerle yapılması gerekir.
Bir yıl içinde sürekli gündemde olan 3. Köprü, 3.
Havalimanı, Galataport ve
Haliçport gibi projelerin hepsi
tamamlandığında İstanbul’u
ekonomik, sosyal ve topl
umsal olarak nasıl bir
sonuç bekliyor?
Sayın Başbakan’ın,
belediye
başkanlığı
zamanında, “3. köprü
cinayettir” dediğini biliyoruz. Daha sonra onaylanan 1/100.000’lik
İstanbul Çevre Düzeni
Planı’nda 3. Köprü
yoktu. Fakat şimdi bu
köprü yapılıyor. Sağlam
bir planlama düzeninin
kurulmaması ve olan planlara uyulmaması böyle durumlara yol açıyor. Uygulama
bilimsel yöntemlerle değil, ani
kararlarla yapılıyor. Sonuçları
ise çok kötü olacak; plansız
yapılan her şeyin sonucu kötü
olur. Kendi işletmenizde bile
plansız adım atmazsınız.

Doğan Hasol Kimdir?
Galatasaray Lisesi’ni ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitiren Doğan Hasol, bir süre aynı fakül
tede asistanlık yaptı. Mimarlar Odası’nın dergisi Mimarlık’ın yazı işleri müdürlüğünün yanısıra
Oda’nın yönetim kurullarında çeşitli görevler üstlendi.
1968’de bir grup arkadaşıyla birlikte Yapı-Endüstri Merkezi (YEM)’ni kurdu. Uluslararası
Yapı Merkezleri Birliği (UICB)’nin iki kez başkanlığına, daha sonra da onur üyeliğine seçildi.
Türkiye’de mimariyle ilgilenen herkesin başvuru kitabı olan ve 12 kez basılan Ansiklopedik
Mimarlık Sözlüğü’nün yazarı da olan Hasol, yine İngilizce-Fransızca-Türkçe Mimarlık ve Yapı
Terimleri Sözlükleri hazırladı, İngilizce-Fransızca bir mimarlık sözlüğü de Paris’te yayımlandı.
YEM bünyesinde, öncülük ettiği birçok mesleki etkinliğin yanısıra, YAPI dergisinin yayınını
başlattı ve Sanal Mimarlık Müzesi’ni kurdu. Doğan Hasol’a İstanbul Teknik Üniversitesi,
Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nce “Onursal Doktor” unvanı, ayrıca,
Mimarlar Odası’nca Mesleğe Katkı Başarı Ödülü ve Beykent Üniversitesi’nce de Mimarlık
Onur Ödülü verilmiştir.
Serbest mimarlık çalışmalarını eşi Hayzuran Hasol ve kızları Ayşe Hasol Erktin’le birlikte
kurdukları Has Mimarlık’ta sürdürmektedir.

www.usiad.net
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İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gerçek:

“Böyle Giderse İstanbul
Yaşanabilir Bir Yer Olmayacak”
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Haluk Gerçek ile 3. Köprü, 3. Havalimanı, Galataport ve Haliçport gibi yakın zamanda İstanbul’un görünüş ve yaşamında önemli
değişikliğe sebep olacak projeleri konuştuk.
Söyleşi: Deniz Toprak

Ö

ncelikle sizi
yabilir miyiz?

tanı

1970 yılında İTÜ İnşaat
Fakültesi’nden mezun oldum.
1973 yılında aynı fakülte
de asistan olarak çalışmaya
başladım. İngiltere’de Leeds
Üniversitesi’nde,
Insitute
for Transport Studies’de
ve
Kanada’da
Queen’s
Üniversitesi’nde
ulaştırma
planlaması
konularında
çalışmalar yaptım. Halen İTÜ
İnşaat Fakültesi’nde öğretim
üyesiyim.
Son 1 yıl içinde 3. Köprü,
3. Havalimanı, Galataport
ve Haliçport gibi projeler
İstanbul’un merkez ve biraz daha sınır kısımlarını
ilgilendiriyor.
Çeşitli
şirketlere milyar dolar
la ihale edilen bu projeleri genel olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?
İstanbul’un
makroformunda önemli ve geri
dönülmesi mümkün olmayan değişiklikler yarata-
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Hükümet, bence,
bir yandan
büyük projelerle
inşaat sektörü
üzerinden
ekonomik yapıyı
ayakta tutmaya
çalışırken,
bir yandan
da kendisini
destekleyen
sermayeye
ihaleler
üzerinden ciddi
bir kaynak
transferi
yapıyor.
www.usiad.net

cak olan büyük projeler
arka arkaya gündeme geliyor. İhaleler yapılıyor, bir
kısmının yapımına başlandı.
Bu proje süreçlerinin ortak
özelliği “aceleci” bir tavırla,
nerdeyse kimseye bilgi ve
rilmeden ve tartışılmadan,
“kent için en iyisini biz
biliriz” yaklaşımı ile ele
alınmaları. Kentte yaşayan
sade vatandaşları bir yana
bırakın, uzmanların, meslek
kuruluşlarının bile izlemesi
ni zorlaştıran bir çabukluk
ile İstanbul’da inşaat sektörü
üzerinden bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Parasal olarak
çekici görülen hemen her yer
dönüştürülerek satılıyor. Bu
yerler bazen “atıl” bırakılmış
bir tersane, bazen bir gar
binası ya da antrepo, konumu “çekici” olan bir kamu
binası, bazen bir bostan, bazen terk edilmiş ve fakat üze
rinde doğal yaşam oluşmuş
eski maden alanları, bazen
de doğrudan orman alanları
ve deniz kıyıları olabiliyor.
Kentin güzelleşmesine ve
daha yaşanabilir hale gel
mesine kimse karşı çıkmaz.

Ama hızla karar verilen ve
başlatılan bu projeler hiç
tartışılmıyor. Bunların ge
rekli olup olmadıkları, kente
ne getirip ne götüreceği,
ya da başka çözümlerin de
olabileceği gibi temel konularda bazı sivil oluşumların
ve meslek kuruluşlarının
çağrıları da “bunlar zaten
her şeye karşı” söylemi ile
etkisizleştirilmeye çalışılıyor.
Hükümet, bence, bir yandan büyük projelerle inşaat
sektörü üzerinden ekonomik yapıyı ayakta tutmaya
çalışırken, bir yandan da
kendisini destekleyen sermayeye
ihaleler
üzerinden ciddi bir kaynak transferi yapıyor. Bu projelerde
İstanbul’un
güzelleşmesi,
doğal ve tarihsel kimliğinin
korunması ve kentte yaşam
kalitesinin yükseltilmesi gibi
yaşamsal önemi olan ölçütler
gözetilmiyor. Birçok projede
ortaya konan estetik, koruma
ve gelişme anlayışları ile top
lumun bu değerlere gerçekten önem veren ve savunan
geniş bir kesimin görüşleri hiç
uyuşmuyor. Bunu yaptıkları
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bazı işlerden kolaylıkla göre- para kazanmayı ummaktadır
biliyoruz.
ya da dar görüşlü bir kara
yolu mühendisidir. İlginç olan
“İSTANBUL YAŞANABİLİR şudur:
BİR YER OLMAYACAK”
3. Köprü için düşünülen
altı seçenek içinde şimdi
Pek çok uzman “Bu seçilmiş olan en kuzeydeki
projeler İstanbul için so- güzergah Karayolları 17.
nun başlangıcı” yorumu Bölge Müdürlüğü’nün rapoyapıyor. Buna katılıyor mu- runda bile birçok bakımdan
sunuz?
en olumsuz seçenek olarak
Bu,
kente
nasıl
baktığınıza, gelişmeden ne
anladığınıza bağlı. İstanbul
gibi coğrafyası, doğası,
tarihsel
ve
kültürel
yapısı
bakımından
benzersiz bir kentte
bu özelliklerin korunarak geliştirilmesi
için yapılması ve
yapılmaması gere
ken şeyler üzerinde,
geniş katılımlı ve şeffaf
bir değerlendirme ve
karar süreci olmadan
çağdaş ve yaşanabilir
bir kent oluşturmak
mümkün değil. Bu proje
ler sonunda İstanbul’un çok
başka bir kent olacağı kesin.
Ama böyle giderse gelecekteki İstanbul daha güzel,
çağdaş ve yaşanabilir bir yer değerlendirilmiştir. 3. Köprü,
olmayacak.
mevcut
köprüler
üze
rindeki trafik tıkanıklığını
3. Köprünün İstanbul azaltmıyacak, ancak kendi
trafiğine olumlu bir katkı trafiğini yaratacaktır. Bağlantı
sağlayacağını
düşü yolları çevresinde ortaya
nüyor musunuz? İsim çıkacak yeni yerleşimlerden
tartışmalarının
yanında kaynaklanan trafik kısa bir
sanki asıl mesele olan süre sonra bu köprüyü de
ulaşım konusu gölgede dolduracaktır. Bu nedenlerle,
kaldı gibi.
hükümetin, yakın bir dönemde 4. Köprü’yü gündeme
İstanbul gibi büyük bir getireceğini
bekliyorum.
kentte ulaşım ve trafik Burada, Glen Heimstra’nın
sorunlarının nedenleri ko- bir sözünü tekrar hatırlatmak
nusunda biraz düşünebilen isterim: “Yol kapasitesini
birisinin 3. Köprü’nün gerekli arttırarak trafik sorununu
olduğunu söylemesi mümkün çözmeye çalışmak, obez
değildir. Bunu söyleyenler bir
insanının
kemerini
ya kent ve ulaşım konularını gevşeterek kendisini tedavi
hiç düşünmemiş ya da edeceğini düşünmesine benanlamamıştır, ya bu işten zer.”
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“ÇEVRE PLANINA GÖRE
3.HAVAALANI SİLİVRİ’DE
OLMALI”
3. Havalimanının yapı
lacağı yeri nasıl değer
lendiriyorsunuz? Diğer iki
havalimanını rahatlatacak
bir çözüm olur mu? Ve kurulacak bölgeye çevresel
olarak ne gibi etkileri olacak?
Türkiye’de havayolu trafiği
değişik nedenlerle son on
yılda büyük artış gösterdi.
3. Havaalanı ile ilgili
olarak yanıtlanması gere
ken birkaç temel soru var:
1)
Gelecek 20-30
yılda İstanbul’da hava
yolu ulaşım talebi nasıl
değişecektir?
Ekonomistler, doğal
olarak, hava ulaşımı
talebini
Türkiye’nin
GSYİH artışına bağlı
olarak öngören projeksiyonlar yapıyorlar. Türkiye’de
ekonomik büyümenin uzun
dönemde nasıl değişeceği
oldukça riskli ve belirsizlik düzeyi yüksek bir konu.
Ayrıca, hava ulaşımı talebini
etkileyecek ve bizim kontrol
edemeyeceğimiz çok sayıda
dış parametre var.
2) 3. Havaalanı gerekli
midir?
3. Havaalanı bildiğim
kadarıyla yıllık 150 mil
yon yolcu kapasiteli olarak
yapılacak.
Akılcı ve çok
daha düşük yatırımlarla
Atatürk ve Sabiha Gökçen
havaalanlarında
kapasite
artışı sağlanabilir.
3) 3. Havaalanının yeri
neresi olmalıdır?
İstanbul’un
1/100.000
Ölçekli
Çevre
Düzeni
Planı’nda 3. Havaalanı’nın
kuzeyde
değil
Silivri’de
yapılabileceği
öngö
rülmüştür. Konunun uz
manları 3. Havaalanı için
www.usiad.net

kuzeyde seçilmiş olan yerin,
kuş göç yolları, rüzgar ve
diğer meteorolojik koşullar
açısından da sivil havacılık
için çok sakıncalı olduğunu
belirtiyorlar. Bu soruların
yanıtlarının bilimsel veriler ve
yöntemlerle verilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması gere
kir.

ye indirebilmek için mucize
çözümler yok. İstanbul’un
metro ağını planda öngörü
len ölçüde geliştirmek ve
deniz ulaşımı ile lastik teker
lekli toplu taşıma sistemini raylı sistemle bütünleşik
biçimde yapılandırmak gerekiyor. Ekonomik ve teknik
olanakların, toplu taşıma
sisteminin hızla bu yönde
Yapılaşma bakımından geliştirilmesi için kullanılması
İstanbul nereye gidiyor?
lazım. Ayrıca, bunu yapar
ken bir yandan da kentte otoİstanbul’un
1/100.000 mobile ayrılmış mekanların
Ölçekli
Çevre
Düzeni planlı biçimde azaltılması,
Planı’nda
kentin
yaşam
kaynaklarını
kaybetmeden taşıyabileceği kapasite
nüfusu 17 milyon olarak
öngörüldü. Kentin mekansal
planlamasının
Anayasası
niteliğinde olan bu planda
kuzeydeki doğal alanların,
orman ve su havzalarının ke
sinlikle korunması gerektiği
belirtildi. Gündemdeki projeler bu planda yer almıyor.
Kuzeyde
yeni
yerleşim
alanlarının, kapalı sitele
rin ortaya çıkması ile kent
nüfusu planda öngörülen
eşik değerlerin çok üstüne
çıkacak. Korunması gereken
yaşam kaynakları kirlenmiş
ya da tümüyle tahrip olmuş,
çok kalabalık, ulaşım ve
altyapı sorunları ile boğuşan,
betonlaşmış bir kent gelecek
kuşakları bekliyor.

yaya ve bisiklet ulaşımını
geliştirecek
uygulamaların
gerçekleştirilmesi çok önemli. İstanbul, trafik tıkanıklık
ölçütleri
bakımından,
2012 yılında, açık arayla
Avrupa’nın trafiği en tıkalı
kenti. Uluslararası yaşam kalitesi sıralamalarında da hep
sonlarda yer alıyor. Sürdürü
lebilir bir kent ve ulaşım sistemi planlaması ve uygulaması
yapılmazsa ne yazık ki her
geçen yıl durum daha da
kötüleşecek.

Son olarak neler söylemek istersiniz?
İBB tarafından 2011 yılında
tamamlanan İstanbul Ulaşım
Ana Planı’nda İstanbul’da
raylı sistem ağının 624 km
uzunluğa çıkarılması öngörü
lüyor. Şu anda kapalı olan
banliyö hatlarını çıkarırsak,
İstanbul’da yaklaşık 120 km
raylı sistem hattı var. Bunun
ancak yarısı metro. Ulaşım
ve trafik sorunlarını çağdaş
ölçülerde katlanılabilir düze
www.usiad.net
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SÖYLEŞI

TÜMÖD Genel Sekreteri Suay Karaman:

“Taşımacılıkta Demiryolları
Payının Yüzde 30’a Çıkması
50 Milyar Dolarlık Kazançtır”
Türkiye’nin en baş sorunlarından birisi olan ulaşım sorununu Tüm
Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Sekreteri ve Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Suay
Karaman ile konuştuk. Karaman: “Bugün sadece yük taşımacılığında demiryolunun payı %30’a çıkarılabilse, yaklaşık 10 milyon m3 petrol tasarrufu sağlanabilecek ve Türkiye ortalama 50 milyar dolarlık
bir kayıptan kurtulabilecektir” dedi.
Söyleşi: Deniz Toprak

T

ürkiye demiryolu ağı
sizce ne durumda?
Var olan demiryolu
ağı yeterli mi?
Ulaşım,
bir
ülkenin
gelişmişlik düzeyini saptayabilmek için önemli gösterge
lerden sayılmaktadır. Eğer
yük ve yolcu taşımacılığı
karayolu
ile
demiryolu
arasında dengeli bir biçimde
paylaşılmışsa, o ülke endüstri
devrimini
gerçekleştirmiş
ve
gelişmiştir.
Karayolu
büyük çapta ağır basıyorsa,
o ülke daha endüstri devrimini gerçekleştirememiştir;
çok kullanılan deyimiyle
“gelişmektedir.”
Birinciye
örnek Almanya, Fransa,
İngiltere gibi Avrupa ülkeleri,
ikinciye örnek ise Türkiye
verilebilir.
Türkiye’de son 60 yıldır
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emperyalist uygulamalar sonucunda bilimdışı
bir ulaşım politikası
izlenmiştir. Bunun sonucunda demiryolu yerine
karayolu dayatılarak,
ulaşım sistemleri birbiri
nin rakibi kılınmıştır.
Oysa ulaşım sistemleri
birbirinin rakibi değil,
tamamlayıcısıdır.
Bu
uygulamalar
sonucunda
Türkiye’deki
durum gelişmiş ülke
lerdekinin tam tersine
olmuştur; demiryolları
ve
denizyollarının
ulaşımdaki payı %
40’dan % 5‘e indirilir
ken, karayollarının payı
% 95’lere çıkarılmıştır.
Cumhuriyetten önce
4.559 km.lik demiryolu ağı ile birlikte 2012
yılı
sonuna
kadar
www.usiad.net

12.008 km demiryolu ağımız
bulunmaktadır. Ancak bugün
ülkemizdeki
demiryolu
ağının durumu ürkütücüdür.
Ulaşımın %75’i tek hat üzerinden sağlanmaktadır. Mevcut
hatların % 79’u elektriksiz
hattır ve % 33’ü sinyalizasyona sahiptir. Mevcut hatlardaki
büküm (kurb-viraj) yarıçapları
dünya standartlarının (2500
m) altındadır. % 34’ünün
kurb yarıçapı 2000 met
reden
küçüktür.
Dünya
standartlarında
normal
eğim binde 10’un altında
iken, mevcut hattın % 25’i,
binde 10 eğimin üzerinde
dir. Eğimin binde 10’dan
fazla olduğu yerlerde, trenlerin hızı düşmektedir ve
taşıyacağı yükün ağırlığı
sınırlandırılmaktadır.
Mevcut yolun %63’lük
bölümünün dingil basıncı,
20
ton/dingil
basıncının
altındadır.
Dünya
standartlarında bu oran,
20 ton/dingil’dir.
Rayların
dayanabileceği yükü ifade
eden dingil basıncı, lokomotiflerin çekim gücü ile
orantılıdır. Eğer hattın dingil basıncı düşükse, ağır
yük taşıması yapılamaz ve
trenlerin hızları arttırılamaz.
Mevcut
demiryolundaki
rayların, %26’sının yaşı, 20
yılın üzerindedir. Ekonowww.usiad.net

mik ömürlerini dolduran
bu raylarda aşırı derecede
yıpranmalar
oluşmaktadır.
Bunun
sonucunda
da
kırılmalar ve kazalar ortaya
çıkmaktadır.
Mevcut hattın %67’si 49,05
kg/m, %11’sı 46,303 kg/m
raydan yapılmıştır. Bunlar
çeşitli boyda uzun kaynaklı
raylardır. Avrupa ülkele
rindeki raylar 60,0 kg/m.dir
ve ülkemizdeki rayların sade
ce % 22’si bu sınıfa girmek
tedir. Bütün bu verilere
bakıldığında, mevcut demir
yolu ağının teknik olarak ye
terli olmadığı görülmektedir.
Ayrıca mevcut demiryolu
ağının uzunluk olarak da ye
tersiz olduğu çok açıktır.
“DEMİRYOLLARI VE
TRENLER TEKNİK ÖMRÜNÜ
DOLDURMUŞTUR”
10. Yıl Marşı’nda geçen
“Demir ağlarla ördük”
sözü için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Neyi
ördün? Hiçbir şey ördüğün
falan yok. Demir ağlarla
Türkiye’yi biz örüyoruz.”
dedi. Peki, Cumhuriyet
döneminden sonra demiryolu ağı ile ilgili önemli bir
çalışma oldu mu?
Cumhuriyetten

önce

4.559 km.lik demiryolu ağı
bulunmaktaydı. Bu demiryolu
ağı, 2012 yılı sonunda 7.449
km artarak toplam 12.008 km
olmuştur. Yaklaşık 90 yılda
artan bu 7.449 km demir
yolunun 3.741 km’si 1923 ile
1950 yılları arasında, yani 27
yılda, 3.708 km’si ise 1950
ile 2012 yılları arasında, yani
62 yılda yapılmıştır. Yani
cumhuriyetten sonra 27 yılda
yapılan demiryolu ile 62 yılda
yapılan demiryolu birbirine
eşittir. Bunu şu şekilde
açıklayabiliriz; ABD’nin ülkemizi
kuşatmasından
sonra, yaklaşık 60 yıldır,
demiryolu terk edilmiş ve
karayolu yapımına ağırlık
verilmiştir. Bunun sonucunda, demiryolları kaderine
terk edilmiştir. Bugün teknik
ömrünü doldurmuş trenler
ve demiryolları yüzünden
yük taşımada ortalama 40
kilometre, yolcu taşımada
ise en fazla 60 kilomet
re hız yapılabilmektedir.
Günümüzde Yüksek Hızlı
Tren (YHT) hattı olarak
sadece 888 km.lik bir ağ
mevcuttur. Bu mu Türkiye’yi
demir ağlarla örmek? Üstelik sadece adı YHT’dir,
yüksek hızlı değildir, sade
ce hızlıdır. Bu zihniyetin
22 Temmuz 2004 yılında
Sakarya
Pamukova’daki
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“hızlandırılmış
tren”
(böyle bir ifade litera
türde
bulunmamaktadır
ve buna ‘hızlı tren’ demek olanaksızdır) kazasını
yaşadık.
10. Yıl Marşı’nda vurgulanmak istenen sosyal
ve toplumsal devrimlerin
yanı sıra, kalkınma planları,
sanayi
planları,
şeker
fabrikaları, basma fabrikaları,
demiryolları, Sümerbank ve
Etibank’tır. 1929 - 1939 yılları
arasında bütün dünyada
sanayi üretimi %19 artarken,
Türkiye Cumhuriyeti’nde %96
artmıştır. Dünyada ortalama
kalkınma hızı %5 seviye
sindeyken, Türkiye’de %10
olmuştur. Mustafa Kemal
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Atatürk ile ilke ve devrimleriy
le kavgalı olanların, zaten
10. Yıl Marşı’ndan bir şeyler
anlaması mümkün değildir.
Bunlar 11 yıldır ülkemizi her
konuda örümcek ağlarıyla
örerek, ortaçağ karanlığına
doğru sürüklemek çabası
içindedirler. Atatürk döneminin demir ağları tam
bağımsızlığı ve emperya
lizm karşıtlığını simgeliyordu.
Bugünün örümcek ağları ise,
emperyalizmin
kuklasıdır
ve karanlıkların maşasıdır.
Bu gurur verici geçmişi yok
sayarak, laik ve demokratik
cumhuriyetle hesaplaşmak
isteyen kendini bilmezler,
karanlıkta boğulacaktır.

“ÖZELLEŞTİRMEYLE
BİRLİKTE KÂR BİRİNCİ
GÜVENLİK İKİNCİ PLANDA
OLACAKTIR”
TCDD’nin
özelleştir
mesine dair süreç şu an
ne durumdadır ve demir
yollarının serbestleşmesi
hakkındaki kanun ne anlama geliyor?
Ülkemizdeki
demiryol
larında yük ve yolcu taşıma
hakkı
TCDD’de
bulun
maktadır.
Demiryollarında
1995 yılında Booz Allen &
Hamilton raporuyla başlayan
özelleştirme
çalışmaları
Kanadalı bir firma olan
Canac raporuyla devam
etmiş, bu süre içerisinde
kurumun yaptığı pek çok
hizmet özel sektör eliyle
yapılmaya başlanmış, iş yer
leri kapatılmış, kar getirme
yen hatlarda çalışan trenler
seferden kaldırılmış ve buna
benzer pek çok uygulama
hayata geçirilmiştir. TCDD,
2005 yılında özel sektörün,
demiryollarında
faaliyet
göstermesini öngören bir
yönetmelik çıkarmıştı. Ancak, Danıştay bu yönetmeliği
iptal etmiş ve bunun bir
özelleştirme
olduğunu
belirtmişti. Özel sektörün
yolcu ve yük taşıması yapabilmesi için yasa çıkarılması
uyarısında bulunmuştu.
24 Nisan 2013 tarihinde
TBMM’de kabul edilen ve
1 Mayıs 2013 günü Resmi
Gazete’de
yayınlanarak
yürürlüğe giren “Türkiye
Demiryolu
Ulaştırmasının
Serbestleştirilmesi Hakkında
Kanun” ile tüm bu süreçler
tamamlanarak
demiryolu
ulaştırmasının özel sektöre
devri gerçekleştirilecektir.
Kabul edilen bu kanunla,
TCDD, demiryolu altyapı
işletmecisi olarak yeniden
yapılandırılacaktır. TCDD’nin
tren işletmesi ile ilgili birimwww.usiad.net

leri ise ayrılarak, TCDD
Taşımacılık A.Ş. kurulacaktır.
TCDD, ulusal demiryolu
altyapı ağı içinde yer alan
ve devletin tasarrufundaki demiryolu altyapısının
kendisine devredilen kısmı
üzerinde demiryolu “altyapı
işletmecisi” olarak görev
yapacaktır.
Bu kanunla özel şirketler
demiryolu ulaşımına girebileceklerdir. Kamu tüzel kişileri
ve şirketler; kendilerine ait
demiryolu altyapısı inşa etmek, bu altyapı üzerinde
demiryolu altyapı işletmecisi
olmak, ulusal demiryolu
altyapı ağı üzerinde demiryolu tren işletmecisi olmak
üzere Bakanlıkça yetkilendirilebilecektir.
Şirketlerin,
demiryolu altyapısı inşa
etmek istemeleri halinde;
yapacakları demiryolu alt
yapısının gerektirdiği taşın
mazlar, kamulaştırma bedeli ilgili şirketten tahsil
edilerek Bakanlık tarafından
kamulaştırılacak ve belirtilen
amaçla ilgili şirket lehine 49
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yılı geçmemek üzere bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis
edilecektir.
Hükümet
ve
TCDD
bürokratları yeni yasa ile birlikte demiryollarının hantal
yapıdan kurtularak gelişen
ve
rekabet
edebilecek
bir yapıya kavuşacağını
savunmaktadırlar.
Ancak demiryollarının hantal
yapısının yasalar ile ilgisi yoktur, devlet politikası
gereği demiryolları özellikle
geri bıraktırılmıştır. Kamu
hizmeti
olan
demiryolu
ulaşımında önceliğin güvenlik olması gerekmektedir.
Ancak özelleştirme ile birlikte
güvenliğin ikinci plana atılarak
kâr etme fikri birinci plana
geçecektir. Demiryollarının
ihtiyacı özelleştirme değildir,
asıl yapılması gereken teknik
ömrünü doldurmuş bulunan
rayların ve araçların yenilenmesidir.
Yukarıda teknik yetersizliklerini saydığımız demiryolu
hattının, kamu kaynakları
olmadan, kar amacı güden

Türkiye’de toplam
enerjinin %22’si
ulaştırma sektöründe tüketilmek
tedir. Bunun %82’si
karayoluna, %2’si
demiryoluna,
%2’si denizyoluna
ve %14’ü hava
yoluna aittir. Top
lam enerjinin
%82’sini tüketen
karayolu ulaşımının
taşımadaki payı
%95 iken, toplam
enerjinin %2’sini
tüketen demiryolu ulaşımının
taşımadaki payı %4
olmuştur.
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özel sektör yatırımlarıyla
yenilenmesi veya yeni hatlar
yapılması mümkün değildir.
Bu durumda bulunan bir
demiryolu üzerinde kar amacı
güden şirketler eliyle nitelikli
kamusal bir ulaştırma hizmeti
verilmesi
düşünülemez.
O zaman aklımıza şöyle
bir olgunun gelmesi mümkündür; yapılmak istenen
şey ya yetersiz durumdaki
mevcut demiryolu ağının bir
bölümünün tasfiye ederek,
karayolu
ulaştırmasına
dayalı bir sisteme devam
edilmesini sağlamak ya da
özel sektör işletmelerinin
kamu
kaynaklarıyla
desteklenerek
emper
yalist ülke şirketlerine
yeni sömürü alanları
açmak olduğu ortaya
çıkmaktadır. Her iki
durumun da ülkemiz
kalkınmasına
ve
bağımsızlığına hiz
met
etmeyeceği
ortadadır.
Kara
yoluna dayalı bir
ulaşım
sistemi
demek,
dışarıya
bağımlı
petrol
alımına devam etmektir, bu şekilde
ülkemizin kaynakları
boşa
harcanarak,
sömürülmesi sürdürüle
cektir.
Toplum, özelleştirmenin
sonuçlarını çok iyi öğrenmiştir.
Dünyada
bunun
birçok
örnekleri
bulunmaktadır.
Demiryollarının
özel
leştirilmesiyle
yolcular
daha
yüksek
ücretlerle
hizmet alacak, hizmetin kalitesi düşecektir, bazı hatlar
kapatılacaktır ve daha da
kötüsü güvenliğin göz ardı
edilmesi sonucunda kazalar
artacaktır.
Demiryollarının
özelleştirilmesi aynı zamanda çalışanların güvencesizliği
anlamına da gelmektedir.
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“ÖNCELİK ‘DUBLE’
YOLLARA DEĞİL
DEMİRYOLLARINA
VERİLMELİ”
Türkiye için özellikle
ulaşım hâlâ büyük bir sorun. Bu sorunun çözümü
için neler yapılmalı ve
demiryolu ağının buradaki
rolü denir?
Türkiye
Cumhuriyeti,
büyük önderimiz Atatürk’ün
ölümünden sonra yanlış

yönetilmiştir. Özellikle sağ
ve sığ iktidarların elinde, emperyalizmin oyuncağı olmuş
ve her konuda bilimdışı
uygulamalar
yapılmıştır.
İşte ulaşım da bunlardan
biridir ve halen en önemli
sorunlarımızdandır.
Türkiye’de, öncelikle kara
yolu ile demiryolu arasında
denge sağlamalıdır. Bugün
ulaşımdaki %95 karayolu,
%3 demiryolu arasındaki
farkın, demiryolu lehine

iyileştirilmesi gerekir. Bunun için yatırımların iyi
planlanması,
mevcut
altyapının yenilenmesi, pet
role dayalı yakıt kullanı
mından kaçınılması gerekmektedir. Gerçek bilimsel
bir yaklaşımla, gerek kent
içi, gerek kent dışı ulaşımı
çözmek olanaklıdır. Ulu
sal
projelerle,
yurtsever
insanların
önderliğinde
bunların hepsini başarmak
mümkündür.
Anımsamakta
yarar
var; genç Türkiye Cumhuriyeti, 6 Ekim 1926 tarihinde
Kayseri’de
Uçak
Fabrikası kurmuştu. 1940
yılında Akköprü ve 1944
yılında Etimesgut Uçak
Fabrikaları kurularak,
pek çok değişik uçaklar üretildi. Bunların
bir kısmı diğer ülkelere satıldı. 1961
yılında
Eskişehir
Demiryolu
Fab
rikası’nda Türk işçi
ve
mühendisle
rinin şeref anıtı
olarak, 1915 beygir gücünde, 97 ton
ağırlığında,
saatte
70 km hız yapabilen
ilk Türk buharlı lokomotif olan ‘Karakurt’
üretilmişti. 1961 yılı Ekim
ayında ise, yine Eskişehir
Demiryolu
Fabrikası’nda
Türk işçi ve mühendislerin
özverili çalışmaları sonucunda ‘Devrim’ adı verilen araba, ilk yerli otomobil olarak
üretilmişti.
Türkiye gibi kalkınma
sürecinde olan ülkelerde,
ulaşımda öncelik otoyol ya
da günümüzde moda olan
bölünmüş yol (duble yol) yerine, kesinlikle demiryoluna
verilmelidir. Büyük önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk‘ün
1937 yılında TBMM‘yi açış
konuşmasında da vurguladığı
gibi; “Demiryolları, bir ül-
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keyi çağdaşlaşma ve refah
Ülkemizin öncelikli ulusal
ışığıyla aydınlatan kutsal bir projeleri arasında bulunan
meşaledir.”
Temelli - Beypazarı - Mudurnu
- Akyazı geçkisi kullanılarak,
Son olarak neler söyle- Ankara - İstanbul arasında
mek istersiniz?
çift hat, 400 km elektrikli
demiryolu yapılarak, bu iki
Türkiye’de toplam ener- kenti 75 dakikada gidilecek
jinin %22’si ulaştırma sek- gerçek ve bilimsel bir yüksek
töründe tüketilmektedir. Bu- hızlı tren projesi yer almalıdır.
nun %82’si karayoluna, %2’si Yoksa siyasi iktidarın yaptığı
demiryoluna, %2’si denizyo gibi hızlandırılmış tren ya
luna ve %14’ü havayoluna ait- da yüksek hızlı tren adını
tir. Toplam enerjinin %82’sini verdiği, bilimsellikten uzak,
tüketen karayolu ulaşımının göz boyayan projelerle emtaşımadaki payı %95 iken, peryalizme olan bağımız
toplam enerjinin %2’sini artarak sürer. Bu ise sürekli
tüketen demiryolu ulaşımının yoksulluk ve ekonomik kriz
taşımadaki payı %4 olmuştur. demektir.
Türkiye’nin akaryakıtta dışa
Emperyalizmin oyuncağı
bağımlılık oranının %90 olarak yönetilen bir ülkeden,
olduğu
düşünüldüğünde, ulusal projeler beklemek
ciddi bir ulaşım politikası hayal olur. Emperyalizm
değişikliğinin zorunlu olduğu sömüreceği için, ulusal sana
ortaya çıkmaktadır. Bugün yi, yerli üretim gibi isteklere
sadece yük taşımacılığında karşıdır. Eğer ülkenin yönetidemiryolunun payı %30’a cilerinde yurtseverlik yoksa
çıkarılabilse, yaklaşık 10 emperyalizmin
kucağına
milyon m3 petrol tasarrufu oturarak, sürekli sömürülen,
sağlanabilecek ve Türkiye sürekli yoksullaşan ve gitortalama 50 milyar dolarlık tikçe ulusal değerli bitirilen
bir kayıptan kurtulabilecektir. bir toplum olursunuz. İşte bu-
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nun için ulusal projeler çok
önemlidir.
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ESNAFA ‘CAN SUYU’ İPOTEĞE TAKILDI

Bin liradan 125 bin liraya kadar verileceği söylenen kredi
lerde bin lira için bile 2 esnaf kefil ve ipotek şartı aranıyor. Esnaf 13 ayrı belge vermek zorunda. Esnafa “can suyu” olması
beklenen krediler, muhatap bulunamaması, bulunduğunda da
bin liralık kredi için istenen 2 esnaf kefil ve ipotek şartı ile 13
ayrı belge istenmesi nedeniyle sıkıntıları da beraberinde getirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfederasyonu’nun iftar yemeğinde açıkladığı
ve 2.5 milyon esnafa verilmesi planlanan kredilerle ilgili esnaf
kesiminden sıkıntılar dile getiriliyor.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ MALİYETİ 300 MİLYON DOLAR ARTTI

Mısır’daki gerilimin ardından, Suriye’ye dönük olası müdahale ile petrol fiyatları son ayların en yüksek seviyesini görürken,
Enerji Bakanı Taner Yıldız, petrol fiyatlarının 113 doları aşmasıyla
Türkiye’nin enerji maliyetlerinde 300 milyon dolarlık yük oluştuğunu
söyledi. Yıldız, Ankara’da yeni keşfedilen jeotermal kaynakların
açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Ham petrolün varil fiyatı 103
dolardı, şimdi 113 doları geçti. Döviz ile alıp TL ile satıyoruz. Mısır’a
uzak deyip geçmeyin. Mısır olayları nedeniyle petrol fiyatlarındaki
artıştan dolayı Türkiye’nin enerji maliyetlerinde 300 milyon dolarlık
yük oluştu” dedi.

TİCARET AÇIĞI TEMMUZDA 10 MİLYAR DOLARA
ULAŞTI

SANAYİCİ, KUR ARTIŞINDAN DEĞİL;
DENGESİZLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Temmuz ayında 8.2 milyar dolar gelmesi
beklenen dış ticaret açığı 9.81 milyar dolar oldu.
7 aylık ticaret açığı ise 60.5 milyar dolara çıktı.
Dış ticaret açığı, Temmuz ayında 9.81 milyar
dolar oldu. Piyasada beklenti ticaret açığının
8.2 milyar dolar olacağı yönündeydi. Ticaret
açığı Ocak-temmz döneminde yüzde 18.3
artışla 60.46 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Temmuz ayında dış ticaret
açığı yüzde 22,5 artarak 8 milyar 5 milyon dolar
dan 9 milyar 806 milyon dolara çıktı.

Sanayiciler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün’ün
dolardaki yükseliş konusunda “sanayicinin kaygılanmasını
gerektirecek bir durum olmadığı” değerlendirmesine
katılırken, doların 2 TL’yi aşması değil, iniş-çıkışının
endişe yarattığını savunuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün’ün dolardaki yükselişe ilişkin “Sanayicinin kaygılanmasını gerektirecek durum yok”
değerlendirmesine destek veren sanayiciler, kurun 2 TL’yi
aşması değil, iniş-çıkış yaratmasından endişeli.
Kurdaki artışın etkisinin sektörden sektöre değişmekle
birlikte yabancı para birimine endeksli iç piyasada satış
yapanlarda fazla sorun yaşanmayacağı belirtilirken, hammaddeyi ithal edip yurtiçinde TL ile satış yapanlarda ekstra
maliyetlere neden olacağı ifade ediliyor.
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AYÇİÇEĞİNDE FİYAT KRİZİNE ÇÖZÜM ARANIYOR

Ayçiçeği üretiminin geçen yıla göre yüzde 35 artışla 1 milyon
350 bin tona çıkması fiyat krizine yol açtı. Geçen yıl kilosu 1.5
liradan satılan ayçiçeği bu sene 1 liranın altına düştü. Trakyabirlik bu sene avans fiyatı bile açıklayamıyor. Ayçiçeği üretiminde fiyat krizi yaşanıyor. Geçen yıl kilosu 1.5 liradan satılan ayçiçeğine
bu sene 1 liranın altında fiyat veriliyor. Artan girdi maliyetlerine
rağmen fiyatın düşmesine tepki gösteren üreticiler hükümetin bu
krizi çözmesini istiyor. Geçen yıl 1 milyon 50 bin ton ayçiçeği
üreten Türkiye’nin, bu sene üretimi 1 milyon 350 bin ton olarak
gerçekleşmesi bekleniyor.

ELEKTRİĞİ SATMAK İÇİN ÜRETMENİZ ŞART DEĞİL

İpragaz AŞ Elektrik Satış ve Operasyon Müdürü Birim
Akbaba, elektrik ticareti yapmak için elektrik üretmenin şart
olmadığını söyledi. Elektrik ticareti sektörü giderek hareketleniyor. Hem yeni oyuncular giriyor, hem de mevcut oyuncular
faaliyetlerini hızlandırıyor, çeşitlendiriyor. Ve geçtiğimiz günlerde sektörde bir ilk yaşandı. İpragaz ile Turkcell, avantajlı
fiyattan elektrik alma imkanını da içeren ortak bir kampanya
başlattılar. Bu kampanya, eskiden tümüyle bir kamu hizmeti
sayılan elektriğin artık tamamen ticari bir ürüne dönüştüğünün
en net göstergesi aslında. Kampanyanın fikir babası konumundaki İpragaz AŞ Elektrik Satış ve Operasyon Müdürü Birim
Akbaba’ya elektrik ticareti sektöründeki gelişmeleri, beklentileri,
şirketin yaptıklarını ve yapacaklarını sorduk.

GEMİ İHRACATI DİPTEN DÖNDÜ

Türkiye’nin gemi ve yat ihracatı, yılın ilk sekiz ayında
geçen yılın toplam rakamına yaklaştı. Sene sonunu
ihracat hedefini yukarı çeken sektör, 1 milyar doları
aşarak yüzde 22 büyüme bekliyor. Gemi ve yat ihracatı
2013’te yükselişe geçti. 2008’de 2.6 milyar dolar olan
sektör ihracatı 2012’de son 10 yılın en düşük seviye
sine ulaşarak 800 milyon $’a kadar düşmüştü. 2013’ün
ilk sekiz aylık rakamları ise sektörün dipten döndüğünü
ve yeniden yükseliş trendine girdiğini gösteriyor. 15
Ağustos’a kadar yaklaşık 740 milyon dolar ihracat yapan sektör, yılsonunda en az 1 milyar dolarlık ihracat
yapılacağını öngörerek yüzde 22’lik büyüme bekliyor.
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Başkanı Başaran Bayrak, “Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 50 büyürken ağustosun ilk iki haftasında ise
yaklaşık yüzde 500 büyüdük. Ağustos sonunda geçen
yılın toplam rakamına ulaşmayı bekliyoruz” dedi.
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ERGENE HAYATA DÖNÜYOR

7 ayda 5 bin 807 ton ambalaj atığı çöpe
karışmadan kaynağında ayrı toplandı. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca Ergene Havzası’nda 7 ayda
yapılan 964 denetimde işletmelere 3 milyon 386 bin
576 lira idari para cezası uygulandı. Bakanlıktan
yapılan açıklamaya göre, Ergene Havzası’ndaki
dağınık sanayiler, ıslah organize sanayi bölgeleri
altında toplanarak, müşterek atık su arıtma tesisleri kurulacak. Atıksu arıtma tesisinin sayıları
minimize edilerek denetim ve kontroller daha etkin
şekilde yürütülecek. Bölgede, doluluk oranı yüzde
75’e ulaşıncaya kadar organize sanayi bölgeleri
dışındaki mevcut planlı sanayi alanlarında yeni
yatırımlara izin verilmeyecek. Havzada kirleticiliği
yüksek ve doğal kaynak kullanımı fazla olan 18
sektöre de yasak getirildi.
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TÜRKIYE ORTA GELIR TUZAĞI EŞIĞINDE

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağının eşiğinde olduğu
belirtilerek, bu eşiğin aşılması için gerekli olan emek verimliliği artışının
nasıl sağlanacağı soru işareti olduğu belirtildi. Orta gelir tuzağı, kişi
başına gelirin 10,000 dolar seviyelerinde, yani orta gelir düzeyinde,
sıkışıp kalması anlamına geliyor. Türkiye’de kişi başına millim gelir
2002’den 2012’ye yaklaşık olarak 3,000 dolardan 10,000 dolara yükseldi. BETAM notunda önümüzdeki yıllarda, geçmiş dönemin büyüme
performansının tekrarlanmasının zor olduğuna değinilerek, “Türk
Lirasının önümüzdeki dönemde hızla değerlenmeye devam etmesi,
yüksek cari açık ve bol likidite döneminin sonuna gelinmesi nedeniyle olanaksız. Ama daha önemlisi, bu araştırmada gösterildiği gibi,
son iki yılda emek verimliliği artışı hemen hemen durmuş durumda.

GİRESUN’DA FINDIK REKOLTESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Ocak-Haziran döneminde internetten yapılan kredi kartı
işlemlerinin adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12
arttı. Ocak-haziran döneminde internetten yapılan kredi kartı
işlemleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 arttı. Türkiye Bankalar Birliğinin İnternet Bankacılığı istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında internetten yapılan kredi
kartı işlemlerinin adedi geçen yılın ocak-haziran dönemine
göre yüzde 11,9 artarak 21 milyon 826 bin oldu. Bu dönemde en fazla işlem 18 milyon 743 bin adetle “kendi kartına
borç ödeme”de gerçekleşirken, “başkasının kartına ait borç
ödeme” işlem adedi 1 milyon 839 bin, nakit avans işlem adedi de
1 milyon 244 bin olarak hesaplandı.

TÜM OSD ÜYELERİ İSO 500’E GİRDİ

Giresun’da yeniden yapılan çotanak sayımı
sonucu tahmini fındık rekoltesinin 84 bin ton
olarak tespit edildiği bildirildi. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan
yazılı açıklamada, Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü’nün talimatı gereği 2013 yılı fındık
rekoltesinin belirlenmesi için ikinci kez çotanak
sayımı yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Giresun
Üniversitesi, Fındık Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü, FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü,
Giresun Ticaret Borsası, Giresun Ziraat Odası,
Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz
İhracatçı Birliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan
komisyonun bahçelerde çotanak sayımı yaptığı
kaydetti.

İŞE YERLEŞTİRME PROGRAMINA GENÇ
İŞSİZLERDEN SINIRLI İLGİ

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki gençlerin 4 milyon
755 bini işsiz. DÜNYA’nın İŞKUR verilerinden yaptığı
derlemeye göre ise bu genç işsizlerin sadece 581
bin 518’i İŞ- KUR’a kayıt yaptırdı. Bu gençlerin 166
bini herhangi bir nitelik gerektirmeyen beden işçisi
olarak çalışmak istediği yönünde bildirimde bulundu. Ancak İŞKUR verilerinde, bu yüksek sayılara
rağmen kurumun meslek edindirmeye yönelik kurs
ve programlarında kayıtlı genç sayısı sadece 82 bin
929’da kaldı.
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SAHTE ALTINA MIKNATIS DA KAR ETMİYOR

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan
Çavuşculu, altının gerçek mi sahte mi olduğunu mıknatısla
kontrol etmenin, vatandaşları yanıltacağını, sahte altını
bu yöntemle ayırt etmenin mümkün olmadığını söyledi.
Son günlerde sahte altınla ilgili, “altının gerçek mi sahte mi
olduğunun mıknatısla ayırt edilebileceği” yönünde haberler
yapıldığını belirten Çavuşculu, mıknatısın böyle bir işlevinin
olmadığını kaydetti. Söz konusu haberlerin vatandaşı
yanılttığına işaret eden Çavuşculu, “Mıknatıs çekerse altın
değil, çekmezse altın gibi yalan ifadeler kullanılıyor, bu doğru
değil. Vatandaşlar, alacakları ürünleri mıknatısla kontrol etmesinler, yanılırlar. Mıknatısla, bir metalin altın olup olmadığını
anlamak mümkün değil. Mıknatıs, metal eğer iyi bir altınla
kaplanmışsa bunu da çekmez. Vatandaşlara tavsiyem, altınlarını
faturası ve belgesiyle kuyumcudan alsınlar” diye konuştu.

SANAYİ İŞGÜCÜ GİRDİ ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Sanayide istihdam 2013 yılı 2. çeyreğinde geçen yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 3,4, çalışılan saat yüzde 2,7,
brüt ücret-maaş yüzde 14 arttı. Sanayide istihdam, bu yılın
2. çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4,
çalışılan saat yüzde 2,7, brüt ücret-maaş yüzde 14 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın 2. çeyreğine ilişkin
Sanayi İşgücü Girdi Endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi istihdam endeksi (2010=100 temel yıllı) 2013 yılı 2.
çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4, bir
önceki çeyreğe göre 1,6 arttı. Üç aylık sanayi istihdam
endeksi 115,2 oldu.

KAPASİTE KULLANIMI ARTTI

Kapasite kullanım oranı, ağustos ayında
geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan artarak
yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sana
yisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustos
ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan artarak yüzde 75,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından
düzenlenen ve ağustos ayında imalat sanayisinde
faaliyet gösteren 2 bin 248 işyerinin katılımıyla
gerçekleştirilen imalat sanayisinde kapasite
kullanım oranı sonuçları açıklandı. Buna göre,
2012 yılı ağustos ayında yüzde 74,3 olan kapasite
kullanım oranı, 2013 yılı ağustos ayında yüzde
75,5 olarak belirlendi. Kapasite kullanım oranı
geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan arttı.
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GANA’DA YABANCI ORTAKLAR ARANIYOR

Kereste imalatının ve ahşap işlemeciliğinin önemli
paya sahip olduğu Gana’da mobilya üreticileri tesis ve
ekipmanlarını yenileyecek yabancılarla ortaklık yapmak istiyor. Son yıllarda yakaladığı hızlı büyümelerle
dikkat çeken Gana, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını iyi
değerlendirerek istikrarlı bir ekonomiye sahip olmaya başladı. Özellikle kakao üretimi ve zengin maden
kaynaklarıyla bilinen Gana’da, öncü sektörlerin başında
tarım geliyor ve tarıma yönelik çok ciddi yatırımlar
yapılıyor. Bunların dışında keresteciliğin de Gana’da
önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen DEİK Türk-Gana İş Konseyi Başkanı Pelin Güneşoğlu, kerestenin ülke
de dayanıklı ve estetik görünüm açısından son derece
değerli bir ürün olarak görüldüğünü belirtti.
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KİTAP DÜNYASI

Gezi Direnişi En Özel Fotoğraflarla

Bu kitapta, Gezi Parkını yeşil alan olarak korumak amacıyla sınırlı, “masum”,
“siyaset dışı” çevreci bir eylem olarak başlayan, ama Erdoğan-Gül iktidarının
saldırgan, düşmanca ve polisin acımasızca tutumuyla birlikte ülke çapında
büyük kitlesel eylemlere dönüşen büyük direnişin öyküsü var. Attilâ İlhanın
sözünü ettiği dip dalgası yeryüzüne çıktı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak... Bu kesin... Bu kitapta, kalpleri Türkiye halkının büyük direnişiyle atan
dünyaca ünlü aydınların dayanışma bildirileri var... Bu kitapta “ortalıkta ge
zinmeyen” en bilinmeyen fotoğraf kareleri ve gençliğin orantısız zekasını ortaya koyan duvar yazıları var. Tabii ki, büyük direnişin en şaşırtıcı anlarının
kareleri de... Bu kitap büyük Haziran Direnişinin şehitlerine ithaf edilmiştir.

Hamdi Koç- Çıplak ve Yalnız

“Küçük ve yalnız” olduğunu sanan bir kahramanın “büyük ve kanlı” bir geçmişe
yaptığı yolculuk… Amcam ölünce ilk bana haber verdiler. İnanmadım. Olmaz öyle
şey, dedim. Oldu valla, dediler, amcan öldü. Ya tabii ki ölmüştür, ayrı konu, ama ilk
bana haber verdiğinize inanmıyorum, dedim. İnan, dediler, ilk sana haber verdik.
Sustum ve benimle konuşan nefesin arkasındaki boşluğu dinledim. Yalan olsa bir
hışırtısı, bir kıpırtısı, bir şeysi mutlaka duyulurdu. Doğru söylüyorlardı. Cidden amcam ölmüştü ve ilk bana haber veriyorlardı. Çok duygulandım. Hayatımda ilk kez
bir konuda ilk akla gelen isim oluyordum. Peki, dedim, teşekkür ederim. Gururum
okşandı. Bunu hiç unutmayacağım. Ayrıca hepimizin başı sağ olsun. Ölenle ölünmez. Allah geride kalanlara sabır filan. Ben müsaadenizle gidip biraz ağlayayım.
İyi geceler. Telefonu kapattım.

Yalçın Çakır-Bu Daha Başlangıç

Yalçın Çakır, yılların habercisi, belgeselcisi. Özellikle
televizyon sayesinde onu tanıyanların sayısı bir hayli
fazla. Gezi Parkı olaylarının başından itibaren her gün sokaklardaydı.
Fotoğraflar çekti, eylemci
lerle konuştu, hükümet temsilcilerinin ve yöneticilerin
açıklamalarını,
eylemcilerin
düşüncelerini, isteklerini dinledi, olan-biteni en yakından,
en içeriden izledi, yaşadı. Kâh
biber gazı yedi, kâh TOMAların
sıktığı sudan nasibini aldı.
Parkta yattı, yaralandı, koştu,
her yere yetişmeye çalıştı. Hep
meydandaydı, hep sokaktaydı.
Her gün not tuttu. Amacı, bir
habercinin gözüyle yaşananları
ilk elden kaydetmekti. Bu Daha
Başlangıç,
baştan sona, 2013 yılının MayısHaziran aylarında yaşananların, İstanbulda başlayıp çığ
gibi bütün ülkeye yayılan, hepimizin yaşamını değiştiren
olayların belgeseli niteliğinde. İçeriden ve tarafsız bir
bakışla, kendi çektiği fotoğraflarla tarihe düşülmüş bir
kayıt. Yalçın Çakır, kendi gördüklerini, kendi duyduklarını
yazıyor. Onun son derece akıcı bir dille anlattıkları,
gelişmeleri tüm hızıyla, tüm aksiyonuyla yansıtırken
bilmediğimiz, görmediğimiz kimi köşelere de ışık tutu
yor. Unutulmayacak, unutulmaması gereken günlere bir
habercinin gözünden bakmak isteyenlere...
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Orhan Koloğlu - Tamga Pençe Tuğra
İmza

Bireyin, en sade vatandaşın ön plana çıkması, ken
disine özgü bir kimlik sahibi olması, tarihte bini aşan
yıllar süren bir dönemin sonucunda gerçekleşmiştir.
Bütün toplumlarda bu alanda öncelikle bayraklar
ya da anıtlara konulan ve toplumsal birliği belirten
simgelerle ilk adımlar atılmıştır. Arkasından, hükümdarlar ya da cihangirler gibi yönetimin en üstüne
yerleşenlerin kimliğini öne çıkarma süreci başlar.
Bireyin bunlara saygı duyması doğaldı. Ancak
daha çok ilgisini çeken, günlük yaşamının güven
cesini oluşturan madenî paraların
geçerliliğini
sağlayan
üzerlerindeki işa
retler
olmuştur.
Bu Damga’lar -kişi
simgesi
taşısalar
da taşımasalar da
içerdikleri altın ya da
gümüşün değerinin
güvenliğini
belir
ledikleri için önem
taşıyorlardı.
Unutmamak
gerekir
ki
insanlıkta M.Ö. 7. yüzyıl
sonlarından
itibaren
madenî para üretimi
yoğunlaşarak artmış ve
daima yeni simgelerin belirmesine yol açmıştır.
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