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Sunuş Konuşması

Hulusi KARLI
DİSKIBANKSENGenelBa,şkaıu
DİSK Yôrıetim Kurulu Üyesi ve
MaliDaire Başkanı

Değerli konuklar. değerli basın mensupları.
değerli arkadaşlarım.

Genel Sekreter arkadaşımızın da ifade ettiği
gibi ülkemizin önemli sorunlarından biri olan
özelleştirmenin doğuracağı hukuki. ekonomik
ve sosyal sonuçlan tartışacağız.' Ben zaman
darlığı nedeniyle hemen panelist arkadaşları
takdim edeceğim: Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL.•
f.rof. Dr. Yakup KEPENEK. Prof. Dr. İzzettin
ONDER. Prof. Dr. Yıfdrrırn ULER. gazeteci
yazar Şükran KETENCİ. KIT Yatırımlar Eski
Genel Müdürü Dr. Sedat OZKOL ve Kon
federasyonumuz DİSK'i temsilen de Genel-İş
Sendikası Genel Koordinatörü Muharrem
KILIÇ.

Öncelikle değerli konuşmacılarımıza. bilim
adamlarımıza bunca yoğun işleri içerisinde
bize zaman ayırdıkları için huzurlarınızda sen
dikam adına teşekkür etmeyi bir borç bi
liyorum.

Panelimizi iki bölüm halinde düşünüyoruz.
Birinci bölümde değerli konuşmacılar dü
şüncelerini aktaracaklar. Bir yarıfu saatlik ara
vereceğiz. Ardından konuşmacılar ilk bölümde
eksik bıraktıkları konulan ifade edecekler ve
bu konuşmalar süresi içerisinde sizlere soru
formlan dağıtılacak. Sorular çerçevesinde de
ikinci· bölümde sorularınıza yanıtlar verilmeye
çalışılacak. Ben ilk sözü Sayın Mümtaz SOY-
SAL'a bırakıyorum. Buyurun.
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I. Bölüm

Prof. Dr. Miiıııtaz SOYSAL
SHPAııkaraMilletvekili

Sayın Başkan. değerli arkadaşlarım.
Bir giriş konuşması ·niteliğinde olacak daha çok

benimki. Sanıyorum. panele katılan öbür ko
nuşmacılar konunun çeşitli yönlerini değişik açı
lardan ele alabilecekler. Oııwı için. onların alan
larına daha fazla tecavüz etmemeye çalışarak genel
bir konuşına yapmaya çalışacağım. Arrıa, sorular
kısmına geldiğimde, sizlerin bu konunun özellikle
sizi ilgilendiren yönleriyle ilişkili sonılarınıza da

• cevap vermeyi bir ödev bilirim...
Şimdi her şeyden önce şunu söylcyeyiın. Bu

konu. yani özelleştirme konusu. ideolojik bir ko
nudur. Ama genellikle sanıldığı aıılaında ideolojik
değil; yani yalmz bu yüzyılın kutuplaşmaları içinde
sosyalizm. libcralizın tartışmaları içerisinde ko
nuşulrnası gereken onwıla sınırla alınası zorunlu
olan bir konu aıılamında ideolojik değil.

İdeolojik oluşu, çok dalıa eskilere dayanan bir
ideolojik yaklaşıııila ilgili. O ela "akılcılık" diye çe
virchilcccğinıiz "rasyonalist" yaklaşım. İnsan do
ğadaki öbür yaratıklardan farklı olarak. akıllı bir ya
ratıktır. Akıl bir tek insaıı gibi düşünebileceğimiz.
insaıılığııı çeşitli deneyimlerinden yararlanarak tarih
dcdi,ıimiz deneyimler birikimini kutlanarak, önü
müze çıkan çeşitli soruıılara doğru yanıt ara
yahilıneyi gerektirir. Bu aıılaında da insan doğada
bulunan öbür yaratıklara benzer bir yaıııyla, yani do
ğanın içinde karşılaştığı sorunlara yanıt ara
yahilmek durumunda bir yaratık olarak. bu yanıtı iç
güdüsüyle doğaıun yalnızca kendisine kalıplaşmış
olarak verdiği yeteneklerle değil. bu kalıpların öte
sine çıkmayı gerektiren aklıyla bulmaya çalışır.
Böyle clüşüııüliince çcvrenıiz ister doğa olarak ala-
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hın, ister içinde yaşadığımız toplwn olarak alalım,
çeşitli sorunlarla doludur. Bunlara aklımızla yanıt
bulmaya çalışırız. Bu yanıtı ararken elimizdeki çe
şitli araçlardan yine kendi yarattığıınız araçlardan
da yararlaıunayı yine insan aklıııın bir gereği sa
yarız. Çünkü o araçları bu savaş içerisinde biz ya-
ratmışızdır. '

İnsanın yarattığı araçlar arasında, kamu ör
gütlenişinin bir sonucu olarak devlet de vardır; dev
letin kullandığı kamu gücü-vardır. Bu açıdan bak
tığımızda, eğer ekonomi alanı, karşılaştığıınız
toplum sorurılar'ı içerisinde ·belki de en önemli alnrı
sa, o alanın içindeki çeşitli araçlardan yararlanrrra
yaklaşıını çerçevesinde de devlet denen araçtan da
yararlanınayışıınız insan aklına aykırıdır.

Bu aıılaıncla, akılcılık aıılrunıncla bu araçtan da
yararlaııınayı gündeme getirdiği içindir ki özel
leştirme ve karşısındaki görüşler, özelleştirmeyle,
özelleştirme yaklaşımıyla bu görüşlerin kar
şılaşması, ideolojik, ama derin anlamda ideolojik
ağırlık taşır.

Çünkü, özelleştirme· tezini savunanlardan bir bö
lüıııüııün yaklaşımları da bir aıılamda ideolojiktir.
Onlar da şunu savunurlar: Doğanın bütün olayları
gibi ekonomideki olaylar da bir takım doğal ya
salara dayanır. Bu yasaları insan aklıyla de
ğiştinnek, doğaya karşı savaşmak aıılaınına gelir.
Boşuna bir çabadır. Dolayısıyla, ekorıoınide, geçen
yüzyıl liberalizminin yaklaşıınıııda, bütün işleri ser
best bırakınak, serbest rekabetten topluma birtakıın
yararlar çıkannak en doğru yoldur. Bu açıdan ba
kınca, devletten yararlanmak, ınildalıelecilik ve dev
letin kurabileceği kurumları kultanmak, yine bu yak
laşımın özde reddettiği bir şeydir.

Ama, temel ideolojik ayrılığı ortaya koyarken
aslımla ayrıntıları ihmal ettiğimi, her iki yaklaşımın
zaman içerisinde geliştirdiği yöntemleri ve uz
laşmaları bir yana bıraktığımı da ediyorum. Bu
noktadan kalkarak şunu söylemek, önümüzdeki ko
nunun tartışılınası bakımındaıı, zaııııediyonıın, kı
saca bu çatışmayı özetlemeye yarayabilir: Busrürı
içinde bulunduğumuz dun.unda elimizde bult:ıaıı
araçlardan. yani kaınu kesimindeki kamusal iş-

8



letınelerden. devlet kunımlan bunlar kötü çalışıyor.
kusurları var. eksiklikleri var diye vazgeçmemiz mi
gerekir; yoksa. bunlar elimizdeki araçlardır. demin
söylediğim anlamda çevremiz. toplumu. dolayısıyla
onun sonınlarının büyük bir bölüınünü oluşturan
ekonomik dunımu değiştirebilmek için bunlardan
yararlanabilir miyiz?

Burada konunun ikinci bir ideolojik yönü sıraya
giriyor. Görüyorsunuz daha hiç sosyalizmden. ka
pitalizmden, liberalizınden söz etınccliın. O ikinci
yön, belki şaşırtıcı olacak am insana inanmak. in
sanın yeteneklerine inanınak. o yeteneklerin ge
liştirilmesine inanmak ve bu gelişmeyle bir yerlere
varılabileceğini insanların. insanlığın yü
celcbilcceğini savunma yönüdür. Onun içindir ki
denıin söylediğimin hemen arkasından hemen şwıu
söylemem gerekir: Eğer insan araçları ya
ratabilmişse. arkasından da bu araçları oııarınak
diye bir yeteneği de zaman içinde gcliştinniştir. Ya
da o bilinci yarauş ın kaçınılıııaz sonucu budur. Biz
çocuklarımıza. mümkün olduğu kadar kırıp dök
tükleri şeyleri hemen atınamayı. acaba onarılabilir
mi. düzeltilebilinir mi. bunu düşüıımeyi öğretiriz.
Ya da eskiden öğretirdik.

Şimdi. tüketim toplumunda. insanın bu öıı.eınli
yeteneği. zaman içinde geliştirdiği bu önemli ye
teneği bir yana itilmektedir. Bozulan şey, artık. mut
laka atılması gereken şeydir. "Çünkü insanın öbür
yeteneği sürekli yeni araçlar üretmeye el
verişlidir" deniyor.

Konuyu biraz somutlaştırarak gidiyorum. Tür
kiy~•de. tarihsel zonıııluluk.lar dolayısıyla -bunların
tarihçesine· girecek değilim- özellikle bindokuzyüz
otuzlarda, devletin. karşı karşıya bulunduğu eko
nomik ve toplum sorrınlarrna çare olarak geliştirdiği.
bir bakıma başka yerlerden esinlenen. arrıa büyük
ölçüde de Türkiye'ııin zorunluluklarıyla yaratılan
kaınu ekonomik kunıluşları. kamu iktisadi te-

• şekkiilleri kısaca KİT dediğimiz kuruluşlar gcııiş
anlamıyla ister klasik yapıya sahip olsunlar ister ser
mayelerinin % 51 'i karıru elinde bulunduğu için
böyle adlruıdınlsııılar devletiıi geliştirdiği kurunılar
vardır. Bu kurumların- kusurlarını biliyonız sa-

9



nıyonım. biraz sonra ona ·da geleceğiz. Aksayan
yönlerini biliyoruz. Fakat bu kusurlar ve aksamalar
acaba burılnrdan vazgeçmek için bir neden miclir
yoksa bu kusurlar ve aksamalar. insanın düzelticiliği
onarılıcılığı. yaptığını kendisi ile bütünleştirip
ondan kolay kolay vazgeçıneınesi gereken yanı sa
yesinde düzeltilebilinir mi?

Bwıa olumsuz yanıt vermek, yani "dü
zeltilemez" denıek, bana çok insanca olan bir şeyi,
çok insana özgü olan bir şeyi reddetmek gibi ge
liyor. Yani keneli yarattığımızı, sonra ela kendimizi
kullanırken bozcluğumuzu düzcltcrnerrıek.. ;;Burada
çok kolay bir vazgeçiş, çok çabuk bir havlu atış
vannış gibi geliyor. Bugün özelleştinneyi sa
vunanların, özelleştirme kaçınılmaz bir gerektir.
diye savunanların yanıldıkları teınel noktalardarı
biri ya da yanıldıklarına iııaııclığıın temel rıok
talardan biri budur. İnsaıı, inat sahibi olması gereken
bir yaratıktır. Bu hayvaıılarda ela, öbür yaratıklarda
da bir ölçüde var. Oıılar bile bazı" şeyleri zorlamaya
çalışıyorlar. İıısaııda haydi haydi böyle olması ge
rekir. Yoksa. biz her bozulanı atmaya başladığımız
zaman, kendi yaratıcılığını ve onarıcılığını inkar
eden bir yaratık dunıınuııa düşeriz ki onu ela, irı
saıılığıına yakıştıraınıyoruın.

Karşı karşıya bulunduğumuz sonınlan ak
saklıkları. eksiklikleri kabul etmekten yılmamak ge
rekir. "Evet, vardır'' diyebilmek lazun. Özel
leştiı:mcnin karşısındaysak bile, "Evet bu kusurlar
vardır'' dernek gerekir. Bu kusurlar vardır ama bu
kusurlar düzcltilebiliııir. Diizcltnıiyorsaıuz, hem in
sanlığı}! özüne aykırı düşen bir şey yapıyorsunuz.
hem de, belki, arkasmda başka bir şeyleri sa
vurıuyorsunuz demektir.

Nedir o başka şeyler'? Onlara geldiğimizde.
yavaş yavaş bugilnkii çağclaş iclcolojiler alanına oi
riyoruz. Yine bu konuda çok fazla teorik sözler ~t
rncdcn, bugünkü dururna ve bugünkü durumun or
taya çıkardığı. ortaya koyduğu ipuçlurına bakalım.

Bugün. öz'?lleştinne, Türkfye tde, en çok hangi
kurumlar ilzenııc.le bugünlerde yoğunlaşmıştır? Sa
tılması. özelleştirilmesi için çaba gösterilen ku
rumlar haııgilcridir? Baktığımızda. bunlar açıkça
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hemen satılabilecek durumda bulunanlar ve hemen
satıldıkları zaman büyük ölçüde gelir getirebilecek
durumda olan kunımlardır. İşte son günlerin te
lekomünikasyon satışı bununla ilgili. Müthiş bir
acele var. Hatta hukuku çiğneyerek girişilen bir
gidiş var. Bu gidiş. çok çabuk çok para getirmesi
gereken bir satışı gerçekleştirmek amacını güt
mektedir.

Niçin böyledir? O noktada, bundan dolayı ide
olojik davranılıyor dcmiyonım ve asıl ideolojik olan
yöne geliyorum. Çünkü kanıunun işleyişinde kaınu
örgütlenişinin işleyişinde. gerek . devlet olarak,
gerek başka kamu kuruluşları olarak. kamu hiz
metlerinin karşılanışında açıklar vardır. Bütçe açık
lan vardır. Şimdiye kadar ki davranışlar dolayısıyla
büyük borç yükü vardır. Bunların bir an önce gi
derilmesi gerekir ve onun için de bir an önce büyük
miktarda paraya ihtiyaç vardır, Bu satışın yak
laşımı. bu kaınu açıklarının giderilınesi temelinde
dayanmaktadır. Bu temele dayandığı yarım yamalak.
söylenmektedir. Başka şeyler söyleniyor. Deniyor
ki, "'Oradan gelecek, paralarla yatınmlara gi
dilecektir, oradan gelecek paralarla toplumun
şimdiye kadar hareketsiz kalmış kesimlerine teş
vik kredileri verilecektir; ev kredileri, yani evde
yapılabilecek işler için krediler, küçük sanatlar
için krediler, zanaatkara, esnafa verilebilecek
olan krediler buradan gelecektir; bunlar top
lumda bir canlılık yaratacaktır."

Fakat. bu söylenirken bir başka ideolojik yön.
asıl ideolojik yön, gözlerden uzak bu
lundurulmaktadır. O da şu; bütün bıuılar doğru ve
şimdiye kadar da kaçıııılınaz olsa dahi, yani tilin
kamu açıkları ve borçlar vs. kötü yöııctiınlcr sonucu
ortaya çıkmayıp da T'ürkiye trıin zoruııluluklarıııdan
dolayı doğmuş olsa dahi. bu açıkları gidcnncııin ve
borçlan ödemenin bugünün devletinde en doğal
yolu, devletin gelirlerini vergilenclinne, doğru dürüst
vergilendirme yoluyla karşılamaktır. Bu ya
pılaınadığı içindir ki ideolojik nedeıılcrle bugün bu
vergileııdinne dururrrunda bulunaıılaruı dayaııdıkları
toplum güçleri böyle bir vergilendinneyi kolay kolay
kabul edemeyecekleri içindir ki. vergilendirmeye
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ağırlık vermek yerine daba kolay gelir elde etıne
aracı olarak özelleştirme ön plana getirilmektedir.

Ben. özelleştirmenin. bu ideolojik nedenler or
tada bulunsa bile mutlaka karşı çıkılması gereken
bir şey olduğunu savurunuyorum. Tam tersine. bu
nedenler dolayısıyla dikkatle ele al ınrnası , eı,co
ıiomiyi iyi çalıştırmak için her sektörde, her ku
ruluşta ayn ayn dilşünülınesi gereken ve her ku
rumda her sektörde değişik biçimlerde
uygulanabilecek olan bir yöııteın olduğuna ina
nıyorum.

Bu yöntemlerin başında da, ikisini hemen .söy
leyeyim. Zannediyorum arkadaşlarım onu ge
liştirecekler. Biri bu kusurları ve eksiklikleri bu
lunduğunu söylediğimiz kamu kuruluşlarının
işleyişinde sahiplik sorununu çözebilmektir. Bun
lara kfrrı.aafıipfir? "Devletindir, kamunundur, hal
kındır~• diyonız; aına gerçekte devlet, kamu, halk
bunlara nasıl sahip olacaktır? Bir, sahiplik unsunmu
halka yönelik bir sahiplik unsurunu, bu işlebnelcriıı
içine sokabilınek. Çözemediğimiz ikinci sonın da
şudur: Bu işlctınelerin kusursuz, eksiksiz ça
lışabilıncleriııi sağlayacak denetim mekanizınalarıııı
oluşturmak.. •

Bu iki nedenle. özelleştirmeye pekaHl oluml~
yaklaşılabilir. Ama bu olumlu yaklaşım, insanları
hiçbir zaman demin söylediğim ideolojik ter
cihlerden birini beniınsenıektcn vazgeçirmemelidir.
Yani ideolojisizlik ortamında yapılacak hatalar. ide
olojik ortaında yapılacak hatalardan çok daha bilyilk
olabilir. Demin söylediğim ideolojiler. aslında bu
konu~ ele ~ışıı~ızda bize yön göstermesi gereken
teıncl idcofojiferdie. Teşekkür ederim.

12



Prof. Dr. Yakxıp KEPENEK
ODTÜÖğretiın Üyesi

Önce DİSK/BANKSEN'e. onun değerli başkanı
Hulusi KARLl'ya, Yönetim Kurulu'na daha sonra da
DİSK yöneticilerine ve bu güzel İstanbul gününde

•• bu konuyu tartışmak üzere gelen sizlere teşekkür
ederim.

Benim üzerinde duracağım ve bu çe~çevede vur
gulamak istediğim konular alt başlıklarıyla şöyle:
ilk olarak, özelleştirmenin ekonomi boyutuna, arna
uluslararası sermaye bağlamuıa, bir de Türkiye çer
çevesinde değinmek ist.iyornm. Yani iki alt başlıklı.
Ek olarak da bence gözardı edilen bize özgü sonına,
özelleştinnenin demokrasi boyutuna dcğiıunek is
tiyorum. Son olarak da "ne yapnıah, bundan son
rası için ne tür somut öneriler geliştirilmeli?"
noktalarına değinmeye çalışacağım. Bunu on· da
kikada yapabilir miyim onu bilıniyonım. Şimdi bu
özelleştirme salgını-saldırısı neden kapitalizınin
1970'1erin sonlarında, sckserılerin' başındaki ge
lişmeleri sonrasında ortaya çıktı? Bizdeki öze
leştirmeyi ve gcrıclde özelleştirme kavramını açık
layabilmek için öncelikle sonılınası gereken soru
budur. Hep birlikte yaşadığımız gibi dünya •üze
rinde, hele hele SSCB'ııin dağılmasıyla, Vietıırun'ın
son zanıanlarda özelleştirme f"uryasuıa katılmasıyla
birlikte, sennaye dünyada girmediği alan, boşluk,
ülke neredeyse bırakınadı. Ve uluslararası büyük
sennayeııin belirleyici yöııil, artık son yıllarda sö
mürüyü göreli sömürüye indirgemesi. Yani siz bu te
rimleri çok iyi bilcccksiııiz; Teknolojiye dayalı sö-
mürünün, "sömürü" kavraınının özü haline
gelmesi. •

Şimdi teknolojiye dayalı söınürü, ""sömürü" kav
ramının ·özü haline gelince; yani işçi sınıfının ça
lışma süresini arttırarak ya da işçi sınıfını şu ya da
bu yolla daha fazla, diyelim sıkıştırarak sömürüyü
tekııoloji alanıııa indirgediğiniz zaman dünyada
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şöyle bir yarış var. Bu yarış. Birleşik Amerika
Avnıpa Topluluğu ve Pasifik ya da Japonya ek
seninde. Uzakdoğu üçlüsü ile yürütülüyor. Şimdi bu
üçlü. dünya pazarlarında en çok sömürüyü ya da en
çok kan. en çok artığı nerede bulabilecekse üre
timiyle oraya giriyor. Fakat teknolojinin üretime da-.
yanan. üretilen bir tarafı var. Bu üretim beyin gü
cunu kuflanrnayr, onun niteliğini· geliştirmeyi
gündeme getiriyor. Ve bu tcırıel öge Aınerika'ııın..
Japonya'nııı ve Avnıpa'ııın içten içe s ürclürchtğ'ü ,
bazaıı su yüzüne çrknrı yarışının yansıması ya da
göritntüsü olarak bize yaıısıyor.

Bize yansırken bakın nasıl oluyor? Şimdi bu ül
kelerde Avnıpa Topluluğu'nda. bir ölçüde Ja
ponya'da ve Birleşik Aıncrika'da çok güçlü bir ka
muoyu. çok güçlü tüketici birlikleri çok giiçlü
sendikalar var ve çok güçlü dcıuokrasi geleneği var.
Şimdi bu ülkelerdeki sömürü oram ile demokrasinin
işlemediği sendikaların güçsüz bırakıldığı. de
mokratik kitle örgütlerinin. tüketici birliklerinin ol
madığı biziın gibi ülkelerdeki söınürü oranı çok
farklı oluyor. Az gelişmiş ülkelerde. az gelişmiş
yapılarda örgiitsii7Jiik sömürüyü katlıyor. Birkaç ka
tına çıkarıyor. PIT veya TEK benzeri kuruluşların
özelleştirilmesi sonucu. örneğin İngiltere'deki bu
şirketlerin kazanacakları fazla artı sömüıü oraıııyla
Arjaııtiıı. Türkiye ve lvlısır'da olacaklar çok farklı.
Neden? Çünkü bu ikinci grupta demokrasi yok. İşin
özü bu. Bunu yakalaınaınız gerekiyor. Üstüne üstlük
bir şey daha var. Gelişmiş ekonomilerde. gelişmiş
ülkelerde en güçlü. en öncınli kesim olan devlet, ola
bildiğince demokratik bir yapıya sahip ya da salı.ip
olınak duruınwıda.

Bir şey daha var. ~O ülkelerde teknolojinin ge
liştirilebilmesi, böyle piyasa koşullarına. serbest oi
rişinıciliğe. özel teşebbüse falan terkcdilmiyor. Bir
leşik Aınerika'sıııda. Alınaııya'sında, Fraıısa'sında.
Japonya'smda tüınüyle ulusal düzeyde, yaııi topluın
çıkarı için ulusal. düzeyde prograınlaıuyor ve dü
zenleniyor. Şimdi bu ülkelerdeki sömürü oraııının
tekelci sömürü oranının göreli olarak düşük ohnas;
beklenir. O nedenledir ki az gelişmiş ülkelerde de
mokrasinin yokluğu sömürüyü arttırıyor.
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Oradan girerek bir şey daha söyleyeyim. Az ge
lişmiş ülkelerde devlet aygıtı. kamu yönetimi. bil
diğiniz hastalıklarla malul. Sağlı.klı işlemiyor.
Başka ögelerle, ll'vlF ile Dünya Bankası ile ulus
lararası sermaye ile o derece iç içe oluyor ki, Tür
kiye ömeğiııdc olduğu gibi özelleştirme ile ilgili ha
zırlık çalışmaları Türkiye'de yapılmaınıştır.
Türkiye'nin özelleştirme planı Morgan Guaranty ta
rafından yapılmış, önce buna İngilizlerin Arthur Dr.
Little ortaklığı, daha sonra İtalyan-Fransız ortaklığı
eklenmiştir. Daha sonra da bir clizi uluslararası da
nışmanlar ortaya çıkmıştır. Dünya Baııkası'nııı gizli
kaydıyla hiikiiınete verdiği raporda, TEK'in özel
lcştinnesiııdc haııgi firmaların danışmaıılık yap
ması gerektiği, muhasebe sistemini tutınası gerektiği
ismen belirtilmektedir. Bu, Türkiyc'deki devletinin,
aygıtııım kaınu yönetimi yapısının zayıflığını gös
teriyor. Bu çökertilen, yok edilen üniversitedir. Bu
DPT'nin dışlanmasıdır. Bu sendikalarıyla. işveren
örgütleriyle bu toplumun reddedilmesidir. O nedenle
işin özü, esas itibariyle demokrasidir.

Şimdi bunun beyin gücüne dayalı üretim tek
nolojisinin bir yönüyle yakalaıunası gibi boyullarma
geçerken, burada bir şeyi daha söyleyeyim. Özel
Ieşrirırıeye yönelik tek yaıılı propaganda, bir saldın
özelliğinde ve Türkiye kamuoyuna sürekli yalan söy
leyerek yürütülüyor. Bakın bir örnek vereyim: Av
rupa Topluluğu'ııun kuruluş sözleşmesi Roma An
laşınası'nm 222. rrıaddeai , "Topluluk üyelerinin
mülkiyet yapısı kendi bilecekleri bir iştir. Av
rupa Topluluğu, üyelerindeki mülkiyet yapısına
karışmaz" diyor. Avrupa böyle bir talepte bu
lunmuyor Türkiye'den. Çünkü Avrupa'daki kaınu or
taklığı, KİT ağırlığı, istihdamda, üretimde, başka
alanlarda Avrupa'nın bir çok ülkesinde Fransa'sıyla,
İtalya'sıyla, İspanya"sıyla, Türkiyc'nin çok üzerinde.

Şimdi Dünya Bankası diyor ki; Eğer Türkiye
Avrupa Topluluğu'na katılmak istiyorsa on
celikle KİT'leıi tasfiye etmek zorundadır. Av
rupa'da yabancı sermayenin katılına payı % 15 - 20,
İngiltcre'de bile smırlı tutuluyor.

Türkiye'de hiç böyle bir şey tartışılmıyor. Fran
sa'da ve İngiltcre'de özelleştinnecle altın pay diye bir
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kural geçerlidir. Bu altın pay kuralı hük"iimete ola
ğanüstü hallerde özelleştirilen firmaya el koyma
yetkisini veriyor. Altın pay kuralını biz Türkiye'de
gündeme getiremiyoruz. Tartışılaınıyor.

Bizim şimdiki hükümetimizin Başbakanı Thatc
her'e benzemek istiyor. İyi güzel de Thatcher'in uy
gulamalarının demokratik yönü. bu yabancı ser- .
mayeyi dışlayan yönü ya da hükümete olağanilstü
dunıınlarda el koyma yetkisi veren yönü nedense
Türkiye'de hiç gündeme getirilemiyor.

Şimdi işin ekonomik yönüne gelelim. Salt iktisat
kuraını teorisi yönünden "özelleştirme ile sermaye
kaynaklarının, sermayenin daha etkin kullanımı
sağlanacaktır" deniyor. Şimdi bu ta.ın bir çe
lişkidir. Çünkü Türkiye'de şöyle bir çelişki var:
Türkiye'de KİT'ler 1930'lu yıllarda tam da bu ne
denle kurutdu. Yani özel sennaye üretken. etkin ,•e
verimli olaınadığı için KİT kunıldu. 19.SO'li ve 60'1ı
yıllarda özel girişimci. özel kesimci hükümetler
KİT'leri büyütmek zorunda kaldı. Biz yapmadık
bunu. Demokrat Parti hükürneti , daha sonra Adalet
Partisi. şimdiki Cumhurbaşkanının hükilmelleri;
sennaye yaıılısı sağcı iktidarlar KİT'lcri büyiittiiler
Tilrkiyc'de. Ve istihdaın alam olarak lnıllan<lılar.
sennaycye tıouz, girdi sağlaına alanı olarak kul
landılar. siyasal çıkar amacıyla kullandılar. Şimdi
onwı fanırasını farklı bir şekilde bu topluma ödet
meye uğraşıyorlar. Dolayısıyla sennayeniıı etkin
ekonoınik-kullaıumı kavramı çelişik bir dunun. Ve
bu hiç de albenisi olan bir içerik. bir yön taşımıyor.
Ne taşıyor. ne oluyor bakııı. 80'1i yıllara geldik aynı
sağcı. sennaye yaıılısı iktidarlar. "KİT'lerden vaz
geçeceğiz, KİT'ler satılmalı" türtınderı bir şeyle
çıktılar ortaya ve Iıaleri bu saldın sürüyor.

Bakın dt:ğcrli arkadaşlar. son 10 yıl boyunca
pek çok KIT'e yatırım yapılmadı. Sermaye ye
nilenınesi olmadı. Pek çok KİT'te bundan sonra ne
olacağı belli değil. Şimdi bir sermaye kesimi için en
zararlı dunım nedir biliyor muswıuz? Yanımı ne
olacağmın belli olmaınasrdır. Pek çok KİT pazara
çıkan kurbanlık koyun gibi ne zaınan snırlncaüıru
veya kesileceğini bekliyor. Yıllardır bu böyle. Şi;;ıdi
10 yıldır bir kuruluşa bir kuruşluk yatırım yap-
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mazsanız ve '"sen bir gün satılacaksın" diye bek
letirseniz. bu kunım çöker. Bakın cliınde sayılar var.
1960'dan l 990'a kadarki 30 yılda bizim de
ğiştirdiğiıniz genel müdür sayılan şöyle; Ziraat
Baııkası'nda 17. Türkiye Demir Çelik'te 18, Şeker
şirketinde 15, Iviakine K.imya'da. Etibank'ta. Sü
merbaıık'ta aynı miktarda 15, 16. Biz hemen her yıl
ya da iki yılda bir genel müdür değiştirmişiz.

Değerli arkadaşlar. köşedeki bakkal bile her
sene sahibi değiştirirse ayakta kalamaz. Bu KİT'leri
kötüye kullanmanın çok soınut örneklerinden bir ta
nesi. Şimdi bunlar işin bir ölçüde yatırım-prograrn
uygulama, bir ölçiide de ckonoınik boyutu. Ama asıl
şu anki boyutuna gcleceğiın. O boyut; dü
şünülmesi gereken nokta şu: Bu döneınde, özellik.le
Avnıpa Topluluğu'na katılacak olan bir Türk.iye'de
bizim bildiğiıniz. sürekli vurguladığıınız bir kavraın
var. Türkiye başta sözünü ettiğim bu teknoloji ya
rışını bir yerden yakalayabilecek mi. tutunabilecek
mi? Yani 21. yüzyıla girerken 60 nıilyonluk Türkiye.
üretim tekııolojileri üretiıninden, beyin gücüyle üre
tim yarışındwı tiimiiyle kopacak mı? Yoksa bu ya
rışta şu ya da bu şekilde bir yönünden yakalayarak
yer alabilecek mi? Ulusal ya da toplwnsal ge
leccğiıııiz. kiınliğiıniz. oııuruınuz. varlığıınız buna
göre belirlenecek. Vıe Türkiye yalnız ve yalnız kiıni
KİT'lcri, ki ona dalıa sonra değineceğiın. olanak
olursa elinde tutarak kanıusal ınülkiyctte tutarak
bunu başarabilir.

Teknoloji yarışına şu ya da bu şekilde ulusal
olarak yaklaşınaıun ya da teknolojiyi yakalanıanın
yolu bu konuda yeni bir prograııılaına. yeni bir plan
laınayla yine ulusal bir yaklaşımdan geçiyor. Bu ela
kimi KİT'lcri elde tutmakla olabilir. Ben o çer
çevedeki. yaııi geleceğe yönelik önerileriıni daha
sonra yapmak kaydıyla süreyi biraz aştığıını bilerek
hepinize teşekkür ediyorum.
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~r!!f. .P.;~ İ~ef!fıı ö_NDER
I.U. Ogretiııı Uyesı

Sayın Başkan. çok değerli izleyiciler. ben biraz
hızlı konuşarak. belki atlayarak arayı kapatmaya ça
lışacağıın. Önce ınctod iizerine bir şey söylcn~e_k is
tiyonun. Bunu biilihı erkek arkadaşlar bıhrlcr.
hanını arkadaşlar için' söyleyeyim. Bir ordu harbe
giderken büliliı nrrrçlurxlaki plakalar kapatılır. Sebebi
çok açıktır. Karşıdaki güçler. hangi birliğin gel
diğini. gücünün ne olcluğuııu ve aınaçlarını sap
tnrrıasrrı; yani gafil yakalansın diye böyle- yaprl ır.
Sosyal konularda bu çok giizel yapılabiliyor. Eğer
diişiince ınaııtıklarımızı. diişüncelerimizi hangi ha
ritahu·la yönlendiriyor isek ve o harita bizi nereye
götürür ise. biz oraya götiiriilebiliriz. Dikkat edin
lütfen. götiiriUiirliz. cleıniyomın. göliirlilebiliriz. Do
layısıyla, hacliscnin hu diişünce paradigıııasım. yani
bu diişiincc bari tasmı bir kere ortaya koymak ınec
buriyctincleyiz. Bu bağlamda bence Türkiye'<lcki
Ö7.ellcştinnc konusunda çok ciddi bir hata yapılıyor.
liat.a. özclleştinne yapılsın-yapılıııasın bağlamında
değil. I3u konuda diişfüıce düzeyinde yapılıyor. Ve
bu hata bence kasıtlı yapılıyor.

Nasıl gcliyonız bu noktaya? Bakın şinıdi onları
söylcyeyiın. Bir kere. özclleştinne yapılması ko
nusunda ileri siiriilen gerekçeler. hiçbir teori ile tu
tarlı değil. Yani denıııektcc.lir ki '"bu işletıneler ve
rimsiz çalışıyor0• İstatistiklere bakıyonız. znrrmrı
kısa olduğu için tfünilııü söylcyenıcın. Özel sektörün
kaınu sektörüm.len c.laha verimsiz çalıştığına ili~kiıı
iki tane çalışma var elimizde. Diri Bcığuzrçi Oııi
vcrsitesi'ııdc. diğeri ODTÜ'<le yapılnuştır. Kaırru .
sektörü o _kadar verimsiz falan değildir. Diğer ge-·
rejcço, "KIT'lerin enflasyona neden olduğu" şek
lindedir. Gene ben. DPT'ııiıı ve l\".lilli Prodükuvrte
tvfcrkczi'nin yayınlac.lığı rakaııılara bakarak. 1980'1cr
boywıca, özel scktöı"iiıı -ki 1980'dc özel sektör çok
btty'ük yarar sağlamıştı- enflasyona çok büyük kat
kısı olıııuştur. Katkı aözoüğtt, tabii burada mecazi
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anlamda kullanılmıştır. Ve 1980'1er ücretlerin şid
detli bir şekilde bastırıldığı bir dönemdir. Karlılık,
verimlilik eliyoruz. Veriırwliği biraz önce söyledim. -
Karlılığa gelince. ÇİTOSAN özelleştirildi ve çi
mento karteli oluştu. Pryasnda çimento fiyatları bir
artma eğilimine girmiştir. Hüküınet büliin de
netimini elinden kaçırmıştır.

Dolayısıyla. bu teori yani klasik teori bu olayı
açıklayamıyor. Nedir açıklayaıııadığı olay? Klasik
teori şunu söylüyor: Eğer bir kuruluş kaınu sek
töründeyken verimsiz çalışıyor ise ve özel sektöre

, aktarılırken verimli çalışacak ise. ki bunun teorik
esası yoktur. aslında özelleştirilebilir. Aına elimizde
böyle deliller. böyle kaıııtlar yok. ?vfonopolle.~ıne
gündeme geliyor. tekelleşıne gündeme geliyor. Ozel
sektörün tekeli karrıu sektörü tekelinden çok daha
tehlikelidir. Bu tekeli kıramuzaınaz; özel sektörün te
kelini çözemezsiniz. Ve bu bağlaında yalaıılar söy
leniyor. "Devlet et, süt üretiyor" gihi bir takun
alaycı ve küçttltücü laflar ediliyor. Evet devlet onu
da üretiyor. aına devlet ciddi üretim araçlarına sahip
ve sadece et süt üretıniyor. Ve devlet hfila elinde tut
ması gereken çok ciddi üretim araçlarına salıiptir.
Bu olayı o kadar karikatürize edemeyiz. Ne deniyor?
"Bankalardan özel sektöre kaynak a~tarılıyor,
bu kaynaklar çarçur ediliyor" deniyor. Baııkaları
kaldıralıın. Devlet vergi alıyor mu? Alınıyor. Saııayi
bugün % ;30 oraıunda konıııuyor. Devlet bizzat büt
çeden aktarıın yapınıyor mu? I-Ja7jııe Dış Ticaret
Müsteşarlığı ne yapıyor? Dovnrrıfı bu aktarıınları
yapıyor. Yani baııkaları kaldırsak bu kaynaklar ~r
taya çıkacak tabiatıyla.

"KİT'ler insan ambnn haline geldi" deniyor.
Evet bazı yerler insaıı arırbarr haline geldi. Buna
karşılık özel sektör de israf ambarı haline geldi.
Bütün 1980 dönemi yapılıiıış olaıı aktarunlar nereye
gitti özel sektöre.le? Bütün hepimiz bu işin or
tasındayız. Eğer KİT'ler insan aıııban haline gel
diyse bunun müsebbibi özel sektördür. Çünkü hilla
daha. bir Işsizf ik sigortası adaın gibi gündeme ge
Ieınedi. Özcllcştinne .konusunu tartışırken. "özel
leştirme yapılmasın çünkil işsizlik ortaya çı
kacak" demekle çok ciddi bir yanlış yapıyoruz.
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Eğer özclleştinne ile işsizlik ortaya çıkacak ise. ben
özelleştirme yanlısıyım. Çü rıktr, eğer işsi7..lik ortaya
çıkmasın diye özcllcşJinneme mantığını ge
liştirirsek. bu 1980 politikasına paralel olmak de
mektir. l 980'de bunun . için özelleştiremediler.
Çünkü. kitlesel örgütlü işsizlikten korktular. Ama
KİT'lerden bahsediyonız. "Kamu" sözcüğü burada
mülkiyeti gösterir. "İktisadi" sözcüğü işleyiş tar
zını gösterir. Bu iki sıfat. bu teşebbüslerin özel
likleriııi gösterir. Yani iktisadi derrrek., iktisadi ku
rallara göre işleyecek demektir. Bunu teknik olarak.
ideolojik olarak söylemiyonun. Yani bu 1-.--unıluşlar
istihdamı iktisadi yapacak, yatırımlarını iktisadi ya- •
pacak ve işlerini iktisadi yapacak. verimli olacak.
Karlılığın verimliliği gösterdiği tek koşul rekabetin
olduğu koşuldur.

Monopolün olduğu bir dununda. firma belirli ko
şullar içinde. fiyatları istediği gibi belirleyebilir. Bu
dununda. hüküınet özclleştinnede saıniıni midir?
Hayır. değildir. Onu da çok açıklıkla söyleyeyim.
Neden sanıiıni değildir bu niyetinde? Çünkü, eğer
bu niyetinde saın.iıni ise, o zaınan bir monopol ol
madığı halde ve devlet fiyatları olabildiğince clü'şük;

tuttuğu halde. bugün verimli olduğmıdan dolayı
kfulı olabilecek işlclnıeleri. devlet bugün özcl
leştinne rampasına koymuş vaziyettedir. Özel sek
törde monopolleşme cğiliıni çok şiddetli ve bu ya
pılar bozuk iken. hiçbir arıu-tröst, aııti-kartel yasa
gündemde değildir. Bu konuda çalışınalai var, aıııa
çok zayıftır. Hiçbir regülasyon. yarıi fiyat ve üretiın
denetimi güııdeındc değildir ve teorik olarak bi
liyoruz..ki, sennaye yapılruunasının ınonopolist ol
duğu dırrumlurda, hükümet böyle bir şey yapamaz.
Konuya el atanıaz.

Öteki taraftan. çalışaıılann haklarına bak
tığunızda. görüııtü parlak değildir. Yarıi , regülasyon
topluınun hakkıdır. Fiyatların aşırı arttırılnıanıası
topluınsal bir haktır. Bunları devlet konunaıuıştır.
Konuna niyetinde göziikıncınektcdir. Bugiin ça
lışaııların hakları açısıııdmı işsizlik sigortası ve
diğer yan güvenceler güıı<lcınde yoktur. Ko
nuşuhıyor aırıa abartılıyor.

I

Şiındi. arnbnlzu-m, ccmsclcriıı plakalarını knpntan.
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örtüyü sökelim ve hangi birlik geliyor üze.rirrıjze,
çok net olarak görelim. Gelen birlik. 1980 po
litikasının uzantısı ve devaınıdır. Gelen birlik.
bugün sıkışmış olan Türk sermayesinin yabancı
sermaye ile birleşerek monopolleşme gücünü art
tırma çabasıdır. Bu bir sald~dır. Bu saldın. bizim
emekçilerin gücünün yükselme eğilimi olduğu bir
dönemdedir. Doğrusu ben kendimi çok mutlu ad
dediyonım. Bakın bu olayı şu anda hissediyoruz.
Neyi hissediyoruz? Bakın dünya belirli bir hızda dö
nüyor, biz ne kadar hızla gittiğimizi farketmiyoruz.
Ama birazcık hız değişse, hepimiz hissederiz. Bu
toplwnsal olay Türkiye de öteden beri vardı. Bütün
dünyada olduğu gibi. Ama biz şu anda kapitalist sis
temin sarsıntısını hissetıneye başladık. Bu çok
büyük bir bilinçlenme olanağıdır. Bir bilinçlenme
odağı olması lazım, biz bunu böyle kullaııınak mec
buriyetindeyiz. Peki neden saldırıyor. neden kor
kuyor özel sektör? Dış sermaye ile niçin birleşiyor?
Dış sermaye ile iç sennaye çatışına halinde değildir
şu anda. Birlik halindedir. Neden korkuyor? Çünkü,
eğer monopolleşme gücünü kaybederse, devletin
elindeki bu üretim araçlarını kendisine akt.arnıaz ise.
ileride kar kaynakları yaratmak zorlaşacak:.

Konu. bence daha da öteye gidiyor: Özel
Ieştirme, sadece bugün üretiın araçlarının ak
tarılınası ınekaııizınası değildir. Bunwı da ötesinde
hu üretim araçlarıyla ileride yaratılacak olan artı de
ğerdir konu. Yani özel sektör, ilave yatının kay
naklan üzerinde söz sahibi olına yeteneğini ve yet
kisini elinde tutmaya çalışıyor. Düşünebiliyor
musunuz, bir devlet ortaya çıkacak, böyle bir 1110-
nopolist yapı içinde, hiçbir şeye sahip olmayacak.:
Ne miktar ayarlayabilecek, ne fiyatlar üzerinde söz
sahibi olacak! Böyle bir şey, dehşet verici bir olay
dır. Oııwı için bunu lıissctıncıniz çok aıılaınlı geliyor
baııa. Ve özel sektörde, bakın arkadaşlarını, şu anda
saldırı boyutlarıııa bakın, bundan sonra arlık Ccn
Ajans'ı yanlarına alacaklar. Odalar Birliği bunu
açıkladı bugünkü gazetelerde. Bunun pro
pagaııdasını yapacaklar. siyasi iktidara da aynı şe
kilde saldırıyorlar, bütün sağ partileri biraraya gc
tirırıeye çalışıyorlar. Yani bir ekonomik giiç ve onun
üzerinde bir siyasal güç! Zaten ckorıomrk güç; üre-
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tim araçları belirli bir yerde birikirse. hangi siyasal
iktidarı (sosyal demokrat ya da sol iktidar olsun) se
çersek seçelim. hiçbir şey yapaınayız. Ekonoınik
güçten arındırılmış olan bir devlet. hiçbir şey ya
pamaz. Aslında biraz daha geriye gidelim.

Ekonoınik güç şimdiye kadar devletin elindeydi·
de bir şey yaptı mı? Aslında bir şey yapmadı. Belki
biz münakaşalarımızı. düşünceleriınizi buralara yo
ğunlaştırmak mecburiyetindeyiz. Aslında hüküınet
şimdiye kadar KİT'lerin üretimlerini peşkeş çekti.
Emekçiler çalıştı. onların ürünlerini ucuz gireli ola
rak özel sektöre verdi. Onların. kısınen bize görev
zararı diye yansımış olan zararlarını. biz enf
lasyonla finanse ettik. Yani devlet. üretim araçlarını
dayandığı sınıfın menfaatleri yönünde k-ullaııdı. Bu
da yanlıştı. ama biz.bunu anlayaınadık. göreınedik.
Şimdi artık sistem sarsılıyor ve biz o olayları ya
ş ıyonız. şimdi uyaııınaya '?aşlıyoruz. Bence ancak
tek gözüın:üzü açabildik. iki gözünıüz açık falan
değil. Hala işçi örgütleriıniz. örgütlü güçleriıniz kat
tiycn ayakta falan değiller. Onun için bu seııdikacı
arkadaşlarımı. bu tür toplantılar yapınış ol
duklarından dolayı k.ıtluyonıın.

Özel iç sennaye. dış sennaye ile biiliinleşıniş.
bir anlaında da tcsliın olınuş vaziyette. Çünkü kendi
cezasını çekiyor. I 980'dc ücretler bastırıldı. clcv-Iot
akıl almaz bi'r şekilde kendisine ilişkin vergileri kal
dırdı. -ücretlerin bastırıldığını biliyorsunuz. Diğer
sektörler de bastırıldı. İşte bütün sektörler bas
tırılarak sennayeye kaynak aktarıldı. Ve zannedildi
ki. (belki bir iyi niyetle). cidcli yatırıınlar yapılacak.
Fazla bir şey yapılınadı. Bazı şeyler yapıldı. aına o
bize Batının aktardığı. teknik ve ürctiın ka
pasitesiydi. Ya.ııi biz bugün çiıııentoları hortuııılarla
dök.üyorsak. o bize Brıt ırırrı aktardığı teknoloji de
ğildir. tekııik bir ilrctiın kapasitesidir. Onu da Batı
yapar. Çünkü oradan menfaat sağlar kendisine.
Gelen yabancı nıarkalara baktığıınızda da. dur
nıadaıı Tiirkiyc'yi kaııatan hortuınlcırdır bunlar. As
lında bunlar Türkiye'yc teknolojiyi falaıı gc
tinncıniştir. getirmek istcınczlcr. Kendi açılarından
haklıdır d_a onlar. Bizinı ne yaptığunızı aıılaınak zor
doğrusu. işte 1980 sennayesi böyle bir davranış bi-
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çimi içerisinde. bir tüketim kalıbına· yönlendi. Ve o
rehavet içinde geldi. buralara dayandı. Şiındi işler
sıkıştı artık gerçekte. Bundan sonra ne yapmak ge
rekiyordu? Artık silahlı kuvvetleri kullanamayız.
Hala kaynak aktarmak gerekiyor. Kaynak ak.tannalc
gerekiyor derken. mesela doğuya falan da kaynak
götürmek gerekiyor. Bugün. sanırım. İşvereııler
Sendikasının bir yöneticisi açıkça söylemiş:
"Doğu'ya ne diye yatının yapalım ki güvenli
değil orası". Onlar yapmasalar da. devlet yapıyor
olabilir. Arkadaki mesaj şudur; bütün kaynaklar ser
mayenin bulunduğu merkezlerde toplansın.

Dolayısıyla, devleti ürctiın araçlarından arın
dınnak lazım. Türkiye çok borçlu bir ülke. Yabancı
sermaye niçin kendi ülkelerinde yatırım yapsın ki?
Orada korkunç bir koruına var. çevre konuna var.
vergi yasaları var. örgütlü bir halk var. çevreciler
çok aktif. Gelir Türkiye'ye yatırım yaparlar. Çi
mento fabrikası açar. dwnaııları saçarlar. biz de o
dumaııları soluyarak sanayileştiğimi7.i zannederiz.
Bir devlet var ki. ne yaparsanız yapın. vergi alınıyor
sizden. Vergi vermek isterseniz sizi vergi dairesin.in
önünden kovuyor. Bir halk var ki sizi bağrına ba
sıyor. Niye gelmesin ki böyle bir yere. Üretim tek
nolojisi falan da gctinnez. Sadece üretiın tekniği ve
üretim kapasitesi getirir biraz. Sonra ne yapar? Alır
götürür kürı, Ama bunun bir bedeli var tabii. Her
şeyin bir bedeli var. Bir miktar bedel, ödüyor; döviz
getiriyor. Şu anda 60 ınilyar doların üzerine çık
mıştır dış borçlarıınız. 1980'de 13 milyar dolardı.
Böyle bir ekonomide. iç sennaye ile dış serınaye iş
birliği yapıyor. Şimdi insan dehşete kapılıyor.
Acaba bizi yöncteıılcr bu gelişmeden habersiz ıni?
Bizim bunu çok net biçimde <liişüıunek mcc
buriyetiın..iz var.

Son olarak şunu söylcınek istiyonıın. izninizle.
Bu. bir kapitalist yapılaııınaıun son halkasıdır. Ken
dine yeni kaynak yaratına kıpırclaınasıdır. Nereden
geliyorum ben buraya? Bugünkü özelleştirme bütün
Avrupa'da görülüyor. Fakat l 930'lardaıı. daha çok
40'lardan sonra başlayan bir devlctlcştinne vardır.
Yani bir soruyla sizi haşhaşa bırakayıın. Bir ka
pitalist düzen düşünün ki. 1940'1arda dev-
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letlcştirmeyi gündeme getirmiştir. sosyal refah dev
letini gündeme getinniştir ve devletleştirme ya
parken de "devlet yatınm yapsın" dcrrriş tir. Niye
deıniştir? "Devle~ benim devletim" demiştir; "ya
tırımı bugün yapsın ben ona yarın sahip olu
rum." Sistem işçileri de katiyen yönetime falan kat
maınıştır. Niye katmaınışlır? Sosyal hak venniştir
sadece. Aına "yarın sıkışınca, giyotinin ipini ke
serim" deıniştir. Bugiin işte bunu yapıyor Avrupa.
Ve de Avrupa'da bugiin özelleştirme furyası du
rulmuştur artık. Niye dunılmuştur? Halk biraz daha
bilinçli. çevreler biraz daha pilinçli. Neden. çiinkü
adarn o işçilikten kaçıyor. Bir tür iktisadi sö
miirgcleştirme olayıdır bu. O işçilikten kaçıyor. O
sendikal yapılardan kaçıyor. O çevre koruma ted
birlerinden kaçıyor. O kendi hükümetinin bayağı .
güçlü temellere oturan devletinden kaçıyor. Tipik
bir sömürgeleştinne. ekonomik sömürgcleştinne
olayıdır bu. Şimdi soruyorum, bizi idare edenler.
biziın h_Hküınctiıniz, kendi topluınuııwı, halkının. ça.,.
lışanlanıun yanında 1111. yoksa yabancı sennayeniıı
yanuıda mı? Teşekkür c<liyonıın.
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Şilkraıı KETENCİ
Gazeteci-yazar

Bir cümle ile hocamızın bıraktığı yerden devam
• etmek istiyorum. Geçenlerde Amerikan İşçi Sen
dikaları Konfederasyonu adına değişik ülkelerde
araştırma yapmış bir uzman sendikacının raporunu
okumuştum. Bu rapora göre, Amerika'nın simgesi,
Amerikan sporcusunun ya da Amerikan yurttaşının
simgesi olan Nike artık hu ülkede üretilmiyor.
Nikc'ı başka ülkelerde son derece sağlıksız çalışma
koşullarında ve çok düşük ücretlerle, çocuklar üre-

• tiyor. Bu örneği, yalnızca, bir toplumun simgesi olan .
üretim alanının ucuz işçilik adına diğer ülkelere ka
çışının tipik örneği olduğu için vurguladım.

Burada, olayın bir başka boyutuna değinmek is
tiyorum. Yıllardır, "özelleştirme" diye tartışıyoruz.
Türkiye'de özelleştirme diye tartıştığımız olay as
lında mülkiyetin el değiştirmesi olmuyor. •

Kamu, önemli alanların çok azında üretime gi
riyor. Üretimin sona ermesi ya da çok fazla ge
rilemesi, büyük ölçüde de üretimde bulunan işçinin
bu niteliğini yitirmesi sonucunu getiriyor. Şunu
demek istiyorum; anımsayacaksınız, bir zamanlar
özel bir yasaylamadenler özelleştirildi, sonra bıuılar
tekrar· devletleştirildi. Şimdi madenlerin yeniden
özelleştirilmesi uygulaması başladı. Zouguldak'ıa
işçiler emekli kuyruğunda. Emekli kuyruğunda olan
lar ağırlıkla yeraltı işçisi. Ama yaşanan olgu, Tür
kiye'de maden üretirniııin giderek bitirilmesi ve gi
derek daha zararlı bir hale gelmesi. Türkiye Maden
İş 'in, şu anda özel sektörde örgütlü olduğu işyeri
hemen hemen kalmadı. Çünkü hepsi kapandı. Bu iş
yerlerinin hepsi asgari ücretin altında kaçak işçi ça
lıştırıyor, bir süre soııra madeni yok edecek biçimde
en ilkel koşullarda üretim y_apıyor. Sonuç olarak,
madenlerin özelleştirilmesi demek, Türkiye'nin
maden üretiminden vazgeçmesi demek oluyor.

Dünyanın teknolojideki en ileri ülkesi Japonya,
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bugün Türkiye'dcn çok daha geri teknolojik ko
şullarda maden ürctıncye dcvaın ediyor. Çünkü
onlar. ekonoınik verimlilik hesabını işletıne çapında
kar-zarar üzerinden yapınıyorlar. Onlar hesaplarını,
o madeni ithal ettiğinde ödeyeceği dövizi elde etınek
için harcayacağı para üzerinden yapıyorlar. Aynı
yöntcınle bakan uzrnarılrır, genel anlamda Türkiye
madenciliğinin işletilıncsiniıı ve buralarda yatının
yapılmasının çok daha verimli olacağını sa
vuııuyodar. Aına uzrnnrılarrn bunu demesi bir işe
ynrarnryor. Uygulamada, 80'deıı bu yana hiç yatının
yapılmayan madenlerin zarar hanesinin kallanar~
biiyiiınesi bir yana; şu aııda ağırlıklı yeraltı ış
çisiııiıı eınckli olmasıyla. ınadcndeki var olan zararı
katlayacak yeni hir kulvara ginniş oluyoruz. Yani
işletmeyi bitiriyoruz. •

Aynı şey sayısız örnekleriyle bir çok öneınli
KİT'te yaşanıyor. ORÜS'le yaşanıyor. Ben eko
nomist değilim aına onnaıı üıi.iıılcriııi herhalde, yö
reye olaıı ekonomik katkısıyla birlikle diişiiıunek
gerekiyor. Şimdi OR'CTS satılığa çıktığı zaman bir
sürü iıısaııın ağzı sufanryor. Çünkü ORÜS'i satın
alına olarak alg ılarıan s üreç , Onnaıı İşletmeleri 'niıı
Orman Urünü Işlctıncsi olarak dcvaın etmesi ve yal
nızca mülkiyetin el dcğiştinncsi değil. Artık kent
merkezlerinde değerli arsalar haline gelen onnaıılar.
ucuza aluııp spekülatif inşaat sektöıi.inde kaymağı
yenecek bir gelir kaynağı, yani bir rant aracı olarak
görülüyor.

Yaşanan olay; ürctiın aracının mülkiyetinin el
değiştinnesi değil. Bnşbakaııımızın son za
maıılardaki tartışınalarıııda bunun çok daha çarpıcı,
çok dalıa ilginç önıcğini yaşadık. Sümcrbank ve
Tekel 'in Kartal, Beykoz ve f\Jccidiyeköy'cleki ar
salarıyla ilgili üıılü kavga özcllcştinnedeıı çıktı ve
değerli bir arsadan gelir elde etmeye dörıüştü. Olay
gcr~ckt'?n b~r kapris değil, büyük paralar hesabıyla
~e _ıstenk bır bo~ut_ta~ır. Yerel demokrasiye gitıne
ıddıasmda olan bır ıktıdar, yerel belediyeye ait tar
tışılınaz olaıı bir yetkiyi, kaıımı kuvvetinde bir ka
rarnamc ile değiştirip buraları arsa ofisine vcnnek
istiyor. Şiındi biz bunu özclteştirme boyutunda tar
tışıyonız. Bunwı neresi özelleştirme? Kamuya ait
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bir takun değer ve rantlar, birilerini zengin etme
aduıa yağmalanmıyor mu? Ya da geçici olarak bütçe
açıklarının kapatılması adına, geleceğe yönelik
büyük ipoteklere dönüşmüyor mu?

Pf'I''nin T'sinde gelinen nokta çok daha çarpıcı.
Yönetim şimdilik dışarıya verilmemiş olacak. Yurt
dışmdan birileri "T''yi tahvil olarak, hisse senedi
olarak alacak ve altında 3 yıl sonrası için garanti de
ğeri olacak. işletme 3 yıl sonra o garanti değerde ol
mazsa, senet sahipleri paralarını faiziyle birlikte geri
alacaklar. Bu, ya bugün para elde etmek için çok
yüksek rakamlarla borçlanma oluyor; ya da PTf'nin
diğer bölümlerini daha çok zarara şokına palıasına
T'yi karlı kılarak mülkiyetini sonunda devretmeniz
anlamına geliyor. Bu da görebildiğim kadarıyla, yal
nızca üretim aracı üzerindeki mülkiyetin el de
ğiştirmesi olayı değil.

Özelleştirmenin bir başka boyutunu görmek is
tiyorum. Türkiye'de ekonomiyi teslim etmek is
tcdiğiııiz özel sektör, üretim anlamında nasıl bir ge
lişme süreci içimle? 80 sonrasında ihracat, ithalat
patlaması olurken Özal'uı TV'deki ekonomi rck
Iamlarında kalemini uzatırken söylediği sözler vardı,
şu katlar ihracat patlaması oldu diye. Aynı tarihlerde
kulislerde, işverenlerle karşılaştığımızda ku
lağunıza eğilip şunu itiraf ediyorlardı: Kazara şu
anda Türkiye'dc toplumun satın alma gücünü yük
seltecek ekonomik kararlar alınsa, bizim eleği! dı
şarıya ihraç edecek; Türkiye'de satacak malımız ol
mayacak.

Çünkü Türkiye'de 12 Eylül sonrası rant eko
nomisi modelinde gerçekleştirilen artış, üretim ar
tışı, sanayi yatırım artışı değil; . rant gelirleri ar
tışıydı. Bunu yapay olarak bir süre gcliştirdiğinizde
bir sonraki süreçte yaşanan şey, enflasyonun ye
niden hızlanması ve ihracaatm gerilemesi oldu.
Özelleştirmede de bu tür çarpıcı bir olay yaşanıyor
diye gözlüyorum.

Türkiye'nin en çağdaş sanayi yatırımlarındaki,
ihracata yani globalleşmeye açık büyük iş
letmelerindeki gelişmeye bakıyorum. Eskişehir ya
da Çerkezköy bölgesi gibi en modem teknoloji uy
gulayan yeni sanayi bölgelerine biraz önce izzettin

27



I-Iocaınızın vurguladığı çağdaş anlaında sendika gir
medi. Yeni teknolojinin olduğu bu alaıılara sendika
sokulmadı. Dalıa da karışık bir olay var: Daha el
verişli ve yakın olduğu için. Çerkezköy bölgesinde
önemli bir işçi grubu Bulgar vatandaşı ve kaçak
9Iarak çalıştırılıyor. En modern teknolojinin olduğu
alanda. Türkiye çapında özel sektörüınüzün bugün
ulaştığı büyük güce karşılık sigortalı ve _sendikalı
işçi - sayısı 300 binlere düştü. 3.7 ınılyon si
oortal ımıı aktif iirctiınde bulunduğu bir ülkede özel
o • Esektörün sendikalı çalıştırdığı işçi sayısı !.2 ylül
döneıniııin altında. Sendikalı işçi sayısı o zrunan
600 binlerdeydi. bugün 300 binlere düştü_ Bir o
kadar işçi de taşeron ya da kara sanayi dediğimiz
üretiın alanında var. En ünlü ihracat finnalarunız.
ister clcri , ister tekstil. ister başka alan olsun. fason
de<liğiıniz yöntemle iirctiııı yapıyor. kara sanayi
ağırlıklı üretime yiiklcniyor. Bütün büyük fir
malaruı ana fabrikalarında işçi szıyrs'ı; 12 Eylül ön
cesinin de altına düştü. Özel olarak tek tek ra
kaınlarıyla bildiğiın için finııa teşhir etınek
istcıniyoruın. Y'nrıi üretim giderek yasadışılaşıyor
ve giderek sosyal devlet kurallarının dışına kayıyor.

Şimdi biz kamu sektörünü özelleştirirken yasal
üretiın düzeninden yasadışı ve kara. ilkel bir üretiın
düzenine geçiyoruz.· Uluslararası Çalışına Ör
gülii "rıürı iiç yıl önceki Genel Kurulu'nda altı çizilen
bir cümle vardı: ·Doğu Blokunda yaşanan çalkantı
ve parçalanma. _dünyaıım 18. yüzyılııı ilkel ka
pitali7.-1nine döııiişüııün gerekçesi olaınaz_ lvfo_alesef
ideolojik olarak. bunun gerekçesi . oluşturulmak is
teniyor. Son yıllarda ıııoda olaıı özelleştirme ide
olojisiııi de bu yaklaşımın bir başka ürünü olarak
görüyonıın. Çünkü T'ürkiye tdcki özelleştinne. üre
timde nıiilkiyetiıı el değiştinnesi değil~ yasal üretiın
nıekaııizınasıııın yasa<lışı bir ür'etim ıne
kaııizınasına; bir gecekondu üretim ınekaııizınasıııa.
daha kfırlı ve d~ıa ilkel bir üretiın sürecine geçişi
ofuyor. Aym, Nıkc ayakkabılarının Tayvaıı'da ço
cuklara yaptırılınası gibi. Türkiye'de. standart bil
diğiıniz asgari iicret. toplu sözleşmelerle ulaşılan
ücret düzeyiyle. asıl üretimde buluııan·iusaıılarııı üc
retleri arasuıdaki uçurum giderek büyüyor• .ve biz
bunu gönnüyoruz. Son olarak kaınu sektöründe 600
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bin işçi adına yapılan toplu sözleşmede orada bir
takım rakamlar -telafuz edileli. Rakaın olarak doğru
olan bu açıklamalarda sizin görmediğiniz boyut, bu
rakamların kaç kişiyi kapsadığıydı. Türkiye'de en
iyi ücret diliminde artık sadece 150 bin işçi var,
onlar da kamuda. Kamunun en düşük ücretli 150 bin•
işçinin ücret dilimi, özel sektöriin en üst. ücret di
lim.inden daha yukarıda kalıyor. Bunun ardından
özel sektörün genel ücret düzeyi geliyor, onu da as
gari ücrı:t izliyor. Ama asgari ücret staııdartında ça
lışan işçilerin en az üç katı işçi için asgari ücret
vergisi ve sigortası ödeniyor. Gerçek ücretleri ne
olursa olsun, bunlar asgari ücrette görünüyor ya da
sigorta primleri eksik ödeniyor. Ve bir o kadar da
(dalıa önce vurguladığım gibi) taşeron elinde kaçak
olarak vergisiz. sigortasız kara saııayi de çalışan
kitle var.

Bu olgu artık sadece tarımda yaşanmıyor; sa
nayiıniz bu duruma geldi. Özellcştinnenin bir de bu
boyutuyla tartışılması gerektiğini dilşünüyoruın.
Ekonomik anlaında yapay işsizliğin konuna aracı
olarak kaınu sektörünün savwıulınası elbette doğru
bir yöntem değil. Ama Türkiyc'de özelleştinne ide
olojisinin arkasında aslında sadece yeni kaynak ara
yışları var ve kiınseııin veriınli üretim gibi bir kay
gısı ya da umudu yok. Hesap, sennayeııin güncel
siyasi ekonomik darboğazların<lan kurtulmasıdır.
Buııurı arduıda, ideolojik olarak da giderek il
kelleşen insan ilişkilerine. üretim ilişkilerine dönük
ve sennayeıı.in kapi talizınin darboğazlarına çözüın
arayışları var. Teşekkür ederiın.
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Mıılıarreııı KILIÇ . . -
DİSKIG,ENEL-İŞ GeııelKoordtnatarü

Sayın Başkan. değerli panelistler. değerli ko
nuklar. hepinizi saygıyla selarnlıyonıın.

Özelleştinne konusunda BANK-SEN Sen
clikaınızııı bu girişiıniııi öncelikle kutlamak is
tiyorunı. Etibaıık ve Siiıncrbaıık'ın bankacılık fa
aliyetlcriııin ayrılarak apar topar özcllcştinneye
konu edildiği bir clörrerrıcle, bu dalda işçilerin önemli
mücadelesini venniş olaıı bir sendikaıım özel
leştirmeyi tartışması ve bizi burada bir araya ge
tirmesi gerçekten doğru ve alkışlanacak bir tu
tumdur. Kendilerine teşekkür • cdiyonıın.
Özcllcştirnıe olayı Tiirkiyc'cle aclcta ideolojik bir
terör biçiıninde. bir propaganda teröıii biçinıimle yü
riitülüyor. Daha bugün gnz.etetordç Odalar Birliği
Başkaııı "rırrı bir dcıncci vardı. "Ozelleştirmenin
zaten karara b:ığlanmış bir şey olduğunu, buna
karşı çıkanların npt:ıl olduğunu" söylüyor. Özcl
leştinnc insaııların alıınaklığı-akıllığı biçiminde tar
tışılıyor artık Türkiyc'cle. Bu gerçekten bir terördür.
Üstelik bu. dalıa başlangıcından· beri bir nevi devlet
terörü olarak getirildi. Onun için bugün çoğwnuzda
özcllcştinneniıı ne olduğu konusunda. neden böyle
bir şeyin tarihin bu döneminde gündeme girdiği ko-,
rıusuuda;' belirli bulanıklıklar vardır. Yapılması ge
reken ilk şey özelleştirmeyi iyi kavraınaktır. Ben bu
bakıından keneli adunn bazı tesbitleri aııımsatınak
istiyonıın.

Özelleştinnc bugünün ıneselcsi değildir. Bugiiıı
Türkiyc'dc tartışılan özellc~tirınc. yaklaşık 20 yıl
önce.sinden teorisi oluştunılan. daha sonraki yıllarda
ideolojisi belirlenen ve 1980'<len önce uygulanın
araçları saptaıunış. bclirlcnıniş olan ve o yıllardan
itibaren de tek tek ülkelere clrşarrclan dayatılaıı bir
olaydır.

Özclleştinucııiıı ikinci özelliği Türkiye'yc özgii
sadece bize özgü bir olay olıııayışıdır. Bu evrensel
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bir olaydır. Bugün dünyanın yaklaşık 80 ülkesinde
özelleştirme uygulanıyor. Şu halde sadece Tür
kiye'ııin meselesi olan bir olayla karşı karşıya de
ğiliz. Dünya çapında bir olay sözkonusudur.

Özelleştirmenin üçüncü boyutu: Bu olay, özel
leştirme politikası, tesadüfi, geçici, teknik bir olay
değildir. Kapitalizmin yaklaşık 200 yıllık gelişmesi
(daha ileriye de götürebiliriz) içerisinde yeni bir aşa
mayı temsil etmektedir. Ben bunu kendi adıma
şöyle değerlendirmeye çalışıyorum. Piyasaya hiçbir
finnaııın egemen olmadığı, yani tekellerin doğ
madığı dönemdeki kapitalizme "birinci aşama"
dersek; ikincisi, tekellerin or~ya çıktığı, tekeller ça
ğınuı oluştuğu kapitalizmdir, Uçüncüsü, 19301ardan
sonra devlet ile tekellerin içiçe geçtiği tekelci devlet
kapitalizmidir. Bugün öyle zannediyorum ki ka
pitalizm dördüncü aşamasını yaşamaya başlıyor.
Bunun örgütlenmesi, bunun hazırlığı içersiııde.
Bwıun uygulaması içersinde. Ben özelleştirmeyi ka
pitalizınin dördüncü gelişme aşamasuıın bir yan
sıması, bir ortaya çıkışı olarak değerlendirmek is
tiyorum.

Sebebi şudur: Bugün dünyada çok uluslu şir
ketleri anlamadan (o finnaların hayatiyetini, bu
günkü şartlarını, yarıuki beklentilerini anlamadan)
dünyanın ne ekononıisiııi ne de diplomasisini an
lamanın imkanı yoktur. O halde bu kuruluşların
nasıl olduklarını, nasıl doğduklarını, nasıl hareket
ettiklerini, nasıl yaşadıklarım, olaylara nasıl tepki
gösterdikleriııi iyi öğrenmek, bilmek durumundayız.
Ben size sadece bazı rakamlar vermek istiyorwn.
1945 senesinde çok uluslu şirketlerin kendi ana mer
kezlcrinin dışında, yani diğer ülkelerde kurmuş ol
dukları üretim birimlerinin sayısı 976 imiş ki bun
ların çok büyük kısmı, bir kaç istisna dışında
Amerikan şirketleri. Yani ana şirket Amerika'da ku
rulu. Ana şirket, dev şirket, tekel, Amerika dışında
976 tane üretim birimi kurmuş. Doğrudan üretim bi
riıni. 1977 yılma gelindiğinde bu rakam 26.884
olmuş. Zaıınediyoruın çok çarpıcı bir artış var. Bu
rakam, 1977'den bu yana zannediyorum daha da
büyük sayılara ulaştı.
Dünya çapında bir örnek vermek istersek, yaııi
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bunun içerisine, Avropa· tilkelerini Japonya'yı da ka
tarsak, yine dev şirketler 1977 senesinde başka ül-.
kclcrde 82.000 dolayında iiretim birimi açmış. Bu
yepyeni bir geli~medir:

Tekcİler eskiden de vardı, dünya ekonoınisini
parscllcıneleri eskiden de mevcuttu. Ancak bu söy
lediğim gelişme, yani doğrudan üretim birimi aç
maları olayı yeni bir olaydır. 1945'lerden sonra ge
lişen bir olaydır. Ve Amerika bakınıından
1950'lerin, Avnıpa şirketleri bakımından· l960'ların.

_1970'de de Japonların gclişınesi bu doğnıltuda ol
muştur. Şjındi yenilerde Gi.iney Kore ve Asya kap
lanlarından bazıları dışarda üretim birimleri açmaya
çalışıyorlar. Dışarıda üretiın birimi açınak ih
racattan farklı bir şeydir. Eğer dünya ticaretini ele
geçinnck. dünya pazarında oluşan kara el koyınak:
istiyorsanız bunun muhtcli( yollan olagelıniştir.
Bunlardan bir tanesi dış ticarettir. ihracattır. Bir
başkası lisans, patent. knowhow satınaktır. Bugiin
gelişmekte olan şey. yani doğnıdan üretiın biriıni .
açılınası olayı. ihracata ve k.ııowlıow satmaya karşı
onların önüne geçen. onlardan daha fazla öncelik ka
zanan bir olaydır. Aınerika bakımından bir önıek
vennek gerekirse. 1980'li yıllarda (80'de zaıı
nediyonnn). dev Aınerikan tekellerinin dışarıda.
Aıncrlka dışında yaptıkları üretiın ve satış tutarı

- Amerikan ihracatının dört katıdır. Demek ki Aıne
rikan şirketleri bakımından ve tabii ki Amerika ba
kıın ından dışarıda üretiın biriınine sahip olınak.
ihraç ettiği ürünlerin dört katı büyüklüktedir. Bu el
bette çok anlaınlı bir olaydır.

Dev JeL.eller, özellikle bilimsel ve teknolojik ge
lişmeler neticesinde ulaşıın ve i·Ietişiın ola
naklarının artınasıyla keneli ülkelerinde ayakta ka
labilınelcri için dış pazaı·Iarı kontrol etıııck.
müşteriye daha yakın yerde bulunınak; kendi ça
lıştıkları sektörler itibariyle kimisi haınınadde. ener
ji kaynaklarına el koyı_nak; kiınisi clahn, önce gitnıiş
olan dev tekellere hizınet errrıck, servis sunınak; ki
misi doğrudan doğruya 9 pazarda. dış pazarda satış
yapmak aınacıyla dışarı gitıncktc<lirlcr. Bunlarııı sa
yısal olarak dcınin söylcdiğiın boyutlara erişıııiş ol
ması uluslararası tekt:lleri. çok uluslu şirketleri
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adeta dışarıdaki üretim birimlerini geliştirmeye,
aksi halde içeride yıkılmaya mahkum etmektedir.
Eğer Amerikan. Avrupa, Japon şirketleri dış pa
zarlarda doğrudan üretim yapacak bir şekilde bu
hınmazlarsa, o pazarı doğrudan kontrol edemezlerse
kendi ülkelerinde yıkılabilirlcr. O halde dışa açıl
mak onlar için (bir üretim biriıni açmak anlamında
dışa açılmak) bir zorunluluktur. Yaşamlarını sür
dürmeleri bakımından bir zorunluluktur. Yoksa çok
uluslu şirketlerin yalnızca daha fazla karlıdır diye,
yalnızca sadizm olsun diye, az gelişmiş ülkelere kö
tülük olsun diye yaptıkları bir şey değildir dışa açıl
mak. Onlar bakımından bir zorunluluktur.

Bu noktayı iyi kavrayınca sorunu şöyle de
ğerlendirebiliriz: Peki nasıl dışa açılacaklar, peki

• nasıl gidip dışarda başka ülkelerde üretim birimi
elde edecekler veya kuracaklar? Bwıwı elbette bi
rinci koşulu serbest halde olmasıdır. Orada öyle bir
üretim biriıni açmanın serbest olabilmesidir. Bu çe
şitli ülkelerde yabancı sermaye kanunlanyla, ya
bancı sermayenin teşvik edilmesiyle sağlanabilir.
Ama çok önemli bir güçlük vardır. O da şudur: Az
gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmı gerek ba
ğımsızlıklarını güvenceye bağlamak, gerek kal
kııunalarını sağlamak bakımından, gerekse gelir da
ğılımını ve bölgeler arası dengesizliği gidennck
bakımından devletin ekonomiye müdahale ettiği
büyük kunıluşlara sahiptirler. Örneğin Türkiye'yi in
celersek 1930'lardaıı bu yana hemen hemen bütün
sektörlerde devletin büyük kuruluşları vardır. Bun
ların bir kısmı gerçekten tekeldir ya da tekel ko
nwııuna erişmişlerdir. Yabancı bir şirketin, çok
uluslu bir şirketin Türkiye'ye girebilmesi için ön
celikle bu devlet tekcliuin, büyük devlet ku
ruluşunun yok edilmesi, mutlaka ortadan kal
dınlması, etkisiz kılnunası gereklidir.

Gayet somut bir örnek: Türkiye'de Tekel 2000 si.~
garası varken, Tekel bu denli güçlü iken Marl
boro'nun girişi o kadar kolay olmamaktadır. Ra
kamlara bakarsak Tekel 2000, Marlboro'yu
piyasadan silebilir hale gelmiştir. Marlboro sa
tışlarıilk yıllara göre düşmektedir. O halde oııwı
buraya girebilmesi için mutlaka Tekel Genel Mü-
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dürlüğü'nü ve 2000 sigarasını zayıflatnıası yok et
mesi. bir şekilde küçültınesi gerekmektedir. bu bir.
İkinci olarak; onlar. gelip buraya yatının ya
pabilirler. yeniden yatırım yapabilirler. bir fabrika
kurabilirler. Ancak doğrudan üretim birimine yeni
yatırım yaparak sahip olınak. ile mevcut bir üretim
birimini satın almak arasmda Fark; vardır. l\ılcvcudu

- satın alınak öncelikle şu üç nedenle avantajlıdır. Bir
kere yeni yatırım için gerekli olan hazırlık ve yapım
süresinden tasamıf edersiniz. Beklemeye. zaman yi
tirmeye gerek yoktur; ikincisi. ınevcut bir üretim bi
riınini devralınak.la o piyasadaki rakibinizi ortadan
kaldırır. pazara egemen olursunuz; üçüncüsü ise.
satın aldığınız. kuruluşun. sadece bina ve ma
kinelerini değil. aynı zaınanda pazarlaına ağını.
zaten oluşınuş duruındaki • talep potansiyelini. pi
yasadaki alışkanlık. beğeni ve zevklerini de satın
almış olursunuz.

Yeni yatırım. yeni talep ve yeni pazar ağı oluş
turınaktansa hazıra konınak. hiç kuşkusuz karlıdır.
İşte çok uluslu tekellere bunu sağlayan şey özel
leştirmedir. Sigara için verdiğiıniz örneği diğer sek
törler için de verebiliriz.

Şu halde özelleştinneyi. Türkiye'deki KİT'lerin
sonınlarından kaynaklanan. bu sorunlara çözüın bul
mak üzere içerde olıışturulaıı yerli bir politika ola
rak göremeyiz. Özelleştinneniıı gerek teorisi. gerek
ideolojisi. gerekse uygulaına araçları dışarıda. ge
lişmiş kapitalist ülkelerde ve çok önceden. ta
l970'lerden itibaren oluşturulınuş ve biziıııle bir
likte Dünya'nın öteki ülkelerine de dışardaıı da
yatılmıştır. Öz.elleştirme politikasının ıniınarları
Türk burjuvaları da değildir. Anıınsaııacağı gibi.
1980 başlarınd~ ~4 Ocak Kararları giindeındeykcn
o zaınanın TUSIAD Başkanı "Türk özel sek
törünün KİT'lerde gözü yoktur" diyordu. Bugün
bile burjuvazimiz özclleştinneyi tüm boyutlarıyla
kavrayabilmiş değildir. Kendi bilinciyle oluş
tunılınuş bir politika olıuadığı için çoğu defa şaş
kın ve tutarsızdırlar. Egeıncn sınıllar bu politikayı
kendileri oluşturmaınışlardır aına buııdaıı ya
rarlanınaııın. kendilerinin de bir pay kapınalarınııı
yolunu araınaktadırlc}r. Yaklaşıınları tcsliıııiyctçi.
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yararlanmacı ve ağırlaşan rejim sorunları kar
şısında kitleleri uyutmacı bir yaklaşımdır.

Özelleştirmenin dış kaynaklı olduğunun bir ,
başka göstergesi, gerek 1985'te hazırlanan Master
Plan'ın kuruluşlar bazındaki hazırlık çalışmalarının
hemen tümüyle yabancı danışmanlık kuruluşlannca
yürütülmekte oluşudur. En az 25'e yakın yabancı.
mali müşavirlik ve denetim şirketi Türkiye'deki
özelleştirme operasyonwıda rol almıştır. Bu ku
ruluşlar, Türkiye'nin ve Türk KİT'lcrinin sorunwıu •
çözmek için değil, evrensel ölçekte ve uzun dönemli
bir stratejik politika olarak yürütülen özelleştirme
operasyonunun varlığı nedeniyle kurulmuştur ve bu
amaca hizmet etmek üzere çalışmaktadırlar. Te
şekkür ederim.
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• -
Prof. J?.r. Yıldıryıı ULER
A.U. Oğretiııı Uyesi

Sayın arkadaşlar. Aslında konu berıirrı için
kolay.· çünkü ben hukukçuywn. Kolay çünkü eğer

• arkadaşlarımın dediği doğruysa, hukuken bu işi ya
prunazlar. Çiiııkü-kaınu lıukuktuıun temelinde key
filik yoktur. Kaınu adına yapılaıı her şeyin, idarenin
yaptığı işlemlerden yasalara, kanun hükmünde ka
ranıaınclere kadar bütün işlcınlerin tek bir aınacı
vardır. Bu aınaç da krunu yararıdır. Başka hiç bir
amrıç giidülemcz. Arkadaşlarımın dediği doğru ise
bu iş kaınu yararına aykırıdır, ve kaınu yararına ay
kırı işlerin tüınü sakattır. Teknik olarak idari işlcın
ise idare ınalıkeıııcleriııde. Druııştay'da; kanun hiik
ınüude kararııaıne ise ya da kaııuıısa. Anayasa Mah
kcrrıesitrıdo iptal edilir.

Ben özellcştinne lafını k-ı.ıllaıunwnayı tercih edi
yorum..Çünkü bu. hiç hoş olmayan maskeli bir laf".
Bana özel bir alan, başkasının karışaınayacağı
benim alaıııındır. Bizim ınalıınızı işte böyle kiın.
s~ı!J.n karışaınayacağı bir alana çokrrıck, onun üze
rine yatnıak peşindeler. İnsanlar sadece özel nıal
kullaıııuıyor. Birtak.ıın ortak varlıklarımızda var ve
bunlar olınasaydı kcııdiınizi çok fakir hissederdik.
Kişinin özel bir mal varlığını satıp satınaınası ta
m.unıyla o kişinin kararına bağlıdır. Bunun hu
kuksal çerçevesi de var. Satılacak ınal varlığının sa
tışı; taşınınaz ıııal ise Borçlar Kanunu, taşınır ınal
ise 1'vfcdcni Kaııuna ve Eşya Hukuku lıüküınlerin.c
göre yapılır. Aına kamu nıalının satılması için ay
nca yasal duyarıak, Anayasal dayaııak gerekiyor.
Hiikiinıctin KIT1cri satabilmesi •için yasal dayamı.-Sı
yok. Hükürrıctin gprcvi yönctıncktir. Anayasa'ya
göre. yönetirken ortak varlıkların tüınünü yok ctınek
yctki_si yok. Özclleştinne. duruına göre hazan kra
nn!,Iaştıi-ınaııın bazaıı devlctleştinneııin bazarı da
ınillilcştinncnin tersidir. Bütün bunlar Anayasa'da
var. Ama özclleştinne yok. Belki de olması dii
şiiııülmcıniş. _ Bir anlaında- kapütilasyoıılardan.
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Düyun-u Umuıniye'den geliyoruz. Bunlar uzak bir
dönem değil. Kişi olarak ben kendimi o dö
nemlerden çok uzak görmüyorum; çünkü benim
babam bir Osmaıılı subayıydı, Kurtuluş Savaşı'nın
içinden gelmiştir. Bir hukuk sisteıninin kendi ağır
lığı. kendi çerçevesi vardır ve bu bir iki iırça dar
besiyle değiştirilebilecek şey değildir. Hukuken
özelleştirme dedikleri bizim ortak varlığımızı yok
etme planı. Türkiye'de işlemez. Hukuk sistemi buna
müsait değil. Teşekkür ederim.
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Dr. Seda~ ÖZKOL
KİT Yatırıııılar Eski. GeııelMildiiril

Değerli katılımcılar. sevgili konuklar; hepinizi
saygı ve sevgi ile selaınlarun.

Ayrıca paneli düzenleyen DİSK/BANK-SEN'e
bu öncınli ve yararlı girişiıniııdcn ..dolayı teşekkür
ederim.

Sevgili Dostlar;
Bu panele panelist olarak katılmaın istendiğinde

düşüııdiiın; panelde haııgi sıfatla konuşmalıydıın?
Kaınu İktisadi Tcşcbbilslerf Yatırımları -~ski Genel
1v1füliirü odarnk; mı? Orta Doğu Teknik Universitcsi
eski öğrctiın üyesi olarak ıııı? İnşaat Mühcncİisleri
Odası'na Genel Başkanlık yapınış bir ıniilıeııdis. bir
teknik eleman olarak ını?

Sonunda karanını verdiın; ben bu paııcldc Ku
vayi Milliyeci ol~ak konuşacaktıın. Onun içi.ııdir ki
şinıdi burada bu sıfatla. yani Kuvayi IVlilliycci. İs
tiklali Taıncı Sedat I loca olarak konuşuyorum.

Burada incclcdiğiiniz. değerlcndirdiğiıniz ko
nuııwı biri '~ç" diğeri "dış" birbirini taınrunlayruı.
birbirinden kopuşına7. iki tcıııel boyutu. iki teınel bi
lcşcııi üzerinde <.hınnak istiyonnn. Kuşkusuz bu iki
boyut öylesine içiçe ki neresi "dış" neresi "iç". ne
kadarı "dış" ne kadarı "iç" kestinnek kolay değil.

Dolayısıyla her ikisini bir biitün olarak vermek
- daha doğru_ olacak. İlk adımda şematik de olsa
- şöyle bir yaklaşıın diişüniilcbilir. Kalemini. vic-
danını ve inancını salınış kiıni "çağdaşlık" yaıı
lıları ne d~rlcrsc desinler. ne yazarlarsa yazaınlaı-,
·içinde yaşadığıınız dünya barışın. adaletin. öz-
giirlüğiin. aydınlığın. aklın. kardeşliğin ve eşitliğin
dünyası dcğil.-Bu <lüııya. baskınuı. zulınüıı. ba
ğınılıhğııı. karaıılığııı. haksızlığın. söıniirfüıüıı.
maddi-ınancvi sefaletin. açlığın ve işkenccııin diin
yasıdır. Hiç değilse şimdilik. Bu dünya kendi içinde
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"bağınısız" bölümlere. L Dünya. 2. Dünya. 3.
Dünya gibi yapay bölünmelere sahip olan bir dünya
değildir; birdir ve tektir. Ekonoınik. politik. askeri ve
kültürel hegemonya bağlamında hiyerarşik olarak
tepesinde ABD'ııin, Alınanya'nın. Japonya'nın ye
raldığr; bir zamanların hiç değilse göreli bağlaında
bağımsız Sosyalist Blok'wıun eski üyelerinin hızla
uydulaştırıldığı, en altta ise Fanon •un değişiyle
Latin Amerika'nın, Afrika'nın. Asya'nın. Orta
Doğu'ııun "lanetlenmişleri"ııin kümelendiği bir
dünya bu.

Bu dünyada uluslararası. uluslarötesi, ulus
Iaraşın tekelci sermayenin birikmesi, büyüınesi nes
nel olgular ve oluşumlarla birlikte çeşi lli kuruınlar
aracılığı ile pekiştiriliyor. gerçekleştiriliyor. Ör
neğin finna bağlamında bu gcrçekleşmcııin un
surları ufualar-arass, uluslarötesi, uluslaraşırı te
kellcrdir. Siyasi bağlamda bu gerçekleşmenin
unsurlara tekellerin partileridir sendikaları. odaları
ve dcnıeklcridir.

Kültür ve eğitim bağlamında bu gerçekleşmenin
unsurları tekellerin üniversiteleridir. mcdrcseleridir,
okulları. tiyatroları. sincmalarıdır. İletişiın ya da ile
tişjmsizf ik bağlamında bu gerçekleşmenin unsurları
tekellerin hahcr ajansları. yayın organlarıdır. ga
zeteleri. dergileri. kitapları, radyoları. te
levizyonlarıdır. İııswı bağlarnmda bu ger
çekleşıncııin unsurları. kurtuluşu "süper toto'dan".
"süper loto"dan, '"süper siyaset"tcn. "süper
din"dcn. "süper bilim ve teknik"tcn bekleyen;
"bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın". "ge
misini kurtanın kaptan", "her koyun kendi ba
cağından asılır". soysuzluk.larına kapılınış, "baba
bizi kurtar, bacı bizi kurtar"' diye feryat eden. ka
fadan gayr-ı ınüsellalı bale getirilmiş insaııcıklardır.

İşte bu çerçevede güııdcıne getirilen "Yeni ulus
lararası iş ·bölürnü"ııdc iki "aşırı uç" var. Bir
birini biilünlcyen ve aynı madalyonun iki yüzü olan
bu iki "aşırı uç"uıı birisi ABD. Japonya. Batı Av
rupa gibi "sanayi ötesi topluın". "bilgi toplumu"
aşaınasına vannış ya da varınakta olan ınet
ropollerdir. Diğer uçta ise Asya "nrrı, Latin Ame
rika "rnn, Afrika'nııı. Orta Doğu'ııuıı uy-
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dulaştırılınış ülkeleri; çevre ülkeler. periferi ül-
keleri bulunuyor. Bu sonuncuları kiıııi bilim adaın
ları bir zaıııanlar "az gelişmiş". "gelişmekte
olan". "ka!_kınan" iilkelcr d!ye tanıınlaınışlardı. Bu
ülkelere "Uçüncü Dünya Ulkeleri" ve genel bir
terim olarak "güney". adı da verildi.

Şinıdi ise "yeni sanayileşen ülkeler'' adı ve
riliyor. Oysa "az gelişmiş". "gelişmekte olan".
"kalkınan" ya da "yeni sanayileşen ülkeler" yok;
"geri bırnktırılnn ülkeler'' vaı·dır. •

"Geri bıraktırılan ülkeler" yalnız maddi bağ
lamda değil; daha da önemlisi ve tehlikelisi insani
bağlaında; eşillik. kardeşlik. özgürlük bağlaınmda.
kendi insaııi potansiyclleriııi gcrçeklcştinnelcri.
dünyanın ycııi<len insanilcşınesine katkıda bu
lunınaları bağlaıııında engelleniyor. Hatta evrensel
kurtuluşun anti tezi sadece bu ülkelerde olduğu için
aşın geri bıraktırılan ülkeler sözkonusu burada
"tek dünya" gerçekliği ana hatlarıyla böyle ta
nıınlaııahilir.

Kuşkusuz "tek" olınakla beraber çelişkisiz bir
dünya değil bu. Bir yandan ınetropoller arasında.
diğer yaıida ıııetropollerle geri bıraktırılan ülkeler
arasındaki çelişkiler. "uluslararası iş bölümü"niiıi
yeni boyı.ıtlarında; daha açık söylcyeliın "Bilimsel
-teknolojik emperyalizm" koşullarında. dalıa bir
kesinlik ve keskinlik kazanıyor. Bir zaınaııların sos
yalist ya da "reci sosyali~t" ülkeleri de bu çelişkiler
ınaıızmnesindc gitl:,>ide dalın açık ve kesin biçiıude
yeralıyorlar. Bu çerçevedeki "uluslararası iş
l>ölümü"ne göre teknoloji Batı'da; ucuz eınekgiicii
Doğu'dac.lır. Teknoloji üretiıni Batı•<la; kirli sanayi.
cınek-yoğun sanayi. geri sanayi Doğu'dadır. Yaııi
Doğu "ya ağır işçilik. kirli işçilik. ucuz işçilik gibi
alanlar kalınaktadır. Günüıniiziin biricik "iş
bölümü" budur. Bu işböliiınün<le. uluslarötesi 100
kadar tekef, dünya toplaın iirctimiıün % 50'sini ya
pıyor. Dünya emek ve doğal kaynakları üzerinde
mutlak cgeıncıılik sahibi.

Bugün dünya nüfusu altı ınilyar clolayırıcla ; anın
diiııya çapında ckonoınik. politik. askeri. h.-ültiircl
egcıncnlik altı ınilyonluk bir züınrcııin elinde. Bu
ziiınre içinde yalnızca uluslararası tekellerin yö-
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neticileri değil. kimi üst düzey politikacılar. kimi
medya yöneticileri vb. 'de ycralıyor. Bu altı milyona
doğrudan bağlı 60 milyon kadar üst düzey yöneticisi
de "Yeni Dünya Düzeni"nden pay alıyorlar.

60 nıilyona bağlı bir 600 milyon da ekonoıninin,
siyasetin, bilimsel teknik alanın. medyanın değişik
kesimlerinde öııentli görevleri yerine getiren üçüncü
halkayı oluştunıyor. Dünya nü.fusunwı geriye kalan
5 milyardan f'azlrıs ına, özellikle Latin Amerika,
Asya, Ortadoğu. Afrika halklarına ve bize ise ukazı
kazan". "süper loto", •~utti-Crutti" düşleriyle.
gizli-açık işsi7Jik, mad<li-ınanevi sefalet, ınaddi
manevi yozluşma, luınpcıı-prolctcrlcşme. nıar
jinallcşıne, ucuz emek ve fuhuş cennetlerinin müs
talıdemlcri olarak çalışma görevleri düşüyor.

Tepki gösterdiğimizde açık baskı ve z.uf ürrıfe., iş
kenceyle. ırkçılıkla; tepki göstermediğinıizde ise kö
lelik, insan olarak aşağılanına ve oııursuzlaşmayla
karşı karşıyayız. İşte "özelleştirıne"ııiıı arka planı
budur.

Peki arka planı böylesi bir tabloda Türkiye"ıtln
konumu nedir? "24 Ocak Kararları" ; Yeıtl Dünya
Düzcııi'ıtln ve bu uoüzen"iıı bclkcmiğiııi, tcıncliıtl
oluşturan yeni uluslararası işbölüınünüıı gereklerine
göre ülkemizde gündeme getirilen bu kararlar ve ar
dından gelen 12 Eylül 'den bu yana geçen ..13 yıl için
de, ülkcınizde işsizlik oranının % 20'ye ulaştığını
görüyoruz. Eınekçilerin, işçilerin gerçek ücretleri bu
sürede% 50 azalmış, azaltılınış.

13 yıllık "ihracata yönelik sanayileşme po
litikası"nın teıncl unsuru ucuz eınck, aşırı ucuz
emektir. Eınek: gücü, metal işkolunda, kon
feksiyonda, tekstilde, deride. irışaarta, tarıında. tu
rizmde, sanayi, ticaret ve hizınctlcrin her alanında ve
bankacılıkla; baskısıyla, zulüınle grev yasağıyla, ör
gütlcıune yasağıyla ucuz tutuldu.

Uluslararası çizelgede ise Türkiye; _,,
·-İnsan haklarında ve demokraside 66. sırada,
-24 OECD ülkesi içinde en pahalı, en fakir. i şaizıi

en çok; en az elektrik. dcınir çelik ve telefon 1..7.ıl
Ianan.

-Büyiiıne hızı 2.2; nüfus artışı yüzde 2.4 olan.
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-Gelir dağılımı en bozuk 10 ülkeden bin olan.
- Nüfusllll. yüzde SO'si sosyal güvenlikten yok-

sun.
-Yıllık enflasyonu yüzde 70. '
-En borçlu ülkelerden biri,
-Yalırım ve sanayilcşınesi süıra yakın bir ülke.
Bu gelişmelerin hiç değilse Türkiye açısından

temel iç unsuru ise; Il\ılF, Düııya Bankası, l.Jlus
lararası yerli tekeller ortaklığı tarafından dayatılan
politikaları aynen ve harfiyen beııiınscycrek şevk.le

- uygulamaya koyan. koyınaya çalışan yerli yö-
• neticilerdir. Siyaset bağlanıında bu yönetici tipiııin
en başarılı örneği Ş?ylc konuşuyordu: "Trade de
ficit kapanıyor", "lstanbul bir Show- Case ola
cak", "Anaynsa'yı bir kere ihlal, ihlal sayılmaz".
"Erken seçim ihtirnnli fifty-fifty".

İzın.ir0de inceleme gezisi yapan bir Bakansa gü
nilınüzdeıı birkaç yıl önce şu beyanatı veriyordu:
&'Denizli'nin Laklık kasabası yakınlarında yap
tırılan çimento fabrikası inşaatını inceledim. Bu
f'abrikayı kiir etmek a~_acıyla hemen satacağız.
Gerekirse kar için Denizli kentini satarız. Her
şeyi satarız." (10 Tenunuz 1987 tarihli l'vlilliyet).

Genç yaşta eşi ve çocuklarıyla birlikte feci bir
trafik kazasında yaşrunııu yitiren rahınetli bir si
yasetçi-yönetici ise şunları söylüyordu: "Kusura
bakmayın; Tilrkiye'de KİT'leri rehabilite etsek
de etmesek de bu kafalar o.lduğu sürece onları
satmakta· giiçlilk çekeriz. Oysn biz KİT'leri be
davaya versek bile kurlı çıkarız."

_ Bunlar siyasetçilcriıniz. Ekoııoıni düııyasuıdan
örnekleyelim:

Alarko Holding Şirketler Topluluğu Başknnı.
Demir-Çelik Dünyasi Dergisi 'nin l\1ayıs 199 ı tarihi
sayısında şöyle yazıyor: "Yani biz şimdi ken
dimizi hür mil zannediyoruz? Mesela Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti hür müdür? Bence Tiir
kiye'ye bağımlıdır. Başka çaresi yoktur. İstediği
kadar chürilm' desin, değildir. Dolnyısıyln Tür
kiye de birisinin kuyruğunda olacak."

Her şey bu kadar açık: Baskının, haksı7..lığın.
söıniirüniiıı ve zulıniiıı egeıneıı olduğu bir dünyada.
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Türkiye'ye. Türkiye insanına ve Türkiye gibi ül
kelerle bu gibi ülkelerin halklarına tanınan tek
yaşam alanı. tek yaşam biçinı.i. Düvel-i Mu
azzaına'nın kuyruğu olmaktır. Özelleştirme de bu
kuynıklaştınnanın pekiştirilmesinden başka bir şey
değildir.

Böylece Türkiye ve Türkiye gibi geri bıraktırılan
ülkelerin halklarına. insanlarına. emekçilerine. ay
dınlarına. gençlerine. bilim adamlarına bu at kuy
nığunun altında at sineği olarak ynşarrıak kalıyor.
Ve bu karanlıkta Namık Kemal 'in haykırışı yan
kılanıp dunıyor:

"'Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini
Yok mudur kurtaracak bahtı kara ına

deıini?"
Biliyorum; benim bu yaklaşımım. kalemini. vic

danını. inancını satmış kirm "çağdaşlık'" yan
lılarına "'çağdışıhk" gibi gelebilir. Gelsin! Bense
çağdışılık suçlaınası hakkında ancak şunları söy
leyebilirim: Çağdışılık yakıştırması nereden ve
nasıl gelirse gelsin hürriyet ve istiklal bcrıfm ka
rakterimdir; insanımızın ve insanlığın karakteridir;
hak kuvvetin üstündedir; • çiğnerim. çiğnenirim.
hakkı tutar kaldırırım; şiarları kalpten kalbe ya
yılacaksa ve bu şiarlar kuşaktan kuşağa geçecekse
ve yeni kuşaklar bu şiarlarla biz eski kuşağa ağıt
yakacaksa, çağdışılık hoş geldi, se.fa geldi.
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il BÖLÜM

,
Hulusi KARLI
DİSKIBANKSENGenelBa~kaııı

Değerli arkadaşlar toplantımızın ikinci bö
ltimünü açıyorum. Bu böliltnde sayın ko
nuşmacılar eksik bıraktıkları korrufarı ifade
edecekler. - '"

Konuşma süremiz yine 1O dakika. Ancak
ben konuşmalara geçmeden önce gelen me
sajları duyurmak istiyorum. Zamanınızı al
mamak açısından içeriğini okumayacağım.
Toplantımıza telgrafla mesaj gönderenler: Baş
bakan sayın Tansu _Çiller, Deniz Baykal, Murat
Karayalçın, Erdal Irıörrü, Mesut Yılmaz, Nec
mettin Erbakarı.

Bir mesaj var İzmir'den gelmiş içeriği iti
bariyle okumak istiyorum izninizle, "ülkemiz -
de sanayinin ve ekonominin altyapısının
oluşmasında, bölgeler arası dengesizliklerin
giderilmesinde, nıilli gelir, istihdam üretim
ve yat!rım açısından oldukça önemli yeri
olan KIT'lerin IMF, Dünya Bankası ve diğer
uluslararası tekelci sermayenin, finans ku
ruluşlarının önerileri doğrultusunda özel
leştirilmeye zorlandığı gününıüzde böylesi
bir panel düzenleyerek kamuoyunu olası teh
likelere karşı uyardığınız için sizleri kut
luyor benzer etkinliklerin Iznıir'e de ta
şınmasını umarak başarılar diliyoruz."
TMMOB adına Maf ik ?v1uhtar.

Evet değerli arkadaşlar ben ilk bölümde ol~
duğu gibi bu bölurrrde de sözü yine sayın ho
camız Mümtaz SOYSAL'a bırakıyorum.
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Prof. Dr. Milıııtaz Soysal
SHPA,ikaraMillehlekili

Geçen defa konuşına sür~ınin ne olduğunu bil
meden konuşmaya başlaınıştım. Biraz. böyle. "ka
fası nğır" bir konuşıua oldu. Başı önüne diiştü. ar
kası da biraz güdük kaldı. Niye? Bazı şeyleri
öneınli bir giriş olarak vurgulaınak istediın.

Çünkü. arkadaşlarıın ve bu arada Muharreın
KILIÇ çok iyi söyledi. dünyada. bizin:ı dışıınızdaıı.
gelen bir rüzgar estirtiliyor. Bu rüzgar. çok yeni de
değil; bizim gibi ülkeler için oldukça eski. Ben kcn
d.inıi bildim bileli Reııdal'lar. Thonıburg'lar. Tür
k.iyc'ye dışardaıı Türk ekonoın.isiııi düzeltnıck üzere
kim geldiyse. dalıa ilk geldiği günden son raporunu
yazdığı giiıJC kadar sürekli söylediği söz hep "Eli
nizdeki· KIT'leri satın" sözü oldu. Bunun baş
laııgıç tarihiııi 1945 olarak alırsak. aşağı yukarı.
yanın yüzyıldır Tiirkiye'ye bu söyleniyor.

. Bütün bwılara rağıncıı. Türkiye 'ııin bugün çok
eleştirdiğiın.iz ckoııoınik yapısını. kon.ıyabilıııiş ol
ması bile. taın bir söınürge dunununa diişı:ııeı:ııiş ya
pısını koruyabilıniş alınası bile. taın bir sönıiirge
dun.ununa düşıncıiıiş olınası bile büyük n:ıucize<lir.
Bu niçin böyle oluyor? Çünkü bütün o istenenleri
yapabilnıck için insaııları.ıı kafasındaki kavranılan.
kökiiııdcıı dcğişlinnek. orada.ki direnci kınııa.k po
litikası güdüliiyor. Sürekli bir boıııbardınıaıı ve bu
hoınbardıınaııda kullaıiılan kavraınlar hiç farkına
varınadruı. zaıııanla •en dirençli olanları.ıııızın bile
göriiş açısını değiştiriyor. Kaldı ki direnci ol
ınayaıı. bilinci olınayaıı ve böylesine etkilcıne kan:ı
panyasına. özellikle bugün televizyonun bu kadar
yaygı.ıı olduğu bir zzırrınrıdo, keııdisiııi ona silahsız.
olarak tcsliın elıniş olruı iıısanlarıınız çok kolayca
kafalarındaki kavraınları değiştirebiliyorlar. Bugiin
sokağa çıkın. Şurada kaldırıının iistiinde rastgele
gelen gi<lcııi durdunıp sormn, uözelleştirmeden
yana mısınız?" diye. Eın.iııiın. çok büyük çoğunluk.
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% 80-90'1 "evet" diyecektir. Çünkü bunun iyi bir
şey olduğu kafalara aşılanmıştır. Aşılanmaktadır.
Onun için, yıkarunası gereken yer de. direncin oluş
twulması gereken yer de kafaların içidir.

Bu işin ideolojik yanı. bugünkü çağdaş ide
olojiler ile ilgili yanı. ikinci planda geliyor. Yani
niye kapitalist sistem açısından iyidir de. bilıncın
sosyalist sistem açısından sakıncalıdır diye yapılan
teknik tartışmalar ikinci aşaına<la geliyor. Birinci
olarak. insan a.kluıa ters gelen yönünü yıkınak lazım.

Benim eliınde birtakun araçlar var. onlardan vaz
geçmem isteniyor. Bu' ne adına yapılıyor? "Eko
nominize katkı gelecek, verimlilik gelecek" de
niyor. Bunu söylcrk~n ne isteniyor? Elinizdeki
aracıın size verilen para karşılığında başkasına dev
redilmesi. Oysa insan mantığının buna vereceği en
basit cevap şudur: l\ıladcm bu parayı vcriyorsuııuz.
aracı bırakın olduğu yerde. bizde bırakın; gelin o pa
rayla. başka yerde. başka bir araç daha ilave edin
ekonomiye. Ç'ürık.ü , özelleştinncyle. bütün bu sa
tışlardan elde edilen gelirle ekonoıuiye getirilen bir
şey olınuyor. Diyelim boş. bir bardağı alıyorsunuz;
o boş bardağın içine kendi elinizdeki suyu bo
şaltıyorsunuz iyi. ne elde bir bardak su var. iki bar
dak olmuyor. Dışardan gelen elinizdeki bardağa
ilave bir şey getiriyor olsa, aıılayacağıın. l-Iayır. eli
nizdeki bardağın suyunu size önünüze konulan boş
bardağa boşaltıyorsunuz. Bir şey alınınıyor, eko
nomiye bir şey gctirilıniyor. Sadece ekonoınide
mevcut olan bir araç başkasının eline geçıniş olu
yor. Onun içindir ki, bu aracın çok kötü olduğu,
sizin tarafınızdan kullaııılaınayacağı ve kullanıldığı
için .şiındi kötüleştiği aşılaıuuaya çalışılıyor. Asıl
yıkılınası gereken ve insaıı aklına ters düşen nokta
budur. Biz KIT'leri gerçekten vazgcçilnıcsi· gereken
araçlar olarak mı gönncliyiz~ yoksa. bu topluında
hfila işlevleri olaıı. onun için muhafaza edilnıesi ge
reken yanına başka araçların cklcnınesi gereken
araçlar olarak mı gönneliyiz? Zannediyorum. tcıncl
sorun buradadır. Bu tenıel sonınu aşaınazsak. huna
kendi içiınizdcn çareler baılnmrızaak, bunun o kadar
da kötü olmadığım, hatta kötü değil. iyi olduğunu,
daha ela iyileştirilebileceğini insaıı aklıyla ispat erle
mezsck, savwunaınız hep bugünkü çağdaş ide-
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olojilcr düzeyinde kalacak. İşte "sosyalist ol
duğumuz için hayır deriz; solda olduğumuz ıçın
hayır deriz" biçinıine dönüşecek. Oysa teıncl<le
başka "bjr şey var. ••

O hakınıdnıı. belki sonuçta. konuşınaınııı so
nunda güdük kalmış bir 'rıokrayr biraz daha açayun.
"KİT'lerin daha da verimli hale getirilmesi için
bir ölçüde özelleştirilmesi doğru olabilir" dedim.
Belki. bunun adı yanlış.· Aslında. ka
ınusallaştırılınası. kaınuya açılıııası sözkonusu.
Yani. bir K.İT'in elinde, diyelim ki sennaye birimi
hisse senedi olarak 100 varsa, bwıun hiç ohnazsa %
15'iniıı, % 20'siııin çalışaıılara öncelik tanıyarak, ka
nıuya açılınası yararlı olabilir. Hangi açıdan yararlı
olabilir. K.İT'ler konusunda çözeıncdiğiıniz iki ko
nuyu çözebilmek açısından. Yani salıiplik. Evet.
"KİT'lere halk sahiptir'' diyonız, "devlet sa
hiptir'; diyoruz, ama bu salıiplii::,>i so
mutlaştırabilıniş değiliz. Şimdiye kadar ki de
nemelerimizde, başta 3460 sayılı Kannn, nrkncları
440 sayılı Kaııwı ya da şimdi Meclrste kurulan KIT
Komisyonu vs. yönüyle halkın salıipliğiııi ku
ruınsallaştınnaya çalışınışız, tam başarılı ol
maınışız. Çünkü, ''bunlar benimdir'' diyen bir
halk var; fakat "'bunlar benimdir" diyen bir özel gi
rişim sahibinden farklı olarak, halk . 60 milyon
·insan, gidip de "verimli çalıştırmıyorsunuz, iyi
yapmıyorsunuz" diye- tanı hesap soraınıyor. Bir
kere bunun ınckaııizmasını oluşturınak lazıın. Onun
için, bütün K.iT'leri hisse senetlerine salıip kaınu ku
ruluşları, kaınu şirketleri haline getirerek ondaiı
sonra da buııların bir kesiıniııi halka. çalışanlara aç
tığuuz znırıarı, hiç olmazsa o kcsiındcn gelecek olan
sahiplik duygusundan, o kesiıııin getireceği dcnctiın
dikkatinden yararlaııınaınız rnürnjcürıclür-, O ba
kıındaıı da, özelleştirme konusunda ınutlak bir karşı
çıkış yerine, bu özelleştinne denen olayı aslında
kaınusallaştınnaya döniiştünnek ve kaınunun elin
deki kunıluşları daha etkili, dalıa '!.erimli biçimde
çalışır hale gctinnck daim a'kıllıca yaklaşım gibi
geliyor bana. Bunu becerebilirsek ya da bunu be
cenncye niyetli ·olduğumuzu K.İT'lcri özel
lcştinneden önce özerkleştircceğiınizi. yani kötü si
yasal etkilerden. kötü siyasal kayınnalardnıı
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koruyarak. zaten bütün yasaların şimdiye kadar ön
gördiiğü gibi. daha eskiden kullanılan deyimiyle.
"müdebbir" tüccar. yani tedbirli bir tüccar gibi. bir
tüccar kafasıyla. hem de tedbirli tüccar kafasıyla ça
lışabilir kunıluşlar haline getirebilirsek. sorunu
özünden çözebiliriz gibi gcJiyor bana.

Bu açıdan bakınca. sorun bu yönü ile özcJlikle
bir büyük işletmecilik sorunudur. Tilrkiye'de bu yıl
larda yaşadığımız son y ılfarcla, en gözde eğitim
alanı işletınecilik olmuştur. • En yüksek puanlar,
orada var. Çeşitli fakiiltclcriıı. özellikle seçkin üııi
vcrsitclcrdcki çeşitli fakültelerin işletmecilik bö
Iürnlcrirıc büyük rağbet var ve orada Türk.iye"rıin en
parlak beyinleri yetişiyor. Bu kadar çok işlctıneci
yetiştiren bir ülkede. işletmeciliğin bu kadar moda
olduğu. rağbet gördüğü bir ülkede. kamu iş
letmeciliğinde de başarısız olınarnız gerekmez.
Çünkü sorun. demin onu söylüyorum. bir büyük iş
Ietmcrıin rasyonel işletilmesi sorunudur.

Kamu işletmelerinin rasyonel işletilemeyeceği
gibi bir şey. mutlak gerçek ve doğru değildir. Ör
nekler var ortada. Kaınu işletıncleriııiıı içinde pekala
verimli işletilenler. kar edenler. hatta "asla kar ede
mez, çiinkü sübvansiyonlu politikalan des
teklemek için vardırlar" dediğimiz işlctınelcr bile
bugün karda. Türkiye Gübre Sanayi; eğer işletme bi
Iançosunu alırsanız. borçlarını bir yana bırakırsaııız.
karda. Çünkü, arkadaşlarım. sayın Önder söyledi.
galiba sayın Kepenek de söyledi; borçlaııdınna dö
neminde. yani devletin onları yalnız bırakıp tefeci
piyasadaki borçlaııına şartlarıyla borçlaııdırıldıkları
dönemde. yüklendikleri borçlara bir yana bı
rakırsanız. işletme bilançosu olarak. bir çoğu. hatta
Gübre Sanayii "nele bile. tanına sübvansiyon verme
dolayısıyla diişük fiyatlarla çalışan kcsiınclc bile.
devlet işlctnıcleriııde kar var. Bugün kıyasıya re
kabetin en yüksek olduğu bir alanda. yaııi deniz ta
şunacılığının şilepçilik alanında bile. Deniz Nak
liyat Şirketi. ki çok eJcştirildi. "'çok verimsiz
çalışıyor" deneli. o bile karda. Yani T'ürkiycclc,
devlet işlctıneleriııclc karsızlık. zarar kural değildir.
Mutlaka değiştirilebilecek clunınılar vardır. Biraz
rasyonellikle. biraz iyi yönetimle birçok konu çö
züınlcııcbilıncktedir. Eğer KİT felsefesi. benim söy-
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lediğiın anlamda müdebbir tüccar anlayışıyla tam
olarak uygulanabilse, yani iyi yöneticiye çok yüksek
maaş, piyasa maaşlarının üstünde, onlarla rekabet
edebilecek ölçüde serbest bir ücret rejim.i kurulsa,
bugün KİT'lerde sendikacılığın getirdiği nimetleri
sonuna kadar kullanılabilecek politikalar, gerçek an
lanııyla uygulanabilse, devlet sendikacı işçiye sahip
olma ııiıneliııi sonuna kadar değerlendirebilse,
bugün KİT'lcrin pekala verimli işletmeler olarak
ayakta tutulınalan müınkitndiir.. •

Denıin söylediğimi, madem ki bir sendika top
laııtısınclayız, biraz açmak isterim. Genellikle Tür
kiye'de de ve genellikle dünyada son yıllarda es
tirilen rüzgarlardan biri de sendikacılığı _kötüleme
rüzgarıdır. Çünkü. sendikacılık. kaçmılınaz bir bi
çiıude ücretlerin yükselmesini getinnektcdir. Ücret
yükselınesi. iınalattaki eınek ağırlığının artınasıııa
yol açrnaktadrr...Bu palıalılık deıı-ıcktir, kötü_ re
kabet demektir.. gibi düşünceler bugün yay
gııılaşııııştır. Sayın Kılıç çok güzel söyledi. sen
dikalı işçi sayısı düşiirülıniiş. taşeronluğa
gidilmiştir vs. Bunların ayrıntılarını biliyorsunuz.
Ama bu gerçekten verimli işletınecilik m.idir? Tam
tersine. sendikaları ortadan kaldırdınız mı. düşük
ücretle çalışan insan unsurunu kendi işlctınen.izin
bünyesine sokuyorsunuz; o insan çalıştığ ıyerle
gurur duymak. yani "Ben yüksek ücretli bir yerde
çalışıyorum, biz seçkin kuruluşuz" deıuck ola
nağmı yitiriyor. O insan. aldığı ücretin gereğini hak
etıne drryguaurm yitiriyor ve dolayısıyla sonuç kötü
işleunc oluyor. Evet görünürde kar etmektedir. ama,
kötü yönetilmektedir; halkla ilişkileri kötüdür. İn
sruılarınuı görev duygusu diişiiktür. İnsanlarının
üreticiliği düşmüştür. Eğer yüksek ücretle ça
lıştırabilirseııiz. yüksek ücretin iınalattaki ya da hiz
metteki paymın yüksek olması dolayısıyla gö
rünürdc kaybcttiğiııiz şeyleri başka kaleııılerde çok
dalın ralıatlıkla kaz.anabilirsiııiz. Bu da ne sayesinde
olur. Eğer güçlü sendikalar varsa. Yaıı.i, güçlü sen
clikalar, imalattaki. hizmette ki eınek payını yiik
sclterek işlctnıeııin sahibirıc, ister özel kesimde
olsun. ister kanıu kesiminde, devlete. kaıııuya. halka
kötülük etıneınektcdirler. Tam tersine. iyilik et
nıektedirler.
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Bugün sendikacılığın ayakta kaldığı tek kesim.
kamu kesimidir. Öbür kesimlerde sendikacılık yı
kılmaya çalışılmaktadır. Öbür kesimlerde ta
şeronluğa gidilmektedir. Sendikal hayat. öl
dürülmeye çalışılmaktadır. Şimdi devlet kesimini de
aynı anlayışın içine çekerek. bütün sendikacılığı öl
dürmek ve ücretin imalattaki ve hizmetteki payını
büsbütün küçültmek yoluna gidilmektedir ki. teh
likeli olan. özelleştirmenin tehlikeli olan yön
lerinden biri de bu.

Yoksa. sendikaların özelleştinneye karşı çıkışı.
bugün genelli_kle söylendiği gibi. işsizlik korkusuyla
bir karşı çıkış biçiınine dönüştürülürse ve sen
dikalar da farkına vannadan bu dönilştünnen.in için
de bilinçsiz aktörler olarak rol alırlarsa, kötü bir
noktaya gideriz. Özelleştirmenin asıl hücum edi
lebilecek yönleri ortadan kalkar. Sanki özel
leştirmeye verimsiz yönetimi. verimsiz işletmeciliği
ve aşırı istihdaını savunmak için karşı çı
kıyormuşuz gibi bir durwna düşüıiilürüz. Onun
için. bu gibi kapanlardan uzak durabilmek açısından,
hem özelleştirmenin felsefesine, onun akla hitap
eden böyle beyin yıkayıcı yönüne karşı ç ıkrnak,
hem de karşı çıkarken kullanılacak olan unsurları
iyi seçmek gerekir.

Sayın Başkan. eğer müsaade ederseniz ve bir iki
dakika daha verirseniz. bütün bunları söyledikten
sonra. akıl yönündeki kanıtları çüriltıneye ça
lıştıktan sonra. niçin hala Türkiye'de KİT'lere ge
reksirıim vardır. onu anlatayıın.

Bugün, hala bazı KİT'lerde bankacılığa. madem
ki. BANK-SEN'in toplantısındayız. evet ban
kacılığa gerek vardır. Onun üzerinde de durınak is
tiyonım. Bir kere Türkiye planlı kalkıııına dönem.ini
aşmış bir ülke değildir. Genellikle söylediğim bu.
Dalıa hala Türkiye'de_ planlı, yani kaynakları akıllı
kullanabilme. kaynaklarla olanakları bir araya ge
tirip akıllı bir kalkınma politikası güdebilıne kav
raını bir kenara· atılması gereken bir kavraın de
ğildir. Belki yöntemleri değiştirilir. belki kurumları
dei:~şiklikten geçirilebilir; ama bu kavraınm, ge
nellikle estirilen rüzgara karşı bırakılınaınası ge
reken bir kavram olduğunu vurgulaınak. aslında
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özclleştinne dalgasına verilebilecek en iyi cevaptır.
Çünkü kalkıııına. planlı knlkınrrra, dengeli kal
kınına. bölgeler arasındaki ve sınıflar arasındaki
uçun.unları gidermeye yönelik kalkınma diyorsak. o
zaınan bunun en değerli aracı KİT'lerdir. I3öylcsiııe
bir aracı. yani yaratılınış. elimizde bulunan bir
aracı. bırakın özelleştinne ıııodasını. runa "plan
falan da bitmiştir; artık dünya serbest rekabet
ortamına girmiştir" diyerek clinı.izdcn ataınayız.
O bakımdan. cliınizdeki araçlar. çok değerli araç
lardır.

İkincisi. Tiirkiye'de. tıpkı sendikacılık alanında
olduğu_gibi. başka alarılrırda da hala örnek iş
letıneciliğe gerek vardır. Onıek işleuuecilik derken.
bu başıboş. çapaçul ckonoınik düzen içinde bir iş--
letme nasıl alınası, gerekiyorsa onu önıck alarak
öbür işleuuelcre. topluınun bütünün gösterilebilen
işlctınclere hala gerek vardır. Btİ örrıck gorcksirumj,
Süınerbank gibi. uArtık-hiç gerek yok; devlet kun
dura mı yapmalıdır, dokuma mı dokumalıdır?
Bunların artık modası geçmiştir" denen kesiınde
bile vardır. Üretiın alanlarında. bazı hizınet alan
larında önıck işletınclere ihtiyaç vardır. Önıcğiıı. di
yebilirsiniz ki. "Artık Türkiye 4 yıldızlı, 5 yıldızlı
otellerle doldu; TURBAN diye bir otel zincirine
gerek var mı?" Evet. bazı yerlerde gerek var. Dil
ıııcnı l'vluş•ta. Bitlis'tc. doğru dürüst bir otel kurup
oralara otclçiliğin gerekliliğini gösterebilen. ge
rektiğinde çok az karla çalışmayı göze alabilen.
aına küçük tutulduğu takdirde ekonomiye biiyiik bir
yük oluştunnayacak olan devlet girişimciliğine hala
ihtiyaç vardır. Aynı hiçiınde. bu büyük devlet üre
tim birimleri içinde bankacılığa da hala gerek var
dır. Bakın. bugiiıı çovrcrıiz.e ; büyük holdingler, Koç.
Sabaııcı'Iar. ya da Doğan vs. gibi çeşitli büyük hol
dingler kendi bankalarını yaratınışlardır.

- Onların. o holding sektöründe kendi baııkalarına
ihtiyaçları var da. madencilik ve metalürji sa
ııayiin<le biiyük alanı kaplayan Etibank'ııı niçin ol
ınasııı? Etihank'ın cihette bir bnnk.acrhk kesimi ola
caktır. kendi bankası 9lacaktır ki bu bankayla heuı
kendi para iş~cınlcri bakııınndaıı başka bankalara
konı.isyoıı vcnnektcn kurtulsun. hcııı de önderlik et
tiği kcsiınde ınadcııcilik ve metalürji kesiıniııdc toş ,
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viklcr yapabilsin; bilinçli teşviklerde bulunabilsin.
proje denetimleri yapabilsin; projeler geçerli ise. o
projelere kredi verebilsin. Bu bakımdan da ban
kacılık dahi. bankacılığın genellikle çok geliştiği
Türkiye'dc devlet kcsinıi içinde. sektörler itibariyle
bankacılık dahi vazgeçilemeyecek bir araçtır.
• • • Sonra. biraz önce de belirtildi. dünyanın en ge
lişmiş ülkelerinde bile. diyelim ki Fransa gibi geniş
bir kamu kesimi olmakla' birlikte özelleştirme rüz
garlarınm güçlü estirildiği ülkelerde bile. bir alan
var ki orada devlet kendi görevinden vazgeçnıiyor:
Teknolojik sıçrama alanı. Kendi tekrıoboji rrrizıi üre
tip öbür toplumlardan sürekli teknoloji itJial etmek
durumundan kurtulmak gereği inkar c<lilemez.. Onun
için. Fransaela bu konuda yeni bir KİT daha ku
nıldu. İki yıl önce. Devlet kendi yöneliıni altındaki
çeşitli endüstrilerin araştırma geliştinne bö
lümlerini ayırarak. teknolojiye. ileri teknolojiye ve
özellikle bilgisayar teknolojisine ait yönleri ayırarak
bir yeni KİT yarattı. Onu teknoloji üretmekle gö-

• revlendirdi. Ama bizdeki özelleştinne rüzgarı bakın
ne yaptı: T'ürkryc tdc TELETAŞ cliye=örıcc bir kaınu
şirketi kurulmuştu ve bu kaınu şirketi. belki de rast
lantılar sonucu. T'ürkiyctrıirı en değerli elektronik
mühendislerini kendi araştırına ve geliştinne br
rirrıirıcle toplamak fırsatım buldu. Çünkü TÜ
BİTAK'a bir ara sağcı güçler egeıneıı olınuş xc
onlar TÜl3İTAK'ııı içindeki elektronik uzınaıtlannı
uzaklaştırmışlardı. Dışladılar. TELETAŞ sahip
çıktı. kendi içimle çok değerli insanların toplandığı
bir. araştınna gcliştinnc böliimü kurdu. Niçin?
Çünkü 'Türki ycdc, evet bugün onun ayrıntılarına
girmedim. telekomünikasyon alanında muaz.zanı bir
mesafe katedildi. muazzaın yatırıııılar yapıldı. Türk
halkmuı vergilerinden oluşan, ya da borçlardan olu
şan büyiik yatırımlar. Türkiye o alanda sıçraına
yaptı. Ama bu sıçranıa dışarıdan ithal edilen araç
larla, gereçlerle oldu. Hiçbiri bizrm kendi tek
nolojimizin üretimi değildi. Ama bu hep böyle git
mez; hep geride kalırsınız. Evet paranızı harcayarak
en ileri teknolojiyi alırsınız. aına kendiniz üret
miyorsanız. clektroıtik alanında ·sıçraına ya
pamıyorsaıuz, başka alanlarda olduğu gibi. malı
kumsunuz demektir.
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O ilerlemenin bir değeri yoktur. Onun için TE
LETAŞ• ta böyle bir birim_ kuruldu. Fakat ne oldu?
TELETAŞ'ııı önce % 39 hissesi Arcatel-Bell şir
ketine satıldı; arkadan buna bir böHiınü daha katıldı
ve TELETAŞ'ııı içinde yabancı hisse % 65'e çıktı.
Şirket. genellikle Arcatel-Bcll şirketinin egemenliği
altına gireli. İlk yaptıkları iş, bu bölümü lağvetmek
oldu. Araştırma bölüın lağvedildi ve içinden en de
ğerlinin değerlisi olanları şiı:ketin dışarıdaki araş
tırma bölümüne nakledildi. Öbürlerinin de işlerine
son verildi. Yapılanlar, teknoloji alanında, saıııl<lığı
gibi. dışardan güç getimıek, beyin getinnck ve böy
lece Türkiye'nin teknolojisi de zenginleşmesi so
nucunu venniyor. Bu sonucu verebilmesi için, o şir
ketlerin yönetimine egemen olmanız gerekir.
Teknolojik gerekler dolayısıyla şu kadarcık his
sesini dışa açsanız bile, sonuçta o hissenin çoğunluk
haline gclıneıncsi, şirketin kaınu şirketi olarak kal
ması gerekir. Çünkü kamu şirketi olmadığı andan
'itibaren; söyJediğim sonuçlar ortaya çıkıyor.
. Belki sürenıi geçtim, aına soıı noktayı özellikle
vurgulamak istiyorum. O <la şu, Bütün bu rüz
garların, her şey özelleştirilecek demenin ve her
şey özelleştirilecek diye bir listeye koymanın en.
kötü sonucu, toplumda, özellikle çalışanlarda moral
bozukluğu yarat.ınaktır. O ıuoral bozukluğu geldi
mi, insanlar bir daha çalışına şevkini kaybeder, ge
leceğe olan güvenini kaybeder. Verimsiz ise, ku
ruluşlar düzelecek yerde büsbütün verimsizleşir.
Verinıli ise, veriınsiz hale gelir. Fiyatları düşer ve
satış giicil azalır. Alınaya niyetli olanlar da, özel
likle bunları alırlar. İlk yapılan iş budur. Onun için
muharebe, kafalarda, moralde verilmektedir. Orada
kazaıunak gerekir. Orada kazanmak için de da
yanışına gerekir. O dayanışnıayı sağlamak da sen
dikaların rotil çok büyüktür.

Aına bu rolü sadece işsizlik korkusuna dö
nüş tiinnemek gerekir. Onun <la çareleri vardır. Ay
nca düşünülür, fakat ona döniiştiirnıenıck gerekir.
O bakıındaıı da zaıuıcdiyoruın BANKSEN'iıı bu gi
rişiın.i, gerçekten kutlanmaya değer bir girişimdir.
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Prof. P.r:. Yakııp .IÇ_EPENEK
ODTU Oğretiııı Uyesi

Şimdi ben de bıraktığım yerden devaın edeyim.
Yalnız burada şöyle bir dunun var. Sayın Milintaz
SOYSAL hocam özellikle yeniden yapılanına ko
nusuna ayrıntılı biçiınde değindi. Ben konuşmaının
bu bö)üınündc konuya biraz bu ağlama duvarı. göz
yaşı duvarı olınaktan çıkarıp ne yapılabilir ne yap
malıyız. bundan sonra ne tür öneriler düşünebiliriz.
bunlara değinccci:>iın.

Şimdi bir anlamda bir tür eylem prograını tas
lağını sunmak istiyoruın. Sol kesim gerilla savaşını
çok seviyor. Biz tek tek savaşıyoruz. Böyle göğ
sümüzü gere gere Kuvay-ı Milliye diyoruz başka
şeyler diyoruz. Sedat arkadaşım. sevgili kardeşim
yanlış anlaınasın şunu demek istiyorum~ hemen her
gün ya da her hafta Türkiye'nin değişik yörelerinde
özellcştinne konusu güııdeıne geliyor. Ve bu tar
tışılıyor. Yani Ardahaıı'dan Saınsun'a veya Edir
ne'dcn Van'a ne diyorsanız yapılıyor. Fakat bizim
bir cksiğiıniz var. Bireysel. evet bireysel olarak bunu
düşünüyor konuşuyonız. da ortak bir eylem prog
ramı ya da örgütlü güçlü bir eylem prograını ge
liştireıniyonız. Şiındi bunun nesnel ııedcııleri var. bi
Iiyorum, 80'1i yıllarda. daha önce de Türkiye'de.
daiına sennayeye örg6t1cnnıc olaııağı verildi sonuna
kadar verildi ve şiındi sermaye saldırıyor. O kadar
da demokratik saldırıyor ve diyorki; özclleştinneyi
tartışmak aıılaınsızdır. Yani aptallıktır diyor. Ser-.
maye gayet güçlü bir şekilde akılsızlıktır diyor.

Şimdi gcleliın kcndiıni7..c. Ben neyi öneriyorum. -
Ben üç düzlemde bazı şeyler söyleyeceğim. Birinci
düzlem şudur; önce bu saldırıyı göğiislenıck zo
rundayız. Ortaklaşa göğüslcınck zonıııdayız. Şiıncli
göğüslemek örgiitlcıuncylc olur. ona sonra ge
leceğim. Ama bizim göğüsleme işini ortaklaşa ya
pabilmerrıiz için vurgulaınaınız gereken . tcınel öge.
bilgilenme hakkını sonuna kadar kullaııınaktır. T.C.
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yönetiminin yüzü başka yerdedir. İktisatla uğ
raşanların bir çilesini söyleyeyim. Doğru dürüst sa
yılar. veriler bize verilmeden evvel Dünya Ban
kası'ıuıı. Washington'un bilgisayarına geçer. Bu
böyledir. Doktora öğrencisi burada bulamadığı bil
giyi Dünya Bankası'ndan bulabilir. Şiındi böyle bir
Tüı-kiye tophunu bu tür bil.b>isi7.liğin içinde. ka
raıılığıııda içinde kör döğiişüne sürükleniyor. Do
layısıyla birincil görevimiz bu bilgilenme hak
kıınızı. eğer azıcık deınokrasi varsa. sonuna kadar
talep etmektir. Bu çok öııeınli. Ben bunu çok önem
siyorunı.

Şiındi bunu ayrıııtılandırabiliriın. Anıa burada
hemen şunu söyleyeyiııı; dünyada öz.el
leştinncler<lc rıofcr oluyor ya da gelişmeler nedir,
bunu öğrenmek zorurıdayız, Biraz evvel bir ürıi
versi te - öğrencisi arkadaşıın, Arjantin'i örrıck ve
rerek hocanı ne yapacağız, dedi. Evet Arjantiıı'i de,
Ivicksika'..yı da başkalarını da önıek verirler. Özcl
leştinnc ınadeııi para sayılırsa, öbür yuzu de
nıokrasidcn uzaklaşınadır. Ya da denıokrasiııin yok
luğudur. Bu çok öııeınlidir. Ne hikmetse biz bunu
hep atlıyoruz. l3akm Avrupa T,ophıluğu hangi hal
lerde kaınu girişimciliğini öngörüyor. 1991 'in Ara
lık'ındaki •A'vrtrpn Koınisyonu'ııun Resıni Gazete'clc
yayınlanan raporunda ne diyor? Bir; bölgesel ge
li_şme...

Tanrı aşkına Tiirkiye'de bölgesel gelişme so
runu yoktur denebilir ıni? Türkiye iç savaş yaşıyor,
bu nedenle iç savaş yaşıyor. İki; sanayinin yeniden
yapılanması gerekiyorsa diyof-. Üç; enerji ulaştınna
ve telekomünikasyon gibi ortak Avrrıpa projeleri
çerçevesinde diyor. Şimdi Avnıpalılar bugiinler<le
bir akıllı yol kavrnrmrıa lakılınışlar. Karayollarınm
duyarlılığı. Yaııi sinyalizasyonu başka şeyler vs.
vs.

Avrupa Topluluğu bu alaıılar<la kaınu gi
rişimciliğinin yeri olahilcceğiııi. olması gerektiğini,
ülkelerin kendi koşullarma uygun olarak bu alan
larda gelişmeleri gerekliğini komisyon raporu ola
rak vurguluyor. Dışişlcri Bakaıılığımız başka tem
silciler var.. Kendi vergileriıni7Jc Avnıpa'da da onca
adaın besliyoruz.. Bu bilgiler ortalıkta· yok. Y'aııi
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şunu demek istiyonun önce bilgilenme hakkımızı
almalıyız. İkinci nokta şu SOYSAL da söyledi. Biz
KİT'l~rin sağ iktidarlarca kötüye k.-ullamlmaları yani
gcçınişi tartışma. hesabını sorma yönüne git
meliyiz. Aına burada önemli bir nokta var. Sayın
SOYSAL kamusal salıiplik dedi. ben bir başka ad
söylüyorduın. demokratik özerkleştirme diyonıın.
Yani KIT'lerc topfurnsnl salıip çıkınanın. o bilinci
oluştunııanın yollarını bulınak zorundayız. Ben her
zaınan hayret ediyorum. cuınhuriyetin kuruluşundan
bu yana onca bürokrat. onca genci rrıücfür, onca yö- ··
netim kurulu üyesi vs. şu veya bu şek.ilde, bu ku
rwnlardan yararlandı. Türkiye'de hukuk sisteıni Yıl
dırını bağışlasın. evkaf hukuk--u oldu. Her taraf"
vakıflarla doldu. her taraf Osınanlı hukukuna gi
diyor. İyi de kaınu kuruluşlarına ilişkin buularm iş
leyişine değiştirilmesine başka konularına ilişkin.
bir vakıf örgüüeıuncsi hiç gündeme gelınedi. Kendi
kendime hep sordum aına hiç öyle bir şey olmuyor.

Burada kaınu kuruluşlarının bundan sonra nasıl
olması gerektiğine. yani demokratik özcrklcştinne
meselesinin ne alınası gerektiğine gelınek istiyonıın.
İşçi katılımınu_ı bu kunıınlan ne hale getireceğiıü
biliyorsunuz. • işçi katılıınuun örıerrri , sadece sa
hiplenme değildir. Şimdi kapitalistler bize diyorlar ki
arkadaş. ne kadar veriınli isen o kadar ücret alırsın.
Oysa geleneksel olarak solun buna karşı bir ar
gümanı var. Karşı bir iddiası var. Biz de di
yebilmeliyiz ki arkadaş. ne kadar verirsen yani. üc
retirn ne kadar yüksek olursa veriınliliğiın o kadar
artar. Biz o ne kadar üretirsen o kadar ücret vcı-iriın
önennesiııi tersine çevirecek dcınokratik süreçleri bir
türlü oluşturamadık. Ve bu öncınli bir öncnne gibi
geliyor. Dolayısıyla üzerinde dunılınası gereken bir
nokta da bu.

Özelleştirmede Türkiye'yi yönetenler çok yanlış
yaptılar. Bakın Dünya Bankası'nın bir raporunda
Türkiye "Özelleştirme uygulamasında etkinliğin
ve verimliliğin arttırılması aınacını geri plana
attı. Ve özelleştirme bütçe açıklarını kapatacak
yönde gelişiyor" diyor. Dünya 13aııkası'nın eleş
tirisi bu. Biz de söylüyonız Dünya Bankası da söy
lüyor. Bir şey daJıa. Türk.iye'dc yarılış söyleniyor.
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En ıyı özelleştirme önıeği İngiliz telekonı şir
ketiymiş. İngiliz telefon şiri5etiymiş. Şimdi bu da •
büyük bir yalan. Britislı . Telecom'un özel
leştirilmesinde bakın neler oldu. Sahiplcnıne açı
sından gene Dünya Baııkası'nın raporu diyor ki; İn
giltere'deki özelleştirme uygulrunalarında - bunu
TÜSİAD'da aldı. Türkiye'de özellcştinne diye ya
yınladı - sinai mülkiyetin tabana yayılması ama
cında başarı elde edileıncmiştir. Şimdi kapitalizınin
beşiğinde gelir dağılıınının onca düzgün olduğu.
demokrasinin işlediği ortala:ıı:ıa kişi başına geliri
Türk.iyc'ııin beş katı falan olan bir ülkede siz özel
leştinı:ıe ile sermayeyi tabana yayamıyorsunuz.
2000-3000 dolar kişi başına geliri ofarı; bir çok
yerde 300 dolara düşen. gelir dağılıınının onca
bozuk olduğu yoksullar ülkesi Türkiye'de özel
leştirmeyle sermayeyi tabana yayacaksın. Buna her
halde birileri güler. Kargalar ını gi.ilcr kiınlcr güler
bilenıiyonıın. lngiltere'de, pek çok finnada. Telccoın
dalıil başlangıçtaki hissedar sayısı birkaç ayda,
yılda değil. diyelim 65.000'den 8.600'e falan düş
müş . .Bakın 8'de bir azalınış.

"\ Şiındi bwıları şunun ıçın söylüyorum. Tür-
kiye'de elinıizde büyük bir avantaj var. Türkiyc'de
özclleştinneyi • yürütenler bu tür büyük yanlışlar ya
pıyorlar. Hukuka da çarpıyorlar. çarpılıyorlar. Ay
nca hep yanlış önıeklerden gidiyorlar. dolayısıyla
bu bir avantaj. Uzun dönenıli gelişme konusundaki
noktalara Mümtaz Bey değindi. Bunwı eğitiınle çok
büyük bir bağlantısı var. İş gücünün niteliği ile çok
büyük bağlantısı var. Yani Türkiye bundan sonra
60'Iı. 70'li yılların plaıılaına anlayışını taşıyaınaz.
I-Iocaın planlaına derken bu noktayı da ayınııaya ça
lıştı. D~nıın şudur; Türkiye stratejik plruılnına kav
ramını geliştirerek gitınck zorunda. Ve bu stratejik
plaıılnın;ı kavranıında teknolojinin ürctiıniııe katılına
bunu topluınsal hareketlilik. araştınna geliştinne ve
burjuvazinin. scnnayeııin sosyal soruınluluğu - ona
biraz sonra gelcccğiııı - veya· sosyal sonıınsuzluğu
çılguılığıııı gündeme getirerek yapınak zonuı<la. Vc
eğitiın bunnn bir ögesi.

Bugün Türkiye işçi sınıfının çalışan kcsiınin
eğitim durwııu çok iyi değil. İlkok-ııl ınczuıılarının
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toplam içindeki payı % 55'dir. Okur yazar ol-
•mayanların payı % 15'dir. Şimdi bu işçi sınıfının ni
teliğinin hızla değişiminin programa bağfanrrıası ge
rekir bunu da savunacak olan bizleriz.

Şimdi sonuca gelelim. Bu işlerin düzenlenmesini
bire bir kavga vermekten. bilmem köşe yazıp bil
mem kızgınlıkla nutuk atıp vs. 'den böyle top
lantılarda dertleşmekten. ağlaşmakt..aıi kurtaiınak
zonındayız. Ben bu konudaki önerimi söyleyeyim;
DİSK'in Genel Sekreteri arkadaşun Süleyman ÇE
LEBİ de burada. Bu konudaki değişik or
gütlcnmelcri. yapılaııınaları. gruplaşmaları DİSK'in
öncülüğünde ya da önciilüğü sevıniyorsaııız DİSK'in
eşgüdüınünde bir ortak platforma taşıınak zo-
ruııdayız. Bu ortak · pfaıforrnun T'ürkrye"de ya
pabileceği çok şey var. Bu ortak platfonn<la bence
üç öge çok önemli; bir sendikalar çok önemli. iki
meslek kunıluşları önemli. üç olabildiğince üni
versiteler öııeıuli. Olabildiğince ile ilgili bir som var
onu daha sonra yaıııtlayacağıin. Eğer bu a.şaınada
son söz. eğer "bireysel. tek tek gücümüzü DİSK ile
birlikte. DiSK eşgüdüınüııde ortak bir toplumsal ha
reketliliğe -ekonoınik siyasal ve ekonomik ve top
lwnsal boyutları ile- dönüştürmeyi başarırsak. bu
nesil olarak görevinıizi yapmış sayılıriz. Ba
şaramazsnk ölünceye kadar ağlaınayı sürdürürüz.
Ben başarabileceğimize iııaıııyonıın.
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Prof- Dr. İuettiıı ÖNDER
İ.Ü. Öğretiııı Üyesi

Ivlüsadenizlc ben bir inancımı söyleyeyim. İk
tisat alanında teoriler vardır. ekoller vardır. Halta
zaınanlara göre de ekoller- ortaya çıkmıştır. İn
giltere. belki giiçlii olduğu. ona ihtiyaç duyctv.ğu dö
nemde bir ilke olarak liheralizıni savunmuştur. Yani
hepsinde tutarlılık falan yoktur. Tarih nasıl belli
-güçler tarafındaıı yapılıyorsa. iktisat teorisi de hatta
ideolojiler de güçlüler tarafuıdaıı oluştunıluyor. l'...Ce
sele böyle ise. o zaınaıı iktisat alanmda giiçlü olan
lar. üretiın araçlarına sahip olanlardır. "Peki üretiın
araçlarında çalışanlar kendilerini, (hele bir Tür
kiye için fokus edeljm) nasıl niteliyorlar~" diye
baktığımızda ben çok ilzilhiyorum. doğmsu. işçi ör
gütleri işçiler nasıl seınholizc edilir? Çarklarla. pa
zusu kuvvetli bir adanıla elinde çekiç tutuyor falan.
Bu devirler geçti artık. insan artık üst düzeylere
geldi. beyin düzeyine geldi. Ama işçilerin oraya çık
masına müsaade edilmiyor. Niye edilmiyor? Çürıkü
orası başkalarııım yeri. yönetiın yeridir. Yönetilen
yeri değildir. orası. Dolayısıyla. ben bunu çelişkili
olarak_ görüyonun. Hem yönetilen yerinde knlırırık;
çark düzeyinde. çekiç düzeyimle kalmak: ondan
sonra 0ben de yapayım bu işi" clernek; bu tutarlı
değil!

İktisatın uııiversal kurnlları yoktur aına uy
guladığıınız bir sistemin o an için zorlamaları. da
yatmaları vardır. Çok Fazla birşey yapamayız. Peki
o zaınaıı ne yapınaınız gerekir? İlk. korıu şmrırrıcla
biraz söylcdiın KİT'lcr şimdiye kadar c.lcvlctiııdi,
şimdi satılıyor. Peki devlet KİT'lerle ne yaptı şim
diye kadaı:,? Kamu yaran mı güllü? Özel sektör ya
rarını giittil tabiatıyla. Ucuz hanınıaddc sağladı.
ucuz girdi sağladı. ornclan işçilerin güçleri üzerinde,
cıncklcri üzerinde özel sektörü besledi. Onlar; bu
günkü Koçlar. Sabancılar birkaç yöneticiyi tuttu. O
yöneticileri aldı. Hepsi KİT'lerden yetişme yö
ncticilcnlir. Peki. biz niye hakiın olamaınışız buna'?
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Çünkü devlete kim hakim? Devlete sermaye sa
hipleri hakim; üretim araçlarına hakim olanlar hakim
devlete. Bugün Ivfcclis'in bileşimine bak.ınaınıza
gerek yok. Bugünkü meclisi biz değiştirsek. ka
fanızdaki hangi siyasi partiyi oraya koysanız. aynı
şeyi o da yapar. Bugün koalisyondaki bir parti T'nin
satışına çok direndi. arrıa Dünya Baııkası'ııın heyeti
oradayken iınzayı koydu. % lS'in.in satılması önemli
değildir.

Migros'un nasıl Koç'uıı eline geçtiğini alın. odcır
yun. Migros böyle geçmiştir Koç'un eline. Netaş
böyle. Hiç akıl karı mı? Bir adaın gelecek. bir ya
bancı serrrıuye , diinyaya hakiın bir scrrrıaye, scr
mayeııin % 15'iııi alacak, adaın ınilyoııları yatıracak
oraya. söz hakkı siz de olacak. Olmaz böyle birşcy.
olmayacak yani üç ay içinde olacak ama on üç ay
için olmayacaktır böyle birşey. Bu ilk adıındır. do
layısıyla bir pchlivaıı tuş olmak üzere ise. kolunu
kurtarayım derken biraz daha kaykıldı nu giderek
sırtı ıniııdere gidiyor bunun. Onun için buna ka
tagorik olarak karşı dunnak lazım. Artı üretiın araç
ları mülkiyetine ginnck Iaz.ırn, bunu bir
leştirdiğimizde bu KİT'leri işçi .örgüUcnııin
sahiplenınesi gerekiyor. Devlete de bırak:inaınak ge
rekiyor bunları. Şiındi devlet bunları özel sektörün
yararın~ kullanıyor. Onun için zarnarı gelince k.----Uf
eştiriyor, zaınanı gelince bunları peşkeş çekiyor.
öbürlerine arpalarını veriyor. Buna biziın salıip çık
maınız gerekiyor.

Bizinı ücret sendikacılığını bırakıp; artık. yö
netime ve üi-ctiın araçlarının ıııülkiyetine ginneıniz
gerekiyor. -Eğer sisteın buysa biz de ınodenı çağa
uyalım. biz de kapitalistlcşelim. Ama bunu bugünkü
siyasal iktidar da söylüyor. yani işçilere pay verelim
diyor. Şimdi bu şu demek değildir: Siimcrbaıık fab
rikasının otuz sene, kırk senelik belki dalıa da es
kimiş ınakinalarını orada beş yüz işçi çalışıyorsa.
bcşyüz işçiye vcrcliıu. Onun bir anlaıuı yoktur.
çünkü bekleyen zenginler o hisse senedini alacaktır.
Diyelim ki beş on nıilyonluk bir evi köşede iki üç
milyona alıcı hazırdır. Bir işçi onu satınaya ha
zırdır. Çünkü o ckınek ınücadclesiııc bugün ışın
lanmıştır. endeksleıuniştir. yanlış bir nıücadclcdir
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bu. ekınck veren her an bulwıur. Üretiın araçları
mülkiyetine ginnedikçe ekınek veren bulunur.
Çünkü biz yapacağız bu işleri. kendileri gelip yap
ınıyorlar ki bu işleri. Dolayısıyla üretim. araçları
mülkiyetine ginnek kesinlikle gerekiyor.

Bakın bunwı bir yolu var. o yolu da bugün elli
küsür trilyon tasarrufu teşvik foııu birik.n-ıiş va
ziyettedir. Peki ne yapıyorlar bunları hüküınet? Özel
sektörün yanında harcıyor bunu nasıl harcıyor. özel
sektörden vergi alınıyor. Bir özel bankadan gidip
borç alırken % 70'lc borç alıyor. belki dal-ıa yüksekle
borç alıyor aına hurdan % 30'la borç alıyor. Benim
paraını negatif faiz vererek kullanıyor. Zaten enf
lasyonda eriıniştir bu para. Peki bunlar nasıl kul
lanılabilir? İşçiler şimdi biraraya gelmişler bunu."
kal<lıralun diye ıııalıkeınclcnle davalar açıyorlar. Bu
büyük bir gaflettir. ]\,[adeııı öyle birşey var. gelir
vergisini indireliıu eliyor ınuyuz? Bir finans ku
nıluşunda da- siz çalışıyorsunuz. sizler % 25 vergi
verirken patron % 9 vergi ile karşı karşıya. bvına
karşı gelebiliyor muyuz? Gelemiyoruz. Buna karşı
ne yapalını? '"Gelir vergisini indirsinler". diyelim;
bu parayı gi,~ alınayaluıı. çocuklarunız yararlansııı
bundan. Bffiiu da tasarrufu tcşviğc aktarsınlar. biz
üretim araçları ıııülkiyctine gircliın artık. Bmılar
biziın olsun artık. Öteki a<laııılarınkiııi alalıın de
nıiyonıın.

Avrupa bu ışı başka koşullarda ger
çeklcştinniştir. Biz ise. üretim araçları ıııülkiyctine
ginnek ınecburiyetindcyiz. Bilinçlcıuııe ondan sonra
cereyan eder; bilinç bir nıa<ldi tcıııcl üzerine otunır,
havada bilinç olmaz. Dini bilinçler de öyledir. Ya
bunu u1vi arenada ccıuıet ve cehcnneınle te
nıellendiririz veya bugfüı bir partinin yaptığı gibi al
tma ıııad<li teınel koyarlar. Yoksa bilinç olırruyor; bi
linç alınası için. ıııa<l<li teınclin olrrıas ı lazınıdır.
Şimdi nıiicadclc yapabilmek• için de dediğim gibi
iiretiın araçlarına ginııeıııiz Inzırn. En büyük ınil
cadcle aracunız odur.

Biziın çarktan. çekiçten kurtulup. yine o ışı ya
pacağız. buna bir engel yok aına, arkanuzda bir su
venccıniz alınası Iazım; artık biziın buralara gir
ıncıniz lazıın. Özel sektöre bakaf ım, toplumu
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sömürme mekanizınalan nedir? Bunlardan bir tanesi
sattıkları mallara enflasyondan yüksek fiyat koyup
halkı sömiirıne mekanizmasıdır. Başka nedir.? Üc
retliyi söm_ürme mckanizınası; ücretleri hüküınetle
beraber düş~yorlar, Hükümet kimin yanuıda? -
Bakın. Sayın Inönü. ayrılma kararını alırken çok
güzel bir laf söyleiniş "halk beni seviyor ama, oy
vermiyor!" demiştir. Olmaz böyle birşey. buna çok
kesin bir şekilde karşı_ durmak zonındayız. Neden
oy veriyonız öyleyse?

Artı daha başka bir olay var. bunları çözmemiz
gerekiyor bwıları. Yasal iktidar gelse de başka ik
tidarımız gelse de üretim araçlarına sahip ol
madığıınız sürece o siyasal iktidarla fazla birşey ya
pamayız. Bazı şeyleri yapsak <la bu göstermelik
olur. 'sosyal haklarımızı alıyor gibi gözüksek de bu
da uzun vadede sermayenin işine yarar. Bütün Av
nıpa tarihine baktığımızda bütün sosyal haklar ser
mayenin emrinde ve onun lehinde gelişıniştir. Top
lwnlan pasivize etınek için verilıniştir. ideolojiler
gelişmesin diye verilıniştir. piyasa açılsın diye ve
rilıniştir. Böyle bir takım maliyetler toplwna ya
yılmıştır.

Bugün özelleştinnede de aynı şey oluyor. yani
bütün zarar eden KİT'ler devlete bırakılacak. yani
bütün zararlar sosyalize edilecek. Kar eden KİT'lcr
özel sektörde birtakım insanlara. bir avuç insana ve
rilecek; yani bir anlaında özelleştirme avuç
laştınlacak denilebilir. Dolayısıyla. ınücadclenıizi
kesinlikle başka yerlere çekınek mecburiyetindeyiz.
Artık böyle çarkla-çekiçle. tezgahlarla ideoloji dü
zenine karşı duraınayız. Bizim bir yerlere gclıne~z

- lazım. Bakın bir kitap var. geçen gün gazetede ta
!)ıttılar, "'Otomobilli Vaşam" diye. bende oradan
aldıın. Heııry FORD, sermaye toplaınak için. "'bu in
sanlan biz meşgul edeceğiz, o sadece bir yerde
bir şey yapmasını bilsin o kadar, onun yerine biz
düşüneceğiz" diyor. Bugün aynı şeyi bize yap
mıyorlar mı? Bankada çalışan arkadaşlara. fab
rikada çalışan arkadaşlara aynı şeyler yapılmıyor
mu? Biz bunları bcniınserniyor muyuz? Fazla mesai
yapıyoruz. bir de çalışma ondan sonra. biz me
murları beğenıniyorsunuz. siz ne iş yapıyorsunuz ki.
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dokuzda gelirsiniz dörtte çıkarsınız biz inanın sekiz
buçukta geliyonız. öğle saatleriıniz bile yok yemek
saatlerinde de hızlı hızlı yiyip geliyonız. biz ça
lışıyoruz diyorsunuz. Bu bir insan sönıürüsüdür.
Ve biz böyle duygular içine kapılıyoruz. bakm be
yinlerimiz zaptedilmeye başlanıyor.
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Şiikraıı KETENC"i
Gazeteci-yazar

Özelleştirme işleminde bardaktaki su aynı anıa
bir bardaktan bir bardağa boşaltılıyor. Teorik olarak
Hocamızın söylediği doğnı ama ben birinci ko
nuşmaında. bu bardaktaki suyu da ko
nıyaınadığımızı anlatmak istedim. Başka bir bcn
zetrrıe. Yani bu bardağı şu bardağa boşaltsak olacak
bµ iş. Ama. Türkiyc'deki sosyal ve ekonomik ya
pılaııınada bizim o suyu içine boşal ttığıınız. dök-

·-ıüğüınilz ağzı küçük ve o suyu alamayan başka bir
bardak var ve su boşa gidiyor.

Türkiye açısından böyle bir güçlüğilmüz var ve
bir daha ekonoınik anlaında dönüşümü olınayaıı ka
yıplara uğnıyonız. Bu bazaıı yağınalaına yöntcıniyle
gerçekleşiyor. Dunun tipik bir örneğini geçen yıl
yapılan bir toplaııtıda. Kaınu Ortaklığı İdaresi söz
cüsünden öğrendiın. Kaınuoywıda çok sayıda in
sanın hala duyup duynıadığuıı bilıniyonım. Belki
Babıali'deki bu son çatışınadan sonra l·Iürriyct'ten
öğrenmişsinizdir. Çukurova'nın değerinin çok al
tuıda satılmasında. kapalı zarflar değerinin be
lirleıııne sırası (kaınu mallarının sırası belirleniyor)
-herkesten gi7Ji tutulınuş. Ana fiyat bclirleıuniş aına
bu gizli tutulmuş işletmenin kendisi de bilmiyor bu .
fiyatı. Fiyatı kimin belirlediği de belli değil. Ama
KOİ'nin sözcüsü "Biz burayı knpnh zarf usulüyle
20 günde sntmnyı başardık". diyerek övünüyordu.
Sözcü bunu. "'yeni uyguladığımız yöntemde bizim
belirlediğimiz fiyatı geçme koşuluyla en yüksek
fiyatı kim verirse, ona veriyorduk" diye arı
latınış tı.

Bugün hepimiz biliyonız ki Çukurova'nın sa
tışında ödenen para (onwı kredi veriliş biçiıni ayn
bir korıu), bu suyun birilerine verilıncsi ve arada bu
bardağa geçilınesidir. Bu olgu. yaşaının her ala
nında. en ürkütücü boyutuyla da özclleştinncde ya
şanıyor. Bence en çok üzerinde dunılınası gereken
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olay bu. Türk.iye'run bu kayıbı sonradan gidermesi
~olay değildir.

Değinmek istediğim ikinci bir konu da şu: Yıl
dırıın Bey hukukçu mantığıyla çok güzel birşey
söyledi. ''Ortada kamu hakkının gaspı sözkonusu
ve hukuk olarak bunun hesabını sorabiliriz"
dedi. O da çok doğru. Ama bir işe yaramıyor.
Çürıkü bu iş oluyor. her biçimiyle oluyor ve hu
kuksal olup olınamasının yaşaında bir anlaını. bir
değeri •. yok. Çünkü belirleyici olan halkın ra
hatsızlığı. tepkisidir. Bu yüzden. hukuki gerçeklik
pek anlaın taşıınıyor. Bizde bir dcınokrasi var. Ger
çekten de şekil olarak var. ICFTU Genel Sekreteri.
DİSK'in toplantısında altını çizerek; "Sizdeki de
mokraşi, sandık demokrasisi, siz seçimden seçime
oy kullanıyorsunuz. Oysa, demokrasi sandıktan
başlar ve oıiun günlük yaşamda uygulanmasıyla
yaşar." dedi. Türkiyc'de Iruk.uk'u ve haklarıınızı
kullaııınıyor kendi hak alanlarıınızı tcrkcdiyoruz.
Tehlike şuradan kaynaklanıyor: 1-Iüküınct var. ko
alisyon var ve Başhakan Alınanya• da "Zon
guldak'ta Nükleer Santral kuracağız" diyor.
Araştırıyorsunuz. resmi olarak hiçbir bakaıı haberli
değil. yetkili kaınu kuruluşlarıııdaıı yapılmış ça
lışına yok. uzınaıı yok. araştırıııa yok. Aına karar
veriyor ve biz "ne oluyor?" diyecek kültüre sahip
değiliz_

Bunun sayısız çarpıcı önıekleri var. Kanun hük
münde kararnaınclcrin çıkışındaıı. uygulanışındaıı
b~Jlayalını. Yine ilgilcn<liğiın ıçın araşrrrclrrn;
"Univesite sına~ları kalkacak" dendi. -~u be
ğcnıncdi,b>iıniz YOK'ün bile haberi yok? YOK' teki
yöneticiler.· "hu kararın bizden geçmesi gerek".
"karar olarak biziınle görüşülmesi gerek, sınav
için hazırlıklara başlanılması gerekiyor" diye ya
kınıyordu. Milli Eğitiın Bnk.arıl ığ ına gittiın, dunun
daha vahiındi. Bakan dahil, rrrüate.şar düzeyinde
pckçok kişi bana "acaba bu nerede hazırlanmış

, biliyor musunuz?" diye sordular. Türkiye' de bir
karar yetkili ve sornınlu mckaııizınaların lıiçbiriııin
bilgisi olınadaıı topluına açıklanıyor. aına buna top
luınsal bir tepki gösterilıniyor. O zaınaıı biz de
nıokrasiyi ve haklarunızı kı.ıllanaınıyoruz.
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Hocaınızın bir sözü vardı: '6Sendikaların ni
metlerini sonuna kadar kullanın.ak" diye. Şiındi
ben buradan özelleştirme konusunda gitsem gitsem
nereye dayanacağım. Biraz önce yine bir Hocaınız
söyledi: "Tek tek gerilla savaşçısı olmayı çok se
viyoruz. Ama birlikte bir şeyler yapamıyoruz"
diye. Çok haklı aına birlikte bir şey yapmak. ör
gütlerden geçer, yani. sendikalara. siyasi partilere da
yanacağız. Peki nasıl harekete geçeceğiz? Şiındi si
yasi partilere bakıyoruz hcrşeye rağmen varlıklarına
çok gcreksiniıniıniz var. Saygı duyuyonıın aına ko
alisyon koşullarına, sol partilerin dun.unlarına ve
sağ partilerin tablosuna bakıyorum; Türkiye'de-özel
leştirmeniıı karşısında bugün için. özelleştinncnin
karşısında dunnak bir yana bu suyun yo
kedilmesiııin karşısında duracak siyasal örgütlenıne
göreıniyoruın. 900 bin işçiyi örgütlemiş sendikalar,
özel sektördeki örgütsüzlük karşısuıda yok ola
cakları için hiç olmazsa can havliyle. çıkarları açı
sından burada bir mücadele verirler diye dil
şünüyornm. Bakıyorum -Türk-İş'in deklerasyonuna;
Türk-İş özelleştirmeye karş_ı değil. '"Koşullarım
var" diyor aına zaten Türk-Iş'e bağlı bir silrü işyeri
için özcllcştinnc uygulaınalan geliyor. Ve buna ne
ideolojik' ne de fiilen hiçbir tepki verilmiyor. Neden
verilmiyor? Çünkü sendikacılığı ve sendikacılığın
ııimetlerinden yararlanmayı başka biçimde al
gılıyorlar.

İdeolojik boınbardıınan. müthiş· bir olay 12
Eylül'ün sonuçlarını bu aıılaında çok ıyı de
ğerlendinneıniz gerekiyor. Biz- bir başka ideolojiye
teslim olınuşuz ve haklarıınızın. hukukun var
lığından vazgeçmişiz. Bunun çok çarpıcı bir ör
neğiııi vereccğiın: Zonguldak' taki direnişte barikatı
aşaınayıp Mengen• de kaldığımız gece. işçi çok·
onurlu. çünkü dünyaya sesini duyurabilınişti. "<Özal,
madenleri kapatacağım" dediği halde kapatınaına
anlamına g_elccek geri adımlar alınış. politik tavizler
vermişti. Üçüncü gece uykusuz. soğukta kalan iş
çiler. uyudukları anda donabilirlcrdi. Böyle risk al
tında ki. işçilerden biri büyük bir hendekten suya

--.düştü. Madenci kazaya alışkın ya. hemen üç-beş
kişi atladılar ve bu işçiyi kurtardılar. Kan içinde dı
şarı çıktı. Bu duruında ııısan ne yapar? O. özaı•a
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küfrediyordu. Düşilııiln; bunu bile Özal' dan bi
liyordu. - Şiıncli aynı işçi Star'da, televizyon ka
merası karşısına. çıkarılıyor ve: "Özelleştirme
Türkiye•nin kurtuluşuysa, ekonominin düzlüğe
çıkması için yapısın- Yeter ki bizim haklarımız
verilsin" diyor. •

Egeınen güçlei:- medyayı ellerinde tutan. güçler,
insanları hak ve hukuk kzrvrrırrrrrıclnrı bu kadar uzak
laştırabiliyor. Bu yüzden, "12 Eylül'ün bedellerini
şimdi çok ciddiye alalım" dediın. Sendikacılığııı
bittiğine, işçi hakkı olınadığına, sadece kendi kon
forunu ve çıkarlarını .korurn.aaı gerektiğine inanmış;
o konuına gelıniş sendikacı prototipi var. Bu sen
dikacı prototipi. bu kirlcıııniş toplwnda var oluyor.
Bu gerçeği görmeıniz lazım.

Türkiye•de. bugiink-ü piyasa liyakatlarıyla. di
ycliın ki en fazla 500 ınilyon karşılığında ilk büyük
gazeteci transferi olınuştu. Bu kadar para niye ve
rildi bu adama? Üstelik biliyoruz o adanı. kuş kon
duracak niteliklere de sahip değil. Biraz kıskançlıkla
araınızcla dedikodu edildi. Aynı günlerde bir işveren
telefon etti. Çok çarpıcıydı. Esprili. alaycı bir üs
lupla konuşan bu işverenin neden aradığını heınen
aııladırn. Tepkimi ölçnıek istiyordu. Ben de ona.
"siz patronsunuz, bir mala usla fazla fiyat ver
mezsiniz" yanıtını verdiın. Kalı.kabayla güldü.
Çünkü. o 20 ınilyonu veren patronun yakın ar
kadaşıyınış ve bir gece evvel birlik.teyınişler. Ona.
"niye verdin bu 20 milyonu" diye sonuuş. Parayı
veren işverenin yaıutı, "ihalede kapanan kapıları
açmak için; gazeteci için değil" olınuş. Çünkü o
arkadaşıınız o zaınaııki Konsey Başkanı' ınızın öv
düğü. çok ünlü bir gazeteci arkadaştı. Kişiler önem
li değil. öneınli olan. şatınalına mckaıı.izıı.ıası. Şiındi
Babıali•de bir yanda sendika yok, ortalaına ücret
yok_; Öte yanda. çoğwıluğu 5 nı.ilyonun altında ça
lışan gazeteciler ve en düşiiğü 70 ınilyon lira olan
geliştirilıniş traıı.sfcrlcr var. 70 ınilyondaıı. başlayıp
150 ınilyona giden rakaınlardaıı sözcdiyonıın. 150
milyon aylık ücretle salılnıış yoruıncular karşıınıza
çıkar ve özclleşti.nnc k.arrrucıyxı gündcıninde de
ğilken. sadece özellcştinneııiıı erdeıni üzerine
yonun yaparlardı.
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Bu birçok sendika için de geçerli. Şu anda Tür
kiye'de sendikal yönetimler, siyasi iktidara, ser
mayeye. her türlü yolsuzluğa ve pisliğe, tanıaınen
bulaşmış kadroların elindedir. Bu. gerçeği gör
meliyiz? Bu gerçeğin karşısında ise, "çalsın anıa
bana· da alsın" diyen bir işçi sınıfı kültürü var.
"kıdem tazminatını kurtarsın" diye bakan bir kµl
tiir vaı:; İdeolojik olarak bu noktaya gclıniş bir kitle
var. "Ozelleşsin ama benim tazminatım ödensin"
diyen. toplu sö7.Jeşrne yapılırken hemen kıdem taz
minatı hesabını yapan kültürden ne bekliyoruz ki?

Bu kültürü biz hep birlikte yarattrk,. toplunısal
olarak yarattık. Demokrasiyi "sandık de
mokrasisi''~!c biz dönüştürdük:. 12 Eylül. Tür
kiye'ye M.O.-M.S. gibi bir toplumsal değişimi ge
tirdi. Ama 12 Eylül soyut bir şey değil ki. 12
Eylül'ü biziın insanımız yarattı. Biziın top
lwnumuzun ürünü. Şimdi sonuca gcleliın. Düzeni
değiştirme mücadelesi nasıl bir mücadele? 1-Iaııgi
noktalarda, nerelerde sonuç alabiliriz? Nerede etkili
olabilir. giicüınüzü nasıl kullanıp düzeni de
ğiştirebiliriz? DİSK'in özclleştinneyle ilgili bir gi
rişiıni var. Güzel, yararlı olacağına iııanıyonım.
Ama bu arada başka bir cephede kaınuoyundan gö
rünmez bir biçimde DİSK'in defterini düren başka
bir olay yaşandı ve DİSK' teki bazı •arkadaşlarıınız
bile bunwı kaınuoywıda duyulmasuıı isteıniyorlar.
Bence yanlış. Duyurmaları ve nıüınküıı olduğu
kadar hızla çarkı dcğiştinneleri gerekiyor. Çünkü
onlar için bunu saklayarak yaşruna şaıısı yok. % 10
barajından ve bu barajla bağlaııtıh bir yargı ka
rarından söz ediyoruın.

DİSK kadroları en doğnı harekete geçse. ar
kasında taban olmazsa ve Türk-İş'tcki sendikacı.
"nasılsa benim ömrüm ·boyunca buradan maaş
alabileceğim" diyorsa sonuç alınanıaz. Üstelik daha .
vahim bir şey var. Aslında başka bir şeyden kor
kuyorlar: Temiz toplum krunpanyası. Onlar. ubir de
bize bulaşırlarsa mahvoluruz. En iyisi biz gö
rünmeyelim ortalıkta, yokolahm" psikolojisi için
deler. İnanın şu andaki psikolojileri bu. Çünkü doğ
rudan doğruya rüşvete. yolsuzluğa karışınrunış olsa
bile ücretini işçisine açıklayrunayacak, tazıninatını
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işçısıne açıklayaınayacak konuma gelmiş kadrolar
büyük çoğunlukta.

Ama bu sadece sendikalar için geçerli değil. Ya
şamın her alanında bu böyle. SHP niye bu kadar ge
riledi? Bu toplwna Star televizyonwıdan ahlak dersi
verileli ya da başka gazeteler. medya dediğiıniz olay
toplumu böylesine sindirebildi. Çünkü SHP ciddi bir
engel olarak görülüyofdu. Bu saldırının. ma
denlerdeki özelleştirme ile bağlantılı olduğunu gö
relim. Aynı şey Afmanyada IG Metal.in grevleri
taın başlarken yaşandı. IG Metal.in Başkaııı•nm
yıllar önce bilinen borsa yolsuzluğu o tarihte ortaya
çıkarıldı.

Benim ·biraz önce bahsettiğiın sendikacıların
kirli defterlerini ortaya çıkarıu.ak (çı.karaınayız ya).
bu mekanizmayı açığa çıkarmak iyi ıni olur. kötü
mü? Sonunda işçiyi örgiitsüzlüğe götürecekse el
bette kötü olur. Ama şu anda yolsuzluğundan dolayı
ortada görünrneıneyi seçen sendikacı tipi varsa.
özelleştinne kavgasını kiıninle yapacaksınız? Nasıl
örgütleneceksiniz. kiın yapacak? Kapalı salon top-.
lantılarında kaınuoyu oluşturmaya çalışacağız. Bir
süril insan bilimsel bir sürü doğruyu söyleyecek ama
uygulaına devaın edecek. Olay öyle bir tcınpoyla gi
diyor ki sendika başkanı baııa telefon ediyor ve
"uygulama Çanakkale'de başlamış" diyor. Yani
sendika başkanı. uygulaınayı başladıktaıı sonra öğ
reniyor. Konu hakikaten çok çarpıcı. Tansu ÇİL
LER. in 150 bin geçici işçiyi işten alınası söz
konusuydu. 0Tansu • ÇİLLER bunu
uygulamayacak; işçi sendikaları karşısında dur
duğu için uygulayamayacak. Zaten parti ayağa
kalktı. Ondan sonra gittim Tansu ÇİLLER'\e gö
rüş tüm" dedi arkasından. O da başka bir trajedi
tabii. Türkiye'de. parti içi ınuhalcfet sözkonusu ol
masa. bu hukuka aykırı uygulama bal gibi olup bi
tecektir. Çünkü Türkiye'dc yıllardan beri sen
dikalizm. hukuka aykırı. hakka aykırı pekçok
yaygın uygulanıayı. yüzbiıılerce işçinin işten atıl
ması ayıbını örtınek adına kamuoyundan sakladı.

Dünyadaki seııdikasızlaşına olayı ile Tür-
kiye'deki sendikasızlaşma olayı arasında çok büyük
fark var. Dünyadaki. batıdaki seudikasızlaşına. sen-
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dikaliznıin. çağın. insanının gereksinimlerine yönelik
yeni tezler geliştirememesiyle ilgili bir olay. Aına
sendikaların getirdiği ücret düzeyi ve haklardan
bütün işçiler yararlanıyor. Bizde ise toplu söz
leşmeyle sendika arasında doğrudan bir bağ olduğu
için; sendikasızlaşma demek, işçi kesiminin sen
dikasızlaştığı ölçüde ve oranda daha .düşük ücretle
çalıştırılması demek. Şimdi kaınu işçisinin ücreti
çok yüksek kaldı. Biraz önce söylemiştim 1.50 bin
kişiye indiği için en yüksek kademe çok yüksek
kaldı. Ama gerçek, reel istatistiklerle ve verilerle bi
liyoruz ki 12 Eylül öncesinin reel ücretleri ya
saklanamadı bile. Ama bize on milyon lira satınalma
gücü düştüğü halde, astronomik geliyor. Neden?
Çünkü çoğunluk üç milyonla çalışıyor. Özel sek
tördeki sendikalı işçi. en yüksek beş milyonla ça.:
lışıyor.

Asgari ücretin altında çqk insan çalışıyor Tür
kiye' de. Bu nedenle ben. bu ideolojik savaşa karşı
durulmasıyla ilgili. Türkiye dinaın.iklerinin çok
olwnlu olduğu yargısında değilim ve o anlamda çok
umutlu da değilim. Türkiye'ııin geldiği duruında çok
olumsuz gibi görünen.tablolar birden değişebilir de.
Örnek vereyim; 12 Eylül sürecinde bize gelen Batılı
parlaıncııterler ve sendikacılar. halkımızın, Evreıı'in
mitinglerine olan desteğini dehşetle izliyorlardı.
Anayasa'ya ''Evet" deyişiınizdeki oranı asla al
gılaınıyorlardı ve çok karaınsarlardı. Biz ise. Tür
kiyeli olarak çok farklı bakıyorduk olaya. Ben kendi
adıına oıilara gülüyordum. Onlara "gelin birkaç yıl
sonra bizim toplumumuzun nnsıl demokrasiden
yana olduğunu ve nasıl ihtilale karşı çıktığını
görün" dediğin-ıde bunu aıtlayaınıyorlardı. Ç'ürılcü o.
bizim kültürüınüzdeki çeİişkilerdcn kaynaklanıyor.
Bizim birikimlerimiz var. Şimdi bakıyorum. bugün
Türkiye'nin en sağcısı. hatta şeriat düzenini sa
vurıaru, demokrasiye en aykırı güçleri bile. de
mokrasiyi en iyi savwıan gruplar oldular. İdeolojik
platformda bunu bir silah olarak kullanıyorlar ve
gerçekte bu bir tehdit. bir tehlikedir. Ama Türk top
lwnwıdaki çelişkiler ve zikzaklar bakımından çar
pıcı bir şey. 'T'ürk.iye" ele; bugün herkes deınokrat.
herkes insaı-ı haklarından yana. Ama günü geliyor
hepimiz cla;beden yana tuttun alabiliyonız. Çünkü
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devrim adına. askeri ihtilallerin gelip Türkiye'yi
kurtarınasuı.ı beklediğimiz döııeınler. süreçler oldu.

Şöyle noktalayacağım: Ben, özelleştirmenin şu
bardaktaki suyu. dolu ~qyu buraya getinne ol
·duğuııu; topluınun·bunu sezgisel olarak gördüğü ka
nısındayıın. Ama bu suyun ziyan edilıncsini eıı
geilemenin yöıı_tenıini bulınak için örgiitlenınesi
bilıniyoruz. Örgütlenme ıçın, güçleriıniz.i bir
leştirme anlaınında hiçbir şey yapınadık. Birinci
aşaınada ideolojik boınbardıınan egcınendi. teslim
olmuştuk. Aına su kaybolunca kork.ınaya başladık.
Çünkü yaşamımızdan birşeylcr gidiyordu. Yani
bizim için yaya kaldınınları hakkı diye bir kavram
yoktur. Bizim için ınescla. işkenceye karşı durma
hakkı vardır. Biz özcllcştirnı.enin bedellerini ya
şaınnnızda gördükçe şiddetli tepki göstcnnc yön
teınlcriııi bulma kültürüne salıibiz. Ben hu arayış
içinde. örgütlcnıne koşullarını hızla ya
ratabileceğiınize inanıyoruın aııı.a bunu klasik an
laında siyasi partiler_ beceriyor. dcıııiyonun. di
yeıniyoruın. Çünkii Tilrkiye'dc o plaüorın yok. Ama
bir başka plat.Jonn var. Bu tek· bir platfonnu de
ğerlendirdiğiıniz ölçüde. özelleştirmeye tümüyle
karşı duraınasak bile suyun çok fazla harcanınasıııı
engcllcıneye yönelik bir şeyler yapabilcccğiınize
inaıııyonıın.
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Mıılıarreın KILIÇ
DİSK/GENEL-İŞ GenelKoordiııatörü

Sayın Ketenci'nin renkli. renkli olduğu kadar
biraz da karanısar biçimde çizdiği tabloya ben daha
fazla birşey ilave etınek isteıniyonım. Ancak o
kadar da karaınsar olmaması gerektiğini dü
şünüyonım. Aslında sayın Ketenci. pek çok konuyu
da içeren değerlendirmeleriyle öyle zannediyonun ki
özelleştirme ve başka fenalı!sclara karşı hepimizin
yeni birşeyler ilretebilınemizin doğwn sancılarını
çektiği izlenimlerini uyandırdı. Bugün Türkiye'de
sahte bir scnc.Iikal düzenin yürürlükte olduğu çok
açık. 12 Eyliil'de getirilmiş olan bu düzen. işçiyi
sendikasından. işçiyi toplu iş sözleşınesi dü
zeninden dışlayan bir sistem. Ve DİSK olarak biz
açıldığıınız günden beri bunun sıkıntılarını de
rinden çekiyoruz. Sadece sendikal alanda.ki mü
cadelemiz aıılaınında değil. işçilerin toplumdaki se
sini. topluınsal soruıılara yaklaşımını ve ülkenin
belirli konularında bir baskı gnıbu olarak ağırlık
·oluşturmasını da engelleyen bu sistemin ne yazık ki
bugün hala sürüp gittiği de bir gerçek. Bütün bunlara
rağmen. gerek bugünkü sahte. oligarşik sendikal dil:
zenin aşılınasında gerekse özelleştirıne gibi şey
tanlıkların önüne set çek.ilınesinde o kadar da umut
suz oluıunaınası gerekir diye düşilnüyoruın. Çünkü
bütün bwılaruı felsefesi sakattır. Bütün bunların da
yandığı varsayımlar asılsızdır. l-Iemcn hemen liiın
gerekçeleri peşin yargılara dayanınaktadır. Eğer b~z
insana güveniyorsak. insan aklına güveniyorsak. bu
kadar çürük. bu kadar asılsız ve bu kadar insana ay
kın felsefelere. istatistiklere. değer yargılarına da
yanan birşeyin önünde durabiliriz. Ve insanları ikna
edebiliriz. doğruyu gösterebiliriz. diye dü
şünüyorum. İnsan onurunu esas alan. yurtseverliğe
dayanan ve eıneğe saygıyı bcııiınseyen bir teınclde
gerek işçi sınıfının kendi sınıf çıkarını. gerekse bir
bütün olarak Türkiye'nin çıkarını. ·yurtseverlik te
melinde birleştiren bir iş olarak özelleştinıı.e ko-
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nusunda herkesin birey olarak da. örgüt olarak da
ortak eylem grupları olarak da bir şeyler ya
pabileceğine. yapması gerektiğine inanıyorum.
Bunun koordinatörlüğünü, eşgüdüınüııü sendikanın
ya da bir başkasının yapması önemli değil. Ama
öyle görülüyor ki bugünkü koşullarda bu işi en ya
kından hisseden. kendisine bir sınıf olarak sal
dırıldığı bilincine erişmiş olan işçi örgütünün ko
ordinatörlük yapması galiba en doğrusu. Ben.
temsilcisi olarak konuştuğum DİSK'in önündeki
binlerce tuzağa. mayın tarlasına rağıncıı bu ;·;;i onur
luca yerine. getireceğini düşünüyoruın. Elbette bu.
DİSK'in sadece kurum olarak, yöneticilerinin kişi
olarak yapacakları birşey değildir. Burada öyle zan
necliyonı.m ki,Etibaıik'ta, Süınerbank'ta çalışan ar
kadaşlarımız var. Ve onların işkolundaki bir sen
dika. BANKSEN bugün bu panelde özelleştirmeyi
tartışıyor; bunun olanağını sağladı. Yapılacak şey
çok açık, örgiitlenınek gereklidir ve örgiitleıunek ge
reklidir. Elbette mücadele etınck gereklidir. Aynı za
manda ıniicadcle etıııcdcn sadece örgütlenerek de bir
yere varılaınaz.

Bu mücadelenin biçimleri geliştirilebilir. Et
kinliği bugün az görülüyor olabilir. Ama baştan da
söylediğim gibi örgütlenmek ve ınücadcle etınek so
nucuııda ben çok şey kazaııılacağıııa iııanıyonıın.
Çürıktı insana güveııiyoruın.. .
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Dr. Sedat ÖZKOL
KİTYahruıılar Eski, GenelMüdürü

Panelimizin bu bölünıünde "'kuyrukçu" yönetici
tipi üzerinde durmak istiyonun. IlYfF'ye. Dünya Ban
kası'na ve Amerika'ya k-uyrnkçuluk bağlanıında; gü
nüınüzde sayıça çok çoğalmış ve clavranışça aşın
pervasızlaşnuş. aşırı küstalı.laşmış olan bu yö
netici tipi ve tiirü. giinüınüzden 70 yıl önce İstiklal
Savaşımız sırasında da Batı kuyrukçuluğu yaparak
ülkenin ve ulusun onurunu ayaklar altına alıyordu.
Onun içindir ki. gününıüzdcki kuyrukçuların auısi
olan bu tip ve tür hakkında. Milli Mücadelenin lideri
1922 yılında yani lJlusal Kurtuluş Savaşı'nın en
kritik. en ateşli döneminde şunları söylüyord~:
''Batı'nın kuvvet ve nüfusu, Türkiye'de ve Tür
kiye hakkındaki ilerleme çevherine yakıcı bir sıvı
katmıştır. Bunun etkisi altında milletin ve özel_
likle yöneticilerin zihniyeti tamamen bo
zulmuştur. Artık iyileşmek için, hayat bulmak
için, insan olnuık için, mutlaka Avrupa'dan öğüt
almak, bütün işleri Avrupa'nın isteklerine göre
yiirütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi
zihniyetler belirdi. Oysa hangi istiklal vardır ki
yabancıların öğütleriyle, yabancıların planlarıyla
yürütülebilsin? Tarih böyle bir olay yaz
mamıştır. Tarihte böyle bir olay yazmak gi
rişiminde bulunanlar çok acı sonuçlarla karşı
karşıya kalmışlardır." •

Günümüzden 70 yıl ö11.ce söylenen bu sözler
bugün için de aynen geçerli değil mi? Bugün de
özellikle yöneticilerin zihinleri bozulmuş değil ıni?
Bugün de bu tür yöneticiler bütün işleri Avnıpa'nın
ve Amerika'nın isteklerine göre yürütınüyorlar mı?

Aynı konuşmada. ctalra da tehlikeli bir oluşum
şöyle vurgulanıyor: "Efendiler, bu alçnlnuı, bu ge
rileme, yalnız maddiyatta olsaydı hiçbir önenü
yoktu. Ne yazık ki Türkiye ve Türkiye halkı da
ahlakça dilşkünleşiyor, a!çalıyor. Bu alçalma
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korku ile nez ile başlamıştır. Türkiye dü
şünürleri adeta kendilerini ·aıçaltıyorlardı. Di
yorlardı ki biz adam değiliz ve. olamayız. Kendi
kendimize adam olmamız olasılığı yoktur.~'

Bu sözler de yine bütünüyle, bugün için geçerli
değil nıi?

Özellikle 12 Eylül sonrasında Türkiye ve Tür
kiye halkı köşedönücillük ve işbitiricilik zih
niyetiyle;-süper totoculuk. süper lotoculuk. 900'lü te
lcfonculukla, medya oyunları ve lotaryacılıkla
kafadan piyade. kafadan gayr-ı ınilsellal-ı hale ge
tirilmek istenmedi m.i? Ve bunda büyük ölçüde ba
şarılı oh,ııunadı mı? Dalifl da özelinde kalcınlerini.
vicdanlarını. ınançlarıni salınış kiıni sözde Türkiye
diişünürleri. alçalmanın en sefil örneklcriııi ver
mediler rrri , vermiyorlar ını?

Kuşkusuz durwn ne kadar kötü olursa olsun.
insan insan olarak kaldıkça. insan olarak kalınak is
tedikçe. ınutlaka onurlu bir kurtuluş yolu vardır;
mutlaka onurlu bir kurtuluş yolu bulunabilir, ya
ratılabilir.

Nitekim 70 yıl önce yapılan koııuşınada bu
çıkış yolu. bu kurtuluş yolu şöyle dile ge
tiriliyordu:

"Efendiler, Tilrkiye'yi tuttuğu bu hastalıklı
yollarda yıkılmaya ve yokolnuıya yönelten va
diden kurtarabilmek için bir gerçek vardır, o da
Türkiye'nin düşünen kafalarını yeni bir imanhı
dolduı::ınak, yüceltmektir. Yeni Türkiye'de yö
netimle ilgili görüşleri değiştirmek gerekiyordu.
Milleti düştüğü felaket çıkmazından kur
tarabilmek için, millete benliğini tanıyarak, onur
ve şerefgini kurtarmak için uğraşınaya yeteneği
olduğunu ,?nlatmakta yeqj bir maneviyatın ge
liştirilmesi gerekiyordu.".

Görüldüğü gibi ilk adımda yapılınası gereken,
'~önetimle ilgili_ görüşleri değiştirmek"tir. Yani
kuyrukçu ziluıiycte savaş açınak. daha sonra '"yeni
bir maneviyatı geliştirmek."

Peki neydi bu yeııi maneviyatın temel ilkeleri,
teıııel uınrcleri. temel şiarları? Bence bu sonımuı
tek yanıtı var: Nrunuslu.. yurtsever ve iıısanscver
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tüm insanlarımız. tüm kunım ve kuruluşlarımızı bir
inanç. bilinç. eylem kardeşliğinde bütiiıılcştirmek.
kaynaştırınak için. "Hürriyet ve istiklal benim ka-.
rakterimdir; insanımızın ve insanlığın ka
rakteridir". "Hak kuvvetin üzerindedir" ve '"Çiğ
nerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım" inanç
ve ilkelerine. anlayış ve ahlakına yeniden sahip çık
mak gerekir.

Kuşkusuz bu inanca . yeniden sahip çıkabilmek -
için ilk önce, yine ülkenıizcleki tüm naınuslu yurt
sever ve insaıısever insaıılarıınızı. kuruınlarıınızı.
örgütlerimizi bölen. ayıran. birbirine düşüren. bir
birine düşınan eden kardeşi kardeşle sataştıran
yapay ayırımların hepsinin üzerine. bir çarpı işareti.
bir "x" işareti koymak gerekiyor.

Burada çarpı işareti deyince. "x" işareti deyince.
aklıma dünya karaderilileriniıı büyük lideri ölüınsüz
Malcolın X ve onun yaptıkları geliyor.

Nasıl Kuzey Aınerika'lı "beyaz efendiler" ka
raderili kölelerinin adlarını. dillerini önce iş
kenceyle. zulümle. açlıkla. ölümle değiştirip. orıfara
kendi adlarını taktılar ve dillerini kabul cttirclilerse
ve nasıl bir süre sonra karaderililer beyazların ver
dikleri adları kendi adları sayarak bu adları be
nimseyip birbirlerine yabancılaştılarsa; "medeniyet
denilen tek dişi kalmış canavar" da özellikle 19.
yüzyılın 2. yarısından bu yana bizleri ittihatçı
itilafçı. merkeziyetçi-ademi-i merkeziyetçi. kaınucu
teşcbbüs-ü şahsici. batılı-doğulu. alaturka
alafranga. harsçı-ckiııci. ycıülikçi-tutucu. par
lamentocu-zinde kuvvetçi.- halkçı-seçkinci. okçu
yolcu. çoğulcu-tekilci. ilerici-gerid diye ad
laııdırarak ve bu adları, bu sıfatları. biziın özgün ad
larımız gibi bjzfere tlc kabul ettirerek birbirinin kar
deşi olan tüın ııaınuslu yurtsever ve iıısaıısever
insanlarımızı böldüler. birbirlerine düşınan ettiler.
İşte onun içindir ki tıpkı l'vlalcolıu Little' rrı, sö
mürgeci beyazların verdiği "LitU~" soyadınm üze
rine çarpı işareti koyarak. "X" işareti koyarak. bu
yabancı adı reddetnıcsi gibi; bizlerin de tüm sö
mürgecileriıı bize önce dayattıkları ve sonra be
nimsettikleri; bi7..i birbirimize düşüren. yalancı ad ve
sıfatların üstüne çarpı işareti koyarak. gerçek ad
larımızla buluşınaınız gerekiyor.

77



Bizim gerçek adlarımız öz ve özgün ta
nımlarıınız neydi ve nedir?"

• Her şey kendi zıttıyla tanımlandığı için bu so
rnyu şöyle cevaplandırmak istiyonıın. Bizler dün ol
duğu gibi bugün de düvel-i muazzamacı değil va
tancı; mandacı değil istiklali tarnoı ; haı:ıedancı değil
kuvayi nıilliycci. alaturka değil halkçı. alafranga
değil özgürlükçü olmalıyız. Gerçek. öz ve özgün ad
larımız. sıfatlarımız vatancılık. istiklali taıncılık.
kuvayi milliyeciliktir. İstiklal Savaşı'nııı lideri. is
tiklali tarrı; • yani bugünüıı diliyle tam bağımsızlık
konusunda şöyle diyor: "Tam bağınısızlık demek
elbette siyasal, ınnliye, iktisat, adale4 kültür gibi
her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük de
mektir. Bu saydıklarımızdan herhangi birinde
bağıınsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin ger
çek anlamıyla tüm bnğıınsızlıktan yoksunluğu
demektir."

İşte onwı içindir ki ulusal ve kaınusal ku
ruluşlarıınızı. özelleştinne maskesi altında. ulus
lararası tekellere teslim etrrıek, bağıınsızlığıınızı· ya
ralaınak clcrrıekrir. Ulusal ve kaınusal
kuruluşlarımızın. gerçek salıipleri olan halkın elin
den. uluslararası tekellerce alınarak 0ilhak" edil
ınesi demektir.

''İlhak" yani kendine katmak, sadece askcrcil
yönteınlerle toprak alarak olmaz. Askeri ilhaktan
dalıa da tehlikelisi ekonomik ilhaktır ve onun için
dir ki nasıl topraklarunızın yabaııcılarca ilhakına
karşı 70 yıl önce bir "reddi ilhak" hareketi baş
Latrnrşaak; nasıl ki haklarıınızııı yokcdilınemesi
için. 0müdafaai hukuk" örgütlcnınesine gitıııişsek;
nasıl ki tüın haktan. halktaıı, insanlıktan yana olan
ları "Kuvayı Milliye" adı altında bir araya ge
tirmişsek; bugün de özelleştinne gibi "ilhak" ha
reketleri karşısında bir "redd-i ilhak" hareketi
yaratınak. bir 0Müdafaai Hukuk" örgütlcıııncsine
gitınek ve haktan..adaletten. halktan ve insanlıktan
yana olan tüm insanlarla. kuruın ve kunıluşlarla
"Kuva-i Milliye'" adı altında yeniden biraraya gel
mek zorwıdayız. Çünkü. Sayın Müıntaz Soysal'ıu
dediği gibi. "geleceği kuı:-taracak olan, geçmişin
kendisi değil, verdiği derslerdir."
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o~~ içi~clir"ki ko~nış?Iamın sonunda hepinizi.
bepinuzı hır redd-ı ılhak". bir rn,.,.-•u· d &- _.

b. ''K . M· . n·.a. aaa ıJ{ukuk". . ır uva-ı ıllıye" hareketini baş-
ıaunaya; tüın namuslu. yurtsever. insansevcr in
sanJanmızı ~~ _:e~uşlarım ızı; demokratik
kitle örgütlennı. mühendis ve mimar odalarını ba
roları. tabip od~arını. kam.u çalışanları ·sen
dikalarını , başta DiSK ve DİS~•e bağlı sendikalarla
diğer işçi örgütlerini, birlik ve dernekleri işçi sı
nıfımızı. ayd~"!arımı~~· bilim ~daınlanmız; ve hep
sinden önemlısı sevgılı gençlenmizi bu Kuva-i Mil
liye h3ı:eketine katılar_:ak_ tilin yerli-yabancı
-söınürgecıler karşısında hır ınanç, bilinç ve eylem
kardeşliğinde kaynaşmaya.. birleşmeye, bir ke
liıııeyle yeniden Kuva-i Milliyeciliğe s:ağınyorwn.

Dostlarf Gençlerf Yurtseverler! Emekçiler!
Yeniden Kuva-i Milliyeci olalım ki korkaklığı

cesaret. cehaleti ilim. karanlığı aydınlık. zulmü ada
-let, köleliği özgürlük sömürüyü eşitlik diye yurt
turmaya çalışanların maskesi düşürülsün. Yeniden
Kuva-i Milliyeci olalım ki Milli Mücadele' den
sonra. atalarırrıızın alınteri ve emeği ile kunılmuş
bulunan kamusal ve ulusal zenginliklerimiz ulus
lararası tekellere peşkeş çekilmesin.

Yeniden Kuva-i Milliyeci olalıın ki hürriyet ve
istiklal aşkıyla tam bağımsızlık ruhuyla ku
caklaşalım.. Yeniden Kuva-i Milliyeci olal_!..Ul ki her
emekçi. her işçi. her genç. her ayduı birbirinin düş
manı değil, inanç, bilinç ve eylem ~ardeşi olsun.
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YANITLAR

Prof. Dr. İzxettrı ÖNDER
İ.Ü. Öğretiın Üyesi

Bir arkadaşımız "pratik olarak ne ya
pabiliriz?" diye sonnuş. Pratik değil. ben teorik
olarak birşey yapmak istiyorum. Çünkü bugün ya-

- pacağıınız pratik oları herşey, bugünkü sermayenin;
oligopolleşmiş sermayenin işine yaraınayacaktır.
Bakin konuyu açmadan birşey söyleyeyim, bugün
biz bu mücadelede çok yoğunlaştık, gerçekten dış·
çevrenin etkisi, ilk konuşmaın da da söyledim. bu iş
batıda yavaşladı ve bizlere gelmiş vaziyette; çünkü
onlar için bizim sömürü kayııaklarımız mühimdir.
Bu play doğru, fakat şimdi işin başka bir boyutu
claha var. Bütün bu olayları. sermayenin sıkışması
diye algılarsak, işin ikinci boyutu göıiilür: ·işçi ke
airnirıderı bugün korkuyorlar. Bu çok açıktır. Bunu
açıkça söylemiyorlar. Yaııi bizim gücümüzden ke
sinlikle korkuyorlar, onlar farkındalar, bakın biz
ha.la farkında değiliz. Çok ciddi bir hatadır! Bwıun

' farkinda olmaınız lazıın bir kere ve onlar, bakın,
daha fazla uyanmadan, hani demiri bükeriz, kırılına
noktası, tamam kırıldı bitti. Aynı bu duruınu ya
şadıklarını zannediyorlar. Belki de öyledir ha
k.ikatcrı. Bunu reddedip, tam tersi, artık o demiri düz
haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de
üretim araçları mülkiyetine ginnck zornnclayız bunu
açıkça söylemek durumundayız. Partililerin bunu
söylemesi lazım. Yani biziın kafamızda biz daiına
işçi olarak kalacağız; fakat sendikalarımızı ge
liştireceğiz. Olmaz böyle bir şey; bunun. maddi te
meli yoktur.

Ür.etim araçlarıııa ginnediğiıniz sürece bu işi
cid1 olarak yapaınayız. Avrupa'clak.i sendikaların
geli imine baktığımızda, Avnıpa zaten bizleri sö-
D)i).. rıüş , bütün Afrika'yı sömürmüş bunu bir za- -



mana yaymış. O esnada 1917'de bir kızıl devrim
çıkınış kafalarında. enselerinde bir nefes üflemeye
başlaınış bunlara. Birinci ve İkinci Bölüşüm Sa
vaşları. dünya ideolojik bölüşüın savaşları olmuş
ve yeni düşünceleri. bir kurtarıcı gibi ortaya koy
muşlar. Keynes. "artık böyle liberal geçersiz şey
ler yok. Devleti getirin bu işin içine" demiş.
Niçin? Orada bir komünist rejim kuruldu. Bizde iş
çiler var. buıılara birtakım haklar verildi. sistemli
devlet yatırımları arttı. yaurımlar durmuş vaziyette
idi.

Şu anda bizim ensemize üfleyen fazla bir nefes
yok. Bir nefes var. aına o başka yerlerden geliyor.
Dolayısıyla bugünkü koşullar çok farklı. biz çok
zor bir savaş veriyoruz. Bu savaşta yerimizi çok iyi
bclirleınek ve açıkça söyleınek duruınundayız.
Bizim açıkça söylemediğimiz hcrşeyi aleyhimizde
kullanıyorlar. Onun için ben bu özelleştirıne işine
kategorik bakıyorum. Artık bizim koııularıınızı dü
şünelim. hiç olmazsa şu anda elli trilyonluk fon
larımızı biraz dalıa farklı kullaııalıın. Bunu özel sek
töre kredi olarak vcnneyelim. Çünkü söıııüril
rnekaıuzmasmın biri de kredi mekanizmasıdır.
Bunu vermcycliın. "biz de iktidar oluyoruz" di
yelim; biz de iktidar oluyoruz bu işin içinde.

KİT'lcrin bugünkü duruına düşürühnesi uzun dö
nemli ve kısa dönemlidir. Eğer üretim araçlarının
çoğuııluğu bir takıın menfaat gruplarının elindeyse,
tabiatıyla bunlar devletin üretiın araçlarından ya
rarlaıunak isteyeceklerdir. Yani ardaki personel ka
tegorisi bwıa göre ortaya çıkıyor. Bu. K.İT'lerin
insaıı aınbarı haline getirilınesi, kredilerin onlara ak
maınası. oııların ürettikleri, artık değerlerin özel
sektöre aktarılınası mekaııizınasıdır. Devlet açı
sından. topluın açısından yararlı olabilınesi için bu
rada yarat~lan artık değerlerin topluın yararına kul
laııılınasını gerekir. Özel sektör bunu yaptırtınaz.
Neden yaptınnaz? Çtırılcü savaş alanını kaybeder.
Onun için bunu devlete kurdurtınuştu. 1867'deıı
sonra Japoııya'da da aynı şey olınuştu . Devlete
daima "benim" diye bakıyorlar; o zaınaıı bu devlete
biz de sahip çıkalım. Dolayısıyla bu, özel sektörün
etkisidir.
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Bunlar nasıl kredisiz bırakıldı? Nasıl yıpratıldı?
Nasıl bir moral bozukluğu ortanuna itildi? Bu çok
konuşµ]du. bu yüzden ben artık bu konuya girınek
istemlyonım.....

Özelleştirilen şirketler sonra zarar ederlerse bun
lar üzerinde bir garanti varını? Zarar ederlerse bun
laruı hissedarları nasıl müsterih olacaklar?.. Teknik
bir soru. Tabii hır kere bwılar özelleştirildikten
sonra kfu--zarar kendilerine ait olacak şeklinde teorik
olarak bakabilirler. Ama bir yatırııncı. keneli he
deflerini çok iyi koyar ve o hedefleri doğrul tmmııc.la
çok iyi oynanıaya çalışır. Onun için bütün büyük
kuruluşlarımız.

Özelleştinnc gündemindedir. Özelleştirmenin
gündeminde olan küçük kuruluşlar. bez fabrikaları _
falan değildir. PTT'ı~n T'si özelleştirmenin gün-

. dcm.iııdeclir. PETKIM özellcştinneııiıı gün-
dem.indedir. Tf-IY özelleştirmenin gündeınindeclir.
Bütün bunlar nelerdir? Hangi ınüşterck nitelikler ta
şıyorlar? Bunlar ciddi monopollerdir • ya da mo
nopole yakın kuruluşlardır veya monopsonlardır.
Bwıların malları tek alıcılıdır~ bu. devlet olabilir ya
da devlete etki ederek bizden ınal almasını ve o fi
yattan almasını sağlıyor olabiliriz.

Bunlar yapılıyor. tabiatıyla. Başka birşcy daha
var; bunu sayın Müın.taz SOYSAL hocaınız bah
settiler. ben biraz daha iktisadi aıılaında açayım.
Özel sektöre satılırken. çok teorik ve klasik teori
bağlaınıııda devlete verilecek fiyatın ne ohnası ge
rekiyor? Uzun vadede oluşacak olan karların belirli
bir payı ise fiyata iııdirgeıuniş değerdir. Eğer mesele
buysa. birtek alıcı bunu daha veriınli ve karlı ça
lıştırabilirlik payını kendisinde saklıyabilir. Mesele
bu değildir aına İngiltere önıcği bunu açıkça gös
tcnniştir. Şikayetlerden bir tanesi de . satış be
dellerinin düşük olınasıdır.

Boğaziçi Üniversitcsi'nde Doç. Karataş ta
rafından. İngilterc'dc yapılan bir araştı~na. Sanayi
Odası Dergisi'ndc yayınlanınıştır. Bu ukamuya ya
yılma" gerçekten hikayedir: British Telckom'un iki
buçuk yıl içinde. iki milyon üçyüz bin hissesi bir
milyoh yediyüzbine düşmüştür. Aynı konuda şi
kayetler prada da vardır. Vc bunların bizzat Te-
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atcher'in danışm~ılığıiıı yapan yazarın kitabında
toplaıuıuştır. Adam kendisinin daıuşmaıılığıııı yap
nııştır fakat bugün bu şikayeti yazınıştır. Bunları
biz bu kadar gözardı cdcıneyiz. bu sonııılarııı hep
sini bilerek yürümek mecburiyetindeyiz.

Son bir soru. on<! biraz özelleştirmenin sonuçları
diye bakıyorum_ '"Ne oluyor?" diye bakarsak eğer;
özelleştinne böyle - giderse kesiıılikle sen
dikasızlaştırma. taşcronlaştınna çok ağır olarak
günc.lcnıc.lcdir; ınonopollcşnıe gündenıdedir. Bunun
sonucunda fiyatlar daha hızlı artabilir. Tekel boyutu
bilyiiyebilir ve çok genci özetleınek gerekirse. ben
insan haklarına saygısızlık. işçi haklarına say..:
gısızlık goruyoruın. Onun için. biziın mü
cadcleınizde çok dürüst ohnaınız gerekiyor.

Soruları, çok az siirede bir iki dakikalığına. ya
fiıtladıın. Fakat bir şey söyleınek istiyonım. Bazı
risklerden kaçınalım cliyoruın. Bunlar. giindeıne ge
lebilir. Sayın Çiller iki şeyi bir arada getiriyor:
Özcllcştinnc· ve vergi. Bunu biz de sürdürelim;
'"madem ki özelleştirmeyi yapıyorsunuz, ver
gileri getiriyor musunuz?" dcınck bir hata gibi ge
liyor bana. Buna düşıncyelinı. Vergilendinne ayrı
bir olay. özelleştinne ayrı bir olaydır. Çünkü ver
gilendinne çok teknik bir olaydır. Çok da aıılaınayız

• nasıl geldiğiıii. Vergi gelse bile sermaye yüh.--ü yan
sıtabilir; Dolayısıyla. özelleştirmeye çok ka~egorik
baknıak mecburiyetinde olduğuınuza inaıııyoruın.
Diğer bir nokta; sayın sendikacı dostlaruna say
gısızlık yapınak istcıniyoruın arrra, bugilıı bakın
Odalar Birliği Başkan Cen Ajaııs'ı kullaııacakınış.
Sosyal psikoloji fevkalade öııeınlidir. Yaııi diyelim
ki. biz yarın bütün İstaııbul sokaklarını donatsak ve
insanlara '"siz özelleştirmenin ne olduğunu bi
liyor musunuz da bunu onaylıyorsunuz?" diye
sorsak, böyle kağıtlarla afiş asarak, acaba nasıl bir
etki yaratırız. Ben eğer izin verirlerse şunu öııe
riyoruııı; bir sosyal psikoloğa daııışınak. yaııi bu
yönde eksperler kullaıunak. Kaıııuoyu nasıl ya
ratılır? Rcklaın çok öncınli. Medya çok öııeınli ve
bunu kullaıunak ınecburiyetindeyiz gibi geliyor
baııa. Yaııi insaıılara. '"biliyorsan kabul ama bi
liyor musun bir kere". diye. sorarız. Cen Ajans'ı
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kullanmak olmaz tabii. ama kendi yanımızda sosyal
bir k--ı.ıruluşu kullanman-uz gerekiyor.

B_en maliyeciyim. Maliyede biz şunu biliyoruz ki
bir ülkede gelir dağılımı bozulduğu zaman devletin
sahipliği değişiyor. Çok net olaralC ayrışıyor bu
olay. Türkiyc'de bugün bunu yaşıyoruz. Bu maddi
temel üzerinde devlete sahip çıkınaınız olası de
ğildir. O kadar olası değildir ki iktidara gelsek par
lamentoyu işgal etsek bile yasa çıkartaınayız. Bizi
de satın alırlar. çıkarttığımız yasaları da uy
gulatınazlar. Polisi. bekçiyi askeri de satın alırlar.
Bunları biz yaşamış durumdayız. Onun için üretim
araçları mülkiyeti sem derece ·önemli geliyor bana.
teşckk'ür ederim.
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Şiikraıı KETENCi
Gazeteci-Yazar

-Süınerbank ve Etibank'taki arkadaşlar. "657 sa
yılı Yasa'ya tabi olmamız çelişki değil mi? Bir
yandan özelleştirme birde bu, ne yapabiliriz?"
diye sanıyorlar. Şiındi arkadaşlarımızın yönelttiği
bu soru bile benim biraz önce çizdiğim karaınsar
tabloda göstermeye çalıştığım egemen ideoloji doğ
rultusunda koşullandırıldığımızı gösteriyor.

Biliyoruz ki aslında banka çalışanı işçidir. Ka
muda baııka çalışanını memur statüsüne sokrnak;
hukukun özüne aykırıdır. Burada. Anayasa'yı çiğ
neyen bir yasa sö7.konusu. Buna zaınaıııııcla kiıuse
sesini çıkarmadı. arkasından sözleşmeli personel
kararnaıncleri çıktı. O zaınan yüzlerce kez yazdım.
haberlerle anlatınaya çalıştım ve bunlar manşet
oldu; sendikalar yine sesini çıkannadı. Sözleşmeli
personel kararnamesi birkaç kez Anayasa l\,lalı
kemesi' ne gitti. Anayasa Mahkemesi birkaç kez se
sini çıkardı. Sonuncuswıda da bu sefer yeniden döıı
rrreairr" diye Anayasa• ya aykırı olan sözleşmeli
personel karanıaınesi yasaya dönüştü. Memur ola
rak sözleşmeli çalışma zaten Anayasa'ya ve hukuka
aykırı ' aına 657 sayılı Yasa şekil olarak uy
-gulaınadaydı. Arkasından özelleştirme gündeme
geldi. Ö,o:lleştinne güııdeıne geldiğinde sözde
özerkleştinne vardı.

Önce yasası öyle çıkmıştı ve bu yasa kap
srunında bir de çalışanların statüsüne ilişkin yasa
çıkacaktı. Dir takım taslaklar hazırlandı aına yasa
çıkınadı. Ortada lnıkuki bir olay yokken biz. hu
kuku çiğneyen iktidar ve devlet uygulamasına karşı
"o hukukun kuralları içerisinde nasıl mücadele
ederiz" diye yol arıyo_ruz. Diliyorsunuz Arıayasrı' ya
göre ınemurların sen<likalaşına hakkı olduğunu yıl
lar sonra fark ettik. O idcplojiylc düşüıuncye yıl
larca o kadar koşullaıunışız ki memur statüsünde

/ çalıştırılan gerçek memur ya da işçilerin çok bilyiik
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çoğllllluğu hfilil kamu sendikalarındaki ör
gütlenınekten korkuyorlar. Bunun 657 sayılı
Yasa'ya göre de yasak olduğuna inanıyorlar. Erdal
İNÖNÜ. bu buk'uki tartışmayı giderayak kapatayım
diyerek son bir katkıda bulundu. Ama kamu sen
dikalarında örgütlenme hfilA kitleselleşmiş değil.

Zonguldak direnişi, dünya işçi sınıfı tarihinin en
büyük kitlesel ve uzun süreli yürüyüşüydü. O bir
patlamadır. Ama Zonguldak direnişini yapan işçi.
bugün özelleştirmeye teslim olmuştur. emekli kuy
ruğundadır. Günlük patlamalar. direnişler vb. o gün
için işe yarar bir şey bırakırlar mutlaka. Ama sosyal
patlaınayla sonuç alıcı eylem arasında korkunç uçu
rum var. 15-16 Haziran~ı yaratan işçi sınıfı. DİSK.
Davası'nda tribünleri boş bıraktı. Altını çiziyorum.
Türk-İş. 84 sonrasında Anayasa ve yasa de
ğişiklikleri için sürekli mitingler yaptı. güçlü ey
lemler yaptı. Vurguluyorum; doğru-dürüst mücadele
etti. Ama sendikacılarımız. bu işin çok zor ol
duğunu gördüler ve düzene uyup. onun adamı olmak
daha kolay geldi. Şimdi Anayasa. yasa de
ğişikliklerinin sözünü bile etmiyorlar. Çünkü Ana
yasa, yasalar değişse demokratik bir sendikacılık
gelmiş olacak ve iktidar gidecek. Onlar Anayasa.
yasa değişikliğini istemiyorlar.

- Sonuç olarak şunu söylemek istiyonun. Bu uzun
soluklu bir mücadeledir. Çok büyük bir çıkar ittifakı
ve dünya çapında bir olay sözkonusu. Arkadaşıınız
öz~lliklc altını çizdi, azgelişmiş ülkelerdeki özel
leştirme. çokuluslu şirketlerin uluslararası dü
zeydeki çıkarlarını dayatınasıdır. Bu. dünyadaki
bütün azgelişıniş ülkelerde uygulatılıyor. Kar
şunızda böylesine büyük bir güç sözkoniısuyken
benim güvendiğim başka bir olgu var. Bizim top
lwnun özellcştinncye ilişkin bilinç ve algılaınasıyla
özclleştinnenin biçiınine tepki gösterme potansiyeli
aslmda çok yüksek. O denli yüksek ki. Avnıpa' da
yayınlanan öncınli bir ekcınorui gazetesi. Tür
kiye'ııin özelleştirnıeyi istenen hızda ve kolayca ya
pamayacağını. Tansu ÇİLLER'in bu anlamda prestij
kaybetmeye başladığını ve özellcştirnıe prog
ramının uygulruıaınayacağını yazıyor. Çünkü. Tür
kiye'deki kültür birikimi. özelleştirmeye karşı.
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Belki birçok k..ınıri'i ve sendikalar yoz aına belirli di
renıne güçleri. Anayasa Mahkemesi ve bir gnıp
aydın var. meslek odaları var ve herkes bir şey ya
pıyor. Türkiye• de özelleştirmeler bir Güney Afrika
ya da Güney Amerika ülkesindeki kadar kolay ger
çekleştirileıniyor. Türkiye• de. geldiğimiz nokta bu
aına eksik olan yanıınız. şu andaki örgütlülük dü
zeyi ve 12 Eylül'ündc etkisiyle içine düştüğümüz
dağınıklıktır. Si'yasal partilerin ve sendikaların bu
an.lanı.da uğradıkları ideolojik kayıplardır. Ülke ça
pında örgütlülüğe dönüşüın. siyasi partiler ve sen
dikalar bakımından çok iızun süreçli. uzun soluklu
bir şey _olduğu için. özelleştinne gündeminde. kısa
dönemli güçlü toplumsal tepkilere gcrcksiııiıniz var.
Bunun ıçın sendikaların toparlanınasını bek
leyeıneyiz. Beklersek. iş işten geçer. İşte benim
çizdiğimkaraınsar tablonun aınacı, bunun altını çiz:.
mekti. Siyasal ve sendikal toparlanma. yani sosyal
demokrat partiııin. sosyal deınokrat işleviııi. sen
dikaların sendikal işlevleriııi yerine getinnesiııi bek
lersek. özelleştirmeden geriye. cliınizde bu bar
daktaki su kadar az şey kalacak. Biz bu suyu
kaçırmanıak için her platformdan yararlanarak özel
leştirmeye karşı çok hızlı biçiınde örgütlenıne ve
d.ircnıne kanallarını bulınak zonındayız. Medya
araçlarını kullanınak da çok öneınli. Karşı tarafında
kullandığı ve taınaınen elinde olaıı bu silalıı, karşı
silalı olarak kullaıunaınız çok çok önemli. Çünkü şu
anda işçi sınıfı dahil~ özelleştinncden zarar gören
bütün kesiınler. özelleştinne ideolojisinin et
kisindeyiz. onun yönlendirdiği davranışlar içe
risindeyiz. Özclleştinne ile ilgili gerçeğin öyle ol
madığını. onun bir zonınluluk ol_ınadığını bu
toplantılar gibi bazı platfonnlarda ycııi yeni öğ
rcnıneye başladık. Bu nedenle bu toplantıyı dü
zenleyen arkadaşlara teşekkür ediyor saygı!ar su
nuyorum.

'\
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Mıılıarreııı. KILIÇ
DİSK/Geııel-İş GeııelKoordinatörü

Bu kadar geç kalmışken bir şeyi belirtmek is
tiyorum. Teınclde aynı biçimde düşünen insanların
katıldığı bir panelin az verimli olduğu ka
nısıııdayım. Galiba tart_ışmak lazım. Tartışmadan
da çekiıuneınck lazım. Öyle oldukça daha çok•güç
leneceğ~_mizi z~nnc~yonım. Bunu şunun için söy
ledim: Ozelleştırmeyı gerekli görenler neden gerekli
gördüklerini anlatınalıdırlar. Ve onların dediklerinin
hepsine bizim tek tek istatistik olarak da bilimsel ge
rekçeler olarak da ayrıntılı yanıtlarımız vardır:
Fakat şunu hiç aklımızdan çıkannayalı.m. Özel-
leştirme kesinlikle sınıf . savaşımının ev- -
renselleşmiş bir alanıdır. Bu akli..nuzda kalmalıdır.

Emek ile sermaye arasmdaki savaş bugün özel
leştirme konusunda kendisini gösteriyor. Bu bilinçle
hareket etıncdikçe, meseleyi böyle anlaınadıkça
bü)'lik yenilgiler ve yanılgılar içinde kalabiliriz.
Bunu söylcrneınin nedeni şu arkadaşlar. Egeııien sı
nıflar. günüınüzde burjuvalar, sadece kendilerine
hükınetı~ezler. Topluındaki başka smıflara da. hük
mederler. İdeolojik olarak hükınederler. Ve ne yazık
ki aslında burjuvaların gücü buradan gelir. Başka sı
nıflara, ezdikleri sınıflara hilkinetmclerinden gelir.
Bugün dünya çapında da. iilkeınizde de egemen sı
nıfların. sennaycııin tanı bir hegeınonyası vardır.
Onun için, hegemonya olduğu için bugün Yalım
EREZ "özelleştirmeye karşı çıkmak aptallıktır"
ili~~ •

Biz özelleştirmeye karşı çıkmanın "aptallık".
ya- da "çağdışılık" olınadığını aklımızı ve çağ
daşlığımızı kullanarak bilinciınizi ve insana inan- - -
cımızı kullanarak , kesin olarak her bazda her te
melde kanıtlaınalıyız. İş öylesine güçtüı- ki ben
umutsuz değiliın ama güçlüğünü biliyorwn. Bugün
Türkiye'de örgütlü işçi sayısı, sendikalı işçi sayrsr,
öyle zannediyorum sadece% 25-27'ler dolayındadır.
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5-6 milyonluk işçinin sadece 1 milyon 200 bin ka
darı örgütlüdür. Bir kere bu acı gerçeği bilelim.

İkincisi en büyük Konfederasyon ve şu anda
üçüncü s'ıraya düşınüş olan Hak-iş öz~lleştinneye
falan karşı çıkınıyor, öyle bir şey yok ki. Yani bu
güne kadar özelleştitıne konusunda söyledikleri per
tenkeraııe şeylerdir. Bunu hep söylüyorlar. TÜSİAD
da sö ylüyor. Açın bakın Odaların ve bazı TÜSİAD
yetkililerinin konuşmalarını; özelleştinne prog
raınının bugünkü uygulaınasına ilişkin bir dizi eleş
tirileri vardır. Bunlar özelleştinneyi esas olarak des
tekliyorlar. aına uygulaıııasına dönük teknik bazı
eleştiriler getiriyorlar.

Ne yazık ki Sayın l\ılümtaz SOYSAL da söy
lediler: Türk-iş ve Hak-iş özelleştinncye sadece
işçiler işsiz kalır diye bakıyor. Oysa bunçlaıı daha
büyük aymazlık olamaz. Bu taın bir tuzaktır. iş
sizliği hallederler. bu çok önemli değil. İşsizlik si
gortası verirler. Hem de yine halkın sırtından çı
karırlar bwıun faturasını. Emekliliğe sevkcclerler,
çok önemli değil. Bu şekilde özelleştirmeye karşı
çıkınca beraber olabileceğiniz güçler çürük güçler
haline geliyor. Hatta Hak-iş daha da ileri götürmüş
durumu. Sadece kendi örgütlü olduğu yerlerde özel
leştirmeye karşı çıkıyor. Yani kendisine bağlı sen
dikalar nerede örgütlü ise o KİT'lerin özel
lcştirilmem~sini savunuyor. Duruın bundan
ibarettir. Dolayısıyla DİSK'e bu aıılaında da çok
büyük görevler düşüyor. Tabii sadece DİSK'e değil,
DİSK'ten _ koordinatörlük ya da öncülük etınesiııi
bekleyen herkese de· büyük görev düşüyor.

Olayı evrenselliği içerisinde sınıf savaşıını bağ
lamında. cınek scnnayc çckişıncsi şeklinde gör
meıniz ve bu aıılaında kafamızı aydınlık hale ge
tinneıniz şarttır. Ön· yaJgılardaıı topluınu ve
kendimizi arındırmak zonındayız. Öylesine etkiler
al tıııdayız ki. kimi zanıan çok yakıııınıızdaki in
saııların özellcştinncyi. bilmeden, farkında bile ol
madan savunduğunu göril)'oruz. Bu anlaında bir
ar!ıunaya ihtiyaç vardır. Onun dışında ıucselcyi
DISK'iıı öucülük ctıncsi veya bir başkasının ön
cülük etıncsi diye meseleyi kategorize euncıuck zo
rundayız. DİSK'in böyle bir iddiası olınaınakJa bir-
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likte böyle bir görevi üstlendiğini biliyorum. Böyle
bir göreve soyunduğunu biliyonun. Pek çok zor
lukları olmasına _rağinen. önünde çok tuzaklar bu
lunmasına rağınen bu niyeti taşıdığını biliyonım.
Ama herkesin, işçi olsun. aydın olsun başka türlü ne
olursa olsun DİSK'e de sahip çıkıııası gerektiğini dü
şünüyonın:ı. Elcle verilmesi gerekmektedir. Da
yanışma içinde olunması gereklidir. Kişi olarak.
Jcunım olarak, gnıp olarak. platform olarak, her ne
ise, savaşılması gereklidir. ikinci konu_şmaında da
söylemiştim. Bu sadece bir sınıf meselesi değil.
aynı z.anıanda bir yurtseverlik meselesidir.

Bu. sermayenin toplumun bütün hücrelerine,
ekonomik etkiıılik.lerinin tamaınına hükmctıncsi ola
yıdır. Kapitalizm.in bizi feshetmesi olayıdır. Ya
buna izin vereceğiz, ya buna direneceğiz. Elbette biz
direnmeyi tercih ediyoruz. Ve başaracağımıza kesin
olarak inanıyonım.

/
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Prof. Dr. Yıldzrıııı. ULER
A.Ü. Öğretiııı. Üyesi

Şiındi Malunut ATANTlJRK.'ün sorusundaıı baş
layayıın. Atantürk 0Anayasa'da devletin eko
nomiden çekilmesini çağrıştıran bir düzenleme
var mıdır" diye soruyor. Yoktur. Olaınaz. çünkü
devlet zaten ekonomiktir. Şu ruılaında ekoııonıiktir·
iktisat. bir tanıma göre kıt kaynakların yönetiınidir
Devlette kıt kayıiakları dağıtır. Böyle .bir örgüıtür.
Devlet kiıne ne vereceğine karar verir; dolayısıyla.
devlet zaten ekononıidcn elini çekınez.

Mücahit SEVER.- 0Sözleşmeli personel sen
dikaya üye olabilir mi" diye sonıyor. İşçi memur
aynını yapay. 0maksatlı" ayrıındır. Yani ça

lı:şanlan bu biçimde bölnıek maksatlı bir ayrımdır
İşçi-menıur ruılaınsız bir ayrımken bir ·de söz
leşmeli personel icat edildi. Ne işçidir. ne me
murdur; ya odur. ya odur. Aslında hepsi birdir, aına
bir de üçüncü kategori yaratılınaya çalışılır.

Bülent KAÇAK arkadaş. 0Özelleştirmenin so
nuçları bakımından uluslarüstü insan hakları
d_üzenlemeleri ve Türk hukuku açısından sosynl
h;°::ıklnr nasıl bir yaklaşımla ele alınabilir?" diyor
~ısa cevap şu; biz böyle uluslararası aıılaşınalara
imza atınayı severiz. Çünkü keııdiınizi o ma
sadakilerle eşit falan sayıyoruz. Sonra da 0bir kö
şeye at.arız" hesabı yapılıyor. Usulüne göre onay
laııınışsa bu aıılaşma kaııundur. Bu kadar basit.
J,Çaııun ne ~adar geçerli ise o da o kadar geçerlidir.

Nernıin ÇAKIR. 0Özelleştirme karşısında hu
kuksal haklarımızı biraz daha detaylı verebilir
misiniz?" eliyor. Örgütlü bir nıücadclcyi gerektirir
Hukuk aslında beın bir topluın düzenini ifade eder
h,cm de bir mücadele aracıdır. Kaınu varlığını yok
eprie ya da gelirlerini transfer konusunda çok acele
tj:liyorlar. Suçluların telaşı içindeler. Korkunç bir
t~laşla. son derece hıpı hareket _ediyprlar. Kamın
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hükmünde kararnamelerle ·şok etkisi yaratmak is
tiyorlar. Buna dayanılarak. "ya tutarsa" diye uy
gulaına yapıyorlar. Ama tutmuyor. Mesela Anayasa
Mahkcmesi'nden döndü. Hukuk açısından bak
tığımız zaman güçlü durumdayız. Eğer hukı.ık--u da
bir mücadele aracı o_larak kullanırsak. iyi kullanırsak
güçlü durumdayız.

Kaya TEKEL arkadaşın ..madem ki adalet mül
kün temelidir. kamunun mülkü özclleştiriliyorsa
adalet nasıl icra edileccktir•r gibi bir sorusu var.
Şimdi bu "Adalet mülkün temelidir" laf'ı aslında
teknik açıdan bizim mülk devlet dediğimiz döncnıi
ifade eder. Bu adalet mülkün ternefichr-, haz
retlcrinindir. O ülke bir kişinin mülk--ü olunca
"Adalet mülkün temeli_!lir" Laf'ı; padişaha ya da
krala, ..eğer adil davranmazsan mülkünü kay
bedersin.. gibi bir ihtardır. Doğru bir ihtardır. Ger
çekten de çok fazla adaletsiz davranıldığında yö
netimini mülkünü kaybeder. Şinıdi o nıülk; • tek
kişinin mülkü bir zaman sonra millete geçti. Yani ..
kavraın olarak millete geçti. 1789 Fransız Devrimi ,
ile bizim devrimimizde ki 1921, 23. 24 çizgisi o.dö
neme karşılık düşer. Tüı:n malları millet aldı. Tabii
millet alırken bazı şeylerde kayboldu. Yani Tür
kiye'de en büyük özelleştirme o dönemde oldu.
Çürıktı 1vicdeııi Kanun özel mülkiyet temeline da
yanan Medeni Kaıınn geldi ve 6 ay içinde kabul edil-
di. 6 ay sonra yürürlüğe koydular. O sırada çok kor
kunç bir özelleştirme vardır. Topraklar. o döııeınde
kapanın elinde kaldı. Yani onu da unutınayalım ilk
özelleştirme furyası değil bu. Topraklar da özelleşti
o zaınaıılar. Halbuki milletin malı. eğer millet biz
sek hepimizin malı olacaktı o kral yahut şah, pa
dişah hazretlerinin topraklan. Öyle olmadı.

Kemal KELEŞ arkadaşın sorusu· şu: "Siz eleş
tirmenin hukuken milınküıı olmadığını söylediniz.
Bir hukukçu olarak hu.1...-uksal anlamda özel
leştirmeye karşı Danıştay, Yargıtay gibi ilgili mah
kemelerde dava açmayı veya dava açılmasını Ö!:::._
güılemeyi düşünüyor rrrus'urruz.?" •

Aslında beniın znrrran içinde yahut hayat içinde
edindiğim Irukuk bilgisi bu konuda hizmetinizdedir.
Aslıııda sabun köpüğü reklaınlan çok etkili hangi .
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sabun· köpüğünün daha iyi olduğunu biliyoruz da
haklarımızı bilrriiyornz. Bunları öğretseler daha ya
rarlı bir anlamda yani aynı davaya Irizrrıe.t ettiğimiz
için hizınetinizdedir. Gerçekten ,hukuk da bir mü
cadele aracıdır ve iyi kullaıı.ınak lazımdır. Bu alanda
da şanslıyız. Onlar aceleyle. hukuk tanımaz du
rumdalar ve hukuk.en ne yapsalar yanlış. Mesela
kanun hükmünde karanıaınelere sarılıyorlar. Çı
karttıkları yetki yasaları dökülüyor. Aslında bu işi
yapabilmeleri için Anayasayı değiştirıneleri lazım
hiç yanaşmıyorlar. Kiınseye sczdirıneden hırsız
kedi gibi kapıp kaçmaya çaJ.ışıyor.

Sayın Süleyman ÇELEBİ'nin de belirttiği gibi
vatandaş olarak her bireyin KİT'lerde hakkı ol
duğunu düşünürsek. Türkiye çapında özel
leştirmeye karşı bir kaıııpaııya ile birey olarak ve
topluca dava açabiliriz. Hepinıiziıı malı olduğuna
göre hepimizin hakkı var. Mesela dalıa önce bu
USAŞ ve ÇİTOSAN ve biraz değişik bir konu ol
makla birlikte Aliağa konusunda vataııdaşlar dava
açtı. Bu vatandaşlar nıilletvekiliydi.

Milletvekili sıfatıyla değil. vataİıdaş sıfatıyla
açtı. Bu davalar kabul edildi. görüldü ve sonuçlandı.
Yani hepimizin böyle bir. hakkı var. Yusuf ÇINAK.
haklı olarak. "Eğer • özelleştirme keyfi uy
gulanamazsa, AKTAŞ'ı Danıştay iptal ettiği
halde hala AK,TAŞ faaliyeti nasıl sürüyor~ Sizce
bu bir keyfi uygulama değil mi?" • diyor. Evet.
gayet tabii. AKTAŞ'a kacİar gitmeyeyim. Şimdi Çİ
TOSAN ile USAŞ var. ÇİTOSAN'ın bu iki konuda
Danıştay'ın iptal kararı var. Yani hukuken bak
tığ1111Z. zaman USAŞ İskandinavların, ÇİTOSAN da
Fransızların değildir. Tabii ki adanılar ken
diliklerinden vennezler. Bu kararları uygulamakla
görevli olan mesela hükümettir. Uygulaınadığı arıda
suç işleıniş olur. Türk Ceza Kanunu'na göre Baş
bakan, ilgili bakan ve görece herkes suç işlemiş
olur. Çünkü mahkeıne kararını uygulaınaınak: suç
tur. Eğer bunun üstüne biz gitın.ezsek tabiik:i ken
dilikleriııden uygulaınazlar. Yaııi ınesele bu.

Süleyınan ŞAHİN arkadaşıın, "'Bu gibi pa
nellerin topluınsal yararı olduğuna inanıyor mu-·
sunuz?", demiş. Büyük insan Kari MARX'ın bir
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sözü var biliyorsunuz; "Filozoflar şimdiye kadar
dünyayı yorumladılar, esas olan dünyayı de
ğiştirmektir" diyor. Ben bir panelde bu sözil şöyle
değiştirdim: Panelistler bugüne kadar hep dünyayı
yonıınladılar esas olan dünyayı değiştirmektir. Pa
nellerden ortaklaşa bir eylem ortaya çıknıazsa. or
taklaşa bir tavır oluşmazsa bir beraberlik. bir po
tansiyel yaratılaınazsa o zaınan o büyük adanun Kari
MARX'ın filozoflar için söyledikleri bizim içinde
geçerli olur.
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Kapanış Konuşması
Hulusi KARLI
DİSKIBANKSENGeıl!!lBaşkaııı

. Değerli arkadaşlar artık panelimizin sonuna
geldik. Ben bir genci değerlendirme yapacak
de.ğj Iirrı. Ancak içimizde SÜMERBANK'ta,
ETIBANK'ta çalışan arkadaşlar var. Acaba
biz BANKSEN'e üye olabilirmiyiz diye bek
lentileri. sorulan var. _

Gerçekten bugün ETİBANK, SÜ-
MERBANK pazara çıkmıştır. Çıkan ka
rarnameyle burada çalışan arkadaşlarımızın
memurluk sıfatı sona ermiştir kL bunu Soysal •
Hocarn_ız da belirtmişti. Çünkü SUMENBANK (
ve ETIBANK anonim ortaklığa dönüşmüştü.
Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir. Ayn bir statüleri. kanunları yoktur. Bu
iki bankada çalışan arkadaşlarımızın üc
retleriyle. sosyal haklarıyla, özlük haklarıyla il-
gili düzenleme yqtk.isi yönetim kurullarına ve-
ri!!ll iştir. ETIBANK ve özellikle
SUMERBANK'ın sözleşmesinin 28. maddesi
bunu açıkça yazmaktadır.

KİT'lerin özelleştirilmesi için çıkarılan
3291 sayılı Yasa'nın da 16. maddesi özel
leştirme kapsamı iç irıe giren memurların işçi
olmasına yönelikti. Ozelleştirme kararı alınan
bir kurumda. özelleştirme tarihi itibariyle ka
munun payı yüzde 50'nin üstünde kaldığı müd-

, detçe. statüleri korunur demektedir. Kaınunun
payı yüzde 50'nin altına düştüğü takdirde, bu
rada çalışanlar isterlerse. Emekli Sandığı ile i r
tibatlandınlır denilmektedir.

Özelleştirilme kapsamına alınan bir ku
rumda çalışanların memurluk sıfatı bitmiştir.
Ancak sosyal güvenlik kapsamı içinde Emekli
Sarıch ğ ı ' na bağlı olarak çalışacaklardır.
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_ SÜMERBANK ve ETİBANK' ın bu süreç
içerisinde çalışanların statülerinin memurluk
olmadığına bir yığın gerekçeler sayabiliriz.

...Artık. Mümtaz Hocanın da söylediği gibi. fiili
durum yaratılması gerekmektir. Buralarda ça
lışan arkadaşlarımız işçidir, dolayısıyla
BANKSEN'e tiye olabilirler.

Özelleştirme gibi çok özel bir· konuda
BANKSEN olarak bir katkı verebildiysek bun
dan mutluluk duyarız. Panelimizi kapatırken
konuşnıacılara ve dinleyicilerimez çok te
şekkür ederim.

--

'
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Açış Konuşmasi
Ali.ÇETİN ....
DİSKIBANKSENYöııetiııı. Kurulu Üyesi

Ho:lgeldiniz. Panelimizde küçük bir- değişiklik
oldu. Oııce isterseniz oııu belirtmek istiyonıın. Pa
neli yönetnıck üzere burada bulunacak olan genel
başkanımız Sayın Hulusi K~RLI bir yakınını kay
bettiğinden dolayı gelemedi. ikinci bir değişiklik ise
DİSK temsilcisi Sayın Muharrem KILIÇ. Fransız
Havayolları'nın grevde olması nedeniyle yurt dı
şından dönemedi. Elinde olmayan nedenlerden
ötürü panele katılanıadığı içih özilr diliyor. Değerli
katılımcılar. ülkemiz gündeminde çok önemli bir yer
tutan ve hemen her kesimde tartışılan özelleştirme
konusunu. özel olarak da .Sümerbank ve Etibank'ın
özelleştirilmesini tartışmak istiyoruz. Bu konu. pa- •
nelirnizdeki çok değerli hocalarımız ve sizlerin de
katılımıyla daha da derinleşe~ktir.

Değerli katılımcılar. özelleştirmenin sadece ül
kemize özgü ve gösterilmeye çalışıldığı gibi yal
nızca ulusal ekonomimizin gerekliliğinden dolayı
ortaya 'çıkınadığı ·bilinen bir gerçektir. Dünya ça
pında 80 ülkede gerçekleştirilen bu prograın Çiller
Hükünıeti ile daha da hızlandırılmaya çalışılınakta.
Ancak. ülkeınizdc demokrasi güçlerinin m.üca<lelesi.
son olarak. P'rr'nin özelleştirilmesi olayında ol
duğu gibi mevzi kazanınılarda elde etınektedir.
PIT'nin T'sinin özelleştirilınesiııin Anayasa Mah
kemesi'nce iptal edilmesi meydanın. çok da boş ol
madığını. dcınokrasi güçlerinin ınücadclcsi ile kaınu
mallarının sermayeye peşkeş çekilınesi çabalarına
karşı elde edilen kiıni mevzi kazanımları. bize ile
riye dönük uınutlar verıncktcclir.

Özelleştinne olgusu. 1950'lerde başlayarak ge
lişmiş kapitalist ülkelerde dünya ekonoınik sis
teminin kendi çıkarları doğrultusunda yeııiden ya
pılandırılınası ile başlat.iian ve adına Yeni Dünya
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Dilzeni denilen ideolojik ve sınıfsal saldırıyla at
başı gitınekteclir. Geçenlerde İstanbul 'da TÜ
SİAD'ın dilzenlecliği bir seınpozyuına katıldım.
Sempozyuına Arjantin.. Şili ve Meksika'dan katılan
konuşmacılar. özelleştirme uygulaınalarının en yet
kin temsilcileriydiler. Türkiyeli • işadaınlanna kendi
ülkelerindeki deneyimleri aktarıyorlardı. Her üç ko
nuşmacının da birleştiği ortak • bir nokta vardı.

, Kendi deyiınleriyle. "Özelleştirmenin ana esprisi,
ülkenin özel sektörlerinin giiçlendirilmesidir" di
yorlardı. Bu onlaruı ifadesiydi. bizim keneli tes
pitimiz ya da söylemimiz değil.

Değerli katılımcılar. 'özellcştirıne konusunda
toplumun bilgilcndirilıncsi ve bilinçlendirilmesi
bence yeterince yerine getirilıniştir. Şiındi önü
müzdeki görev. buradan kalkarak tilın deınokrasi
güçlerinin bu saldırıya karşı aktif katılınıcı mü
cadelesidir. Bu korıuda, Koııfedcrasyoııuınuz DİSK.
bu tespit ile yola çıkarak Türk-İş'e. Hak-İş'e. de
mokratik kitle örgütlerine. kaınu· sendikaları plat
fonnuna çağrı yaparak bir dizi eylcıni gündeıne ge
tinniştir. Önüınüz.dcki günlerde sadece panellerde
değil fiili etkin eyleınlcrlc de bu saldırıya karşı eli
mizden geleni yapacağıınızı. ilzeriniizc düşen gö
revi yerine getireceğim.izi açıklıyoruz.

Sözü daha fazla uzatınadaıı. izninizle gündemi
açıp konuyu tartışacak çok değerli hocalarıınızı bu
raya çağınnak istiyonun. Bu·ııcdenle de paneli yö
nctınek üzere ve koııuşınacı olarak sendikaınızın
eğitiın ve araştırma uzınanı Sayın Dr. Sedat
ÖZKOL'u l..."iirsilye davcı-ediyorum.
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I. Bölüm

Dr. Seda~ ÖZKOL
KİTYahruız.l.ar Eski GeııelM"üdiJ.rii.

Teşekkür ederim. Değerli katılıuıcılar. değerli
konuklar. Ben de diğer panelistleri buraya çağırma.le
istiyorunı. İlk olarak yıllardan beri öğrencisi ol
maktan onur duyduğum hepimizin hocası Sayın
Prof. Sadun ·AREN'i davet ediyorum. Değerli • pa
nelist arkadaşımız. benim de değerli arkadaşım de
ğerli hocaınız Prof. ULER'i de davet ediyorum.

Sayın katılımcılar. değerli dostlarımız pa
nelimizin ilk konuşmasını Sayın Sadun AREN ya
pacaktır.

Prof. SaduııAREN
SBPGeııelBaşka,ı•

Teşekkür ederim. Ben 12 Eylül'den önce
DİSK'te Araştırma Enstitüsü Mildürliiğü yap
mıştım. Bunun için böyle uzun bir aradan sonra
DİSK'in örgütlediği bir panelde konuşmak benim
için özel bir zevk oluştunıyor. Beni davet eden ar
kadaşlaruna BANKSEN yöneticilerine teşekkür
ediyorum.

Özelleştirme konusu epey tartışıldı. Hakikaten
.ulkemizde iki cephe oluştu. Bu iki cepheyi -düşınan
cephe olarak söylemiyorum. Ama iki tane ·ayn dü
şünce cephesi. oluşmuştur. Bir taraf" özelleştinne
yapılmalıdır diyor. diğer tarana özelleştinı:ıe iyi de
ğildir. yapılmaınalıdır diyor. Taraf"lara bak.tığımız
zaman. taraflar kendi aralarında homojen. Yani sen
dikalar. sol partiler. solcu bilinen. sola eğiliınli bilim
aclaınları özelleştinneye karşı. Uınuıniyetle sermaye
yanlıları ve politikada sağcı politikacılar da özel
leştirmeden yana. Gene bunların içinde de u.f"ak
tefek istisnai~ olabilir. Bu ınevzilcnıne konunun
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ideolojik olduğunu ortaya koyuyor. Yani mesela ser
maye çevresinde. hani yanılıp da özelleştirmeye
karşı olan çıkın.ıyor. Örneğin sendika çevreleri de
Özelleştirme olsun demiyorlar:

Buuun. mevzilennıesiııin özü ideolojiktir. Onun
için ben biraz hocalığımdan gelen bir dürtü ile ide
oloji ne demektir önce onu·söyleınek istiyorum. İde
oloji; çıkarların. sınıf çıkarlarının. zümre çı
karlarının. h;:ıtta kişisel çıkarların da düşünce
biçiıninde uadc edilmesi. bilinç düzeyine yansıması
yani çıkarların düşünce biçimlerini alınasıdır. Tabii
bir çıkar düşünce biçiıniııi alırken tanınınaz bir hale
gelebilir. Ama onun yansımasıdır. Mesela kişilere
indirelim insanların da bir ideolojisi olabilir diyelim.
Örnek olarak veriyorum; diyeliın bir ana kızının
zengin biriyle evlenmesini istiyor. Orta halli bir ai
lenin hanımı diycliın. Şiındi bu hanını. kızına lüksün
iyi olduğunu mücevher tak.ınanın çok iyi olduğunu.
zengin insanlarla evlenen kızların ne kadar mutlu ol
duklarını anlatır. Şimdi bu sözler. kızına telkin et
tiği bu fikirler ideolojiktir. Yaıı.i kendi çıkarlarının
yansımasıdır. Onu lükse alıştırıyor ki zenginlik is
tesin. Şiındi lükse alıştınnazsa. 1üksüıı iyi olduğunu
ona telkin etınezse. zengin bir adaınla evleıunekle
sevdiği insanla evlcnınek arasın.da hiç tereddüt
e.tırrez; Sevdiği insanı tercih eder. Aına lüksü filan
severse iş değişir. Demek ki burada o an.nenin bu
düşünceleri ideolojiktir. İdeoloji doğru ya da yanlış
olınaz. Benim işime geliyor ınu geln:ıiyor ınu oııa
bakılır. Çıkar sorulur. Onun için mesela Türkiye'de
özelleştinne acaba doğru ıııudur. biliın buna ne
diyor sualinin cevabı yoktur. Biliınsel olarak ben
buna cevap veriyonım diyen adam doğrn söy
leıniyor. ideoloji yapıyordur. Çünkü ıncsele çıkar
meselesidir. Eğrilik doğnıluk meselesi değildir.

Özellcştirıne eğer çalışan kesiınden isen doğru
değildir. Yani sana uygwı değildir. o kesiıne uygun
değildir. Onun çıkarlarına uygun değildir. Yok ka
pitalizındcn yana isen. scnnayedcn yana isen ona
uygundur. Buıı<la doğruluk eğrilik araıunaınası ge
rekir. bunun tespit cdilıncsi gerekir. Onun için söze
böyle başladım. Yani özelleştirme ideoloji so
runudur. O da bir çıkar sonınudur.

104



. ~urada da tabii işçi sınüının, işçi sınıfından
kastımız bütün çalışan kesimdir. yoksa dar anlamda
proleter anlamında işçi değildir. Çağunızda işçi de
yince çalışan insanları anlıyoruz. Doktorlar. mü
hendisler. ücretli çalışanlar. memurlar. öğretmenler.
hemşireler ve işçiler, içlerinde kol gücüyle çalışanı
kafa gücüyle çalışanı yar. Demek ki bu kesimin çı
kan ülkenin kaynaklarının. olanakların, fabrikaların.
·tarlaların her şeyin insanların çıkarına olarak yö
netilmesindedir. Onun çıkarı hurdadır. Yani ülkenin
olanakları insanların çalışanların çıkarına yö
netilmektir. Bunun sağlan.nıası için de söz ve karar
sahibi olmalıdır. Çünkü hen senin adın~ bu işi yö-
neteyim derlerse olmuyor. • :-,

Bunu Sovyctler Birliği'nde de gördük. Yani Sov-
<yet Koınünist Partisi. halk adına iktidarı aldı ama
halk yönetiıne geçemedi. Bilhassa üretim araç
larının, fabrikaların. okulların. hastanelerin
yörıetirrrirae geçemedi...Siz bilirsiııiz. partinıizin bü
yükleri. onlar yönetsin.. dediler. Oıılar halk aduıa yö-::...
nettiler. anıa sonra gördük ki oıılar da aynca bir sö
müıiicü sınü olmuşlar. Sizi ha kapitalist sınıf
sömürmüş. ha bir yönetici sınü gelip sömürmüş, .
fark etınez.

Onun içiıi şimdi bizim görüşlerimiz, çalışan in
sanların görüşleri şu istikamette gelişiyor. Bu dün
yanın işleri, ekonoınisi ve her şeyi mutlaka in
sanların yararuıa yönetilmelidir. Bu nasıl
sağlanabilir? Yönetiın işinin sözkonusu olduğu her
yerde mesela aile bir yönetim· ünitesidir, ilgililer söz
salıibi olnıalıdır. Karı da koca- da batta çocuk aklı
erecek yaşta ise o da söz sahibi olınalıdır. O z.aınan
aile daha iyi yönetilir. Yani herkesin yararına yö
netilir. Baba rakı içip çocuğa kalem alniazlık ede
mez. Okulda, hastanede. fabrikada yönetiın söz ko
nusu olduğu her işyerinde insanlar. ilgili insanlar. -
ilgili insanlar diyorum illa orada çalışan insanlar de
memek için yönetime katılınalıdır. Yoksa bir fab
rikanın yönetimine elbette ki öncelikle orada çalışan
işçiler katılmalıdır. Ama o fabrikanın bulunduğu
malıalleniıı muhtarı da ınahalle adına yönetime ka
tılınalıdır. Bir avukat da katılmalıdır, fabrikanın ci
varında bir okul varsa o okulu temsilen birisi de ka-
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tılmalıdır vs. İlgili olan herkes katılmalıdır ki. yal
nız bir züınrenin. yalnız bir grubun lehine işler yü
rütülmesin. ilgili olan herkesin çıkarları dikkate
alınsın.

Özelleştirme konusunun neresinde ideoloji var,
yani ne bakımdan ideolojiktir. Sermayenin niçin ya
rarınadİr? Sermayedarların yararı sennayenin çok
kar etınesidir. Ellerindeki sermayenin çok kar et
mesini sağlaınaktır. Bu sennaye nclrırrrlarrrı- 'l. temel
görüşleridir. Ve temel çıkarlarıdır. Ellerindeki ser
mayenin azaıni kar sağlaınasııun yolu -bir sürü te
femıattaiı arındırarak işi buraya getinnek istiyorum
mümkün olduğu kadar geniş bir pazar yaratmaktır.
Ürettiği rrıal için pazar ne kadar geniş olursa kar o
kadar çok olur. Çünkü işbölüınü kolaylaşır. tesisini
büyütebilir vs. Yaııi başka kuruluşlarla rekabet ede
bilmelidir. Onları yendiği taktirde onları da ken
disine katıp işiııi büyütebilir. Demek ki serbest re
kabetiıı olması. pazarın çok geııiş olınası, bu işlerin
serbest olnıası serınayeııin en çok çıkarınadır. İde
olojisi bundan yanadır. Onun içiıı büyük serrrıaye,
hele dünya çapında olursa böyle ulusal sınırları sev
·mez. Ulusal sınırlar ortadan kalksın dünya bir pazar
olsun der. lıabire bunun için uğraşır. Biliyorsunuz
Avnıpa uğraşıp duruyor. Gümrükleri kaldırmaya
çalışıyor. Dünya da uğraşıyorsa bunun içindir.

Şimdi tabii böyle dünyaııın tek bir pazar ola
bilmesi. böyle bir serbestliğin işlcıncsi herkesin
aşağı yukarı piyasaya uygun ekonoıni biriınlcrindcıı
oluşnıasına: l!ağlıdır. Yaııi piyasaııın birbirlerine
eşit koşullarda çalışan biriınlcrdcn oluşınası lazım
gelir. İşte bu konuda KİT'lcr serbest piyasa ırıe
kaııizinasını bozan bir ögedir. Çünkü serbest piyasa
ınekanizınasıııııı işleycbilınesi için ve dolayısıyla
sernıayenin en yüksek karı elde edcbilınesi için me
sela bir işletıne zarar ediyorsa batınalıdır- ki. o işi
dalıa iyi yapan. onwı rakibi olan işlcune yapsın ve
büyüsün. Ama bir devlet işletınesi batnıaz. Bir işi
kötü de yapsa, pahalı da yapsa ziyaıı eden devlet o
'zryanı öder. Vergilerle bilınem nelerle o ziyanı öder.

Bwıdan ötürüdür ki KİT'ler. hamur gibi dü
şünürseniz. haınunın içinde topak oluşturan un
surlardır. Taın uyuşmazlar piyasayla. tam entegre..
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olmazlar piyasanın koşullarına tam uymazlar.
Çünkübir devlet kuruluşudur. Ziyan ederse batınaz.
Kür ederse genişle~ez. Devlet karını vergi gibi alır.
kullanır. Kar etti. KIT büyüsün öyle bir şey de yok
tur. Piyasa kurallarına göre işlemez. Öyle piyasa re
aksiyonları olınaz. Onun için esas itibariyle sermaye.
piyasanın iyi işleyebilınesi için ve karının azaıni
olabilmesi için KIT'lerin olmaınasını ister. O ba
kımdan özelleştirmede ideolojik bir çıkarı vardır.

Ama akla şu gelebilir. KİT'ler nihayetinde ser
mayeııin hak.iın olduğu hükümetlerce yapılmıştır.
Niye yaptılar o zaınan? Arkadaşlar bu şu. karısını
boşayan adaının duruınuna benzer. Yani 20 sene
sonra boşanan insana aklın ncrdeydi denemez.
çünkü; o zaınan ki aklı uygundu boşanınayı ge-·
rcktirnıiyordu. Şimdiki aklı uygun değil bcışarrryor-,
O_zaman sermayenin ihtiyaçları KİT'lerden yanaydı.
KIT'ler olsun scnnayeye yardımcı olsun. özel sek
töre yardııncı olsun biçimindeydi... '

Sermaye palazlandıktan sonra artık bunlara
gerek yok dedi. Ortadan kaldıralım dedi. Bunu
dünya çapında düşünürseniz. dünya sermayesi de
çok uluslu şirketler de madem dünya bütünleşmeye
gidiyor o halde evvela ülkelerin sınırları ortadan
kaldırılmalı. günırükler ortadan kalkmalı. paralar. ti
caret serbestlcşıneli. sonra serbestleştirilen bu ül
kenin içi de serbest olınalı diyor. Onu11 için sermaye.
eskiden beri dünyanın her tarafında devaınlı olarak
böyle. KİT'ler'in ortadan kaldırılınası için karrı
panya ·yapmıştır. KİT sorunu. KİT'lerin satılınası
sorunu Dcınokrat Parti iktidara geldiği zaman.
950'de ele alınınıştır. Bazı şeyler satılmıştır.

Satın alacak adaın az olduğu için. dalıa herrüz mem
leket o olgunluğa gelnıediği için olınaınıştır. Yoksa
özelleştirme f"alan yeııi şeyler değildir. Sennayenin
eskiden beri -ideolojik olduğu için. gayet tabii olarak
çıkan hurda olduğu için- daima gündeıniııdcdir.
alnız bunun icrası peyderpey yapılınaktadır. ide

olojik yanı budur.
Bu bakımdan KİT'lerin kimlere satılacağı f'alan

öncmli değildir. Satılması özelleştirilmesi bir devlet
kuruluşu olınaktan çıkarılması önemlidir. Mesela
ışçilere satılabilir ıni? İşte daha ne istiyorsunuz.
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adam fabrikayı işçilere satıyor filan derler. Ama
unutmayın ki bugünkü koşullarda başka hiçbir
öıılem alınmad.ığı tak.tirde, bir fabrikanuı sahibi iş
çiler olduğu zaman o fabrika gene kapitalist bir fab
rika olur. İşçilerin eline geçtiği zaman kapitalist bir
fabrika olmaktan çıkmaz. İşçiler kapitalist olur.
Kaldı ki hiçbir işçi grubu böyle bir fabrikaya sahip
ol~az. Onu elinden alırlar. Büyük scnnaye onların
elindeki hisseleri ~ır ve devre dışı bırakır.

Fakat bırakınasalar bile bunlar yanıltıcı şey
lerdir. onun için söylüyoruın. İşçilere satmaya ra
zılar. demek ki kapitalist çıkar yok dcneınez. Fab
rika aalribi olan işçiler fabrika szıhjbr odrrıayarr=bnşka
işçilerden farklı itısaıılardır. Onlar kapitalist olma
yoluna ginnişlerdir. Fakat dediğim gibi aslında o da
olmaz.

Çok eskiden beri sermayeyi tabana yayma gibi
şeyler var. AŞ'ler k..ırulalı beri işte llsermayeyi ta
bana yaymak istiyoruz, herkesi sermaye sahibi
yapmak istiyoruz" dcnıniştir. Fakat tersi ofrrruştur,
bir sürü k-üçük tasarruf sahibi "ben bu işe gireyim"
demiştir. O hisse senedini alınak. oraya para ya
tırınak. demektir. Yaııi işi kontrol eden büyük ser
mayedarlar. küçük scnnaye _sahiplcriıl.İn paralarını
Icultarırrrış ohnaktadır. Bu yolla, sana satıyoru,ın al
sen de lıissedar ol yönetiıne katıl gibi ... Adanı sonra
.bir bakıyor ki semirı bir hissen var adamın 10 bin
hissesi var. Galiba Süıncrbaıık'ın h.isseleriıl.İ l0OO'cr
TL'ye bölmüşler. Birisi gelecek, büyük bir iş snhibı
bunwı 100 ınilyonunu alacak. bir sürü aclarrıa da
birer tane verecek. O adaınlar btuıun sahibi ol
ınayacaklar. Yani küçük tasamıilarıııı buraya ver
miş olacaklar. İleride onlar uc.uzzı satın alınacak vs.
Ben lafı fazla uzattıın onun için burada kesiyorum.

• '
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Pr<?f- J?.r- Yıldır~ın ULER
A.Ü. Oğretiın Üyesi

Şimdi efendim aslında bir huk-ı.ıkçu olarak ben
sonradan konuşmayı yeğlt_;:rim. Özelleştirme öze
linde düşünürsek. evet tabii ki ideolojiktir di
yebiliriz. Hatta birazdan açıklaınaya çalışacağım
özelleştirme hiç hoşlannıadığım bir söz. Neden
hoşlanınıyoruın? Siyasal bilim açısuıdan bak
tığımızda i<leolojik. yani ideoloji yüklü şeylerdir.

-Mesela özt:;l sektör. yani özel. güzel. iyi anlaınında
gelişiyor. Özel sektörün başka bir adı hür teşebbüs.
Bir tanesi hür teşebbüs olunca demek ki kamu gi
rişimi esir müteşebbis oluyor.

Şim~ özelleştirme de böyle ideoloji yüklü bir
laf. Hakikaten özel güzel bir şeydir. Yani bir şey
bize özelse bana özelse benim malımdır. başkası Ica
rışamaz gilzcl bir şeydir.

Bu kavranıla hakkında. güzelleştirilmiş kav
ramla. özelleştirme adı altında ortak varlığınuz yok
edilmeye çalışılıyor. Neden ortak varlık. neye
dönük?

Aslında sokağa çıktığımızdan itibaren doğnıdan
doğruya sizin olınayaıı birçok şey kullaıııyorsunuz..
Her şey aşağı yukarı ortak kullanıma açık bu ortak
varlığa dairdir. Ben kaınu girişinı.lerindc ortak var
lığın olduğuna iııanıyoruın. Gayet açık. benim
babam da bcniın gibi vergi kaçınnayaıı bir adaındı.
O vergi verirdi. ben vcrirdiııı. siz ö<lcdiııiz yaıı.i bu
teşebbüsler millete ınal oldu. Yaıı.i b{itilu maliyet
bizden çıkına<lır.

Süınerbaıık'ın bir f'abrikası hatta • bir satış ma
jfazasında bile bc.11-kcııdi payun olduğunu dü
şüııüyoruın. Yani bütün bunlar. bizden çıkınış. Bun
lar bizden çıktıysa satınaya kalkan kişiye soruın var;
"sen kimin malını kime satıyorsun?"
- Hükümet seçiın kazandı o da doğru. eskiden beri
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satılması yönünde propaganda yaparlar. "oda doğru
ama sonuçta bir hük.funet iktidara yönetmek iç•iıı
gelir. Benim anlayışıma göre yapılmak istenen hü
künıetin -normal yürütıne fonksiyonunun dı
şındadır. Hilküınet tüm ortak varlıkları yok etme
amacıyla yola çıkamaz. Çünkü fonksiyonu içinde
değildir. Yani şunu açıkça belirtebiliriz. bir kap
tanın görevi geıniyi bir yerden bir yere götürmektir.
geri getiniıektir. dolaştırmaktır. Ama bu geıniyi ka
raya olurtmaya ya da satınaya yetkisi yoktur. Karaya
oturtınaktan kastım. bu ekonomik kuruluşların bi
lerek zarar edilecek dunıına sokutmasrctır. Böyle ol
masınııı nedeni bizim siyasal sistcıniınizin cilvesi ya
da sonucudur diyebiliriz. Bu ortak varlıklara göz
diken birtakım kadroların yönetiıne geldikleri bir
dönemde de KİT'ler. karaya-oturtulmuştur. yani ge:.
minin gövdesinde gedik açılmıştır. Böyle bir yetkisi
yoktur. On<lan sonra zarar ediyor. geıni batıyorsa
elden çıkartalım biçiminde propaganda başlıyor.
Eğer kaptansan karaya oturttuğun için sorumlusun
onun hesabı sorulmalıdır. Yok etıneye. batırmaya.
satınaya kalktığın zanıan buııuıı hesabı da sorulur.

Hukuk açısından KİT'ler'in eğer bunlar ortak
varlığımız ise. yok edilmesi kaınu yararına değildir.
Altını çiziyorum. ç'ürılcü kaınu huk.ukaı • açısından
kamu yararı temel bir kavraındır. Her türlü kaınu iş
leri karrıu yararına olmak zorundadır. Yani bu cins
işlemlerin taınaınen ideolojik. özelleştirmeden yana
olan. propaganda yapmak aınacıyla söyledikleri tüm
gerekçeleri objektif gerçeğe. kamu yar;ırıııa ay
kırıdır. "Ar'tr tüm söylcııeıılerin yanlış olduğunu do
layısıyla yalan olduğunu ekonoıni alaııındaki yetkin
bili~ adaınları da bence tartışılma biçiminde ortaya
koydu. Bu dunımda eğer bu söylediklerim gerçekle
alakalıysa yapılan iş de hukuka aykırıdır. "

Şimdilik bu kadaci~
·-..:F

--
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Dr. Sedat ÖZKOL
KİTYaLırıııılarEski Ge,ıelMüdiirü

Teşekkür ederiz. Özür dilhrim. size açıklaınayı
unuttum. Panelistler birinci turu taınaınladıktan
sonra eklcınek istediklerini dile getinnek üzere ikin
ci defa konuşacaklar. Sonra sizlerin sormak is
tedikleri sorular varsa o sorularla Parıel=e devaın olu
nacak.

Paneli açan Araştırma Dairemizin Başkanı
sayın Ali •ÇETİN'in sözünü ettiği TÜSİAD'ın top
lanusına DiSK ve BANKSEN adına birlikte ka
tıldık. Gerek orada gerek DPT İhtisas Koınisyoııu
çalışmalarında gerekse Bankalar Birliği ve TKB'nin
yaptığı seminer panel ve sempozyumlarda bir takım
ipuçları ortaya çıktı. Bu toplantılara katılanlar belli
alanların en yetkin sözcüleri ya da uygulayıcıları.
Sanayi ötesi toplum denilen BaU'nm. Amerika'nuı,
Japonya'nın temsilcileri olan. sadece teorik düzeyde
akademik düzeyde, değil uygulamalar yapmış olan
yetkin kişiler. Bu kişiler. sayın hocaın Sadun
AREN'in de belirttiği gibi. eskiyi içeren özelleştirme;;
bağlamında bir takım söylemleri dile getinnckle bir
likte. bizim gördüğümüz kadarıyla insanların. dün
yanın. özellikle bizim gibi ülkelerin karşısma yeni
bir stratejiyle çıkıyorlar. Bunu değişik biçimlerde
ifade ediyorlar. Alt başlıklarını şöyle söylüyorlar;
globalfeşrrıe, dünya ekonoınisinin globalleşnıesi.
daha bütünleşik hale gelmesi. siipcr bütünleşik hale
gelmesi. Privatization diyorlar. dcrcgiUasyon di
yorlar. Ve özelleştirme, diye bir paket sunuyorlar.
Bunu sistematik ve planlı bir biçiındc yapınaya ça
lışıyorlar. Aynca kamuoyunu yanlarına çekmek için
en modenı ınedya tekniklerinden yararlanıyorlar.

Basında da okuınuşsuııuzdur. TÇ)BB çok güçlü
bir reklaın ajaıısıyla birlikte biraz evvel söylcıniş ol
duğum globalleşıne. piyasalaştırma. liber_alleşıne ve
özelleştinne politikasını kaınuoyuııa 'ınal ctın.ck için
etkin bir çaba sarfediyor. Sizlerin bildiğiniz gibi
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şöyle deniliyor: Eğer sızın gibi ülkeler. yani dış
borcu artan, bütçesi dengelenemeyen. teknolojisi
geri enflasyonu. işsizliği yüksek. rekabet koşulları
olmayan. dünya piyasalaruıa gireıncyen ülkeler -
bütüıı sorunlarını halletınck istiyorlarsa şu veya bu
bazda bu politikayı uygulanıak zorundadırlar. Bu ol
mazsa olınaz duruındadır. Ve halla TOBB'ııin med
yadaki açıklaınası şu; "Bunun aksini iddia eden
ler sivri akıllı akılsızlardır".
-Şiıncli b~ .prograına kiınler çekilınek istiyor.

Başta aydınlarıınız. düşünürlerimiz. üst kadeıne yô
ncticileriıniz ve onlarla beraber siyasi partiler. sen
dikalar. sivil toplum örgütleri, gençlcrinıiz hatta so-.
kaktaki insan. Varolaıı koşulların kendisi de
insanları özellikle 12 Eylül benzeri uygulaınalardan
sonra birtakıın arayışlara itiyor...Baba, hacı. ana
bizi kaıruar.. bu defa da ..özelleştirıne bizi kurtar..
gibi arayışlara götürüyor. Sokaktaki insan karşı kar
şıya olduğu sorunların çözüınünü palıalı devlet hiz
metlerinde. ·özelleştinncııin olınaınasında ve pi
yasanın kötü işlcınesinde vs. gördüğü için bu gibi
girişiınlerin yaııında aktif veya dolaylı biçiınindç
yer alabilir ve alacak.

Buna karşı tezler de var. Ben bu tezlerin su
nuınunu yapmak isteıniyorum. ama şöyle clorıifiyor;
unu program, yani özelleştirme programı, glo
balleşme programı, deregülasyon, piyasalaşma
programı dıştan dayatılıyor. Yani IMF, Dünya.
Bankası tarafından dayatılıyor. Bizim gibi ül
kelerde-bunun amaçlarından bir tanesi KİT'ler
ucuza yabancı sermayeye peşkeş çekmek, bütçe
açığını kapatmak." Tek tek bu karşıt tezler doğnı
olmakla birlikte bence yeterli değildir. Yaııi var
olaıı. olgunun, stratejik saldırının teınel clinaınikleri
bence kavraıunıyor. Şöyle de sonuak gerekiyor;
Böyle tenıel bir strateji varsa bunun teınel di
naıniğiııi-kavraınak gerekli ıni? Bizinı. açıınızdan ge
rekli ise oııwı karşısına karşıt bir strateji oluş
turmak da gcı-ekli ve olanaklı mı? Onun için bence
ilk önce bu stratejiııin aııa birinı.iııiıı ana halkasının
bilince çıkarıhnası gerekiyor.

Ben burada kendi görüşleriıni söylüyorum.
Şiındi bu strateji; globallcşnıe. piyasalaştınna. özel-
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!eştirme. deregülasyon olarak uygulanan ya da uy
gulanması istenen strateji nasıl bir dünyada ger
çekleşiyor? · •

Bu dünya Sadun hocanın da belirttiği gibi tek bir
dünyadır. Dünya kapitalist sisteminin de belirlediği
gibi birinci. ikinci. üçüncü dünyalar yoktur. Hatta bu
dünyanın içinde bir zanıanlar sosyalist ya da reel
sosyalist ülkeler de bizim gibi geri bıraktırılan ül
kelerin saflarında hızla yerlerini alıyorlar.

Bu dünyanın içinde bir tarafta ABD. bir tarafta
Japonya. Almanya AT gibi ülkeler, "sanayi ötesi".
bilgi toplumları; bilimsel_ feknolojik olanakları iıe- •
redeyse sınırsızca gelişmiş toplumla var. Bilgi· üre-

- ten. teknoloji üreten topluınlar. Diğer uçta da Latin
Amerika'ııın. Ortadoğu'nun. Asya ve Afrika'nın geri
bıraktırılan ülkeler yeralıyor. Azgelişmiş, ge
lişmemiş değil. geri bıraktı~ılan ülkeler ve hatta
büyük insan Fanon'un dediği gibi; "dünyanın la
netlenmişlcri". Şimdi bu il_eri sanayi toplumlarda,
sanayi ötesi topluııılarda-biliınsel teknolojik gclişiın
öyle ileri boyutlara vardı ki bwıa bilimsel teknolojik
devrim de deniyor. Bu bir yaklaşım. Ben buna bi
limsel teknolojik emperyalizın demenin daha doğnı
olacağmı düşünüyorum. Yani iletişim alanında, bi
ogenetik alanında. bilgisayar, otomasyon, robotik
alanında öylesine ileri atılımlar gerçekleşti ki bu ge
lişmeler sonucunda; klasik sennayeııin yanında de
ğişmez sennaye dediğimiz makineler. teknolojik bi
rikimlerin yanında bilimsel teknolojik sennayc
diyeceğimiz bilimsel tçknolojik işgücü diyeceğiıruz;
bir yeni scnnaye ve işgücil biçiıni ortaya çıktı.

Bu dununda dünyanın salıipleri gerçekte bilgiııin - ·'
sahipleridir. Burada şu ayrımı yapınak istiyorunı;
bilgi ürcticileriııin değil; nasıl ki bir z.aıııaıılar. za
manımızda da bir şeyler üretenler düııyaıun sa
hipleri değilse, bilgi iireticileri de dünyanın salıiplcri
değildir. Ama bilgiııin, bilgi ürcticileriııin ortaya
koyduğu bilginin salıipleri dünyanın sahipleridir.
Dünyanın her yerinde global düzeyde egcınen olan
örgütlü tekelci sennaye yöneticileri. şematik olarak
söylüycırurrı , altı ınilyoıı kişi. Bunun içerisinde glo
bal dünya ölçeğinde örgütlü tekellerin salıipleri. yö
neticiler. yöıılendiricilcr ve siyaset adanılan. dil-
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şüııürler ve diğer keairnlerin sözcü1eri yeralıyor,
Bunlara organik olarak bağlı olduğu altınışınilyoıı
kişi de genel müdür olarak. üst kadcıne yöneticişi
o!_arak bu uygulamanııı altsahipliğini üstleniyor. Bir
altı yüz milyon kişi de üçüncü halkayı oluştunıyor.

Böylece dünya nüfusuııun yaklaşık yüzde lO'u
dünya kaynak.larıııııı. dünya bilgisinin. dünyanın
kendisinin dolaysız ve mutlak sahibi olınaya doğru
gidiyor. Ve olmak da istiyor. Geri kalan bcşbuçuk
nıilyar insana da, kadeıne kademe ucuz işgiicü kay
nağı olına. ınaddi_ ınancvi sefalet. onursuz yaşrun
gibi koşulla;- dayatılıyor.

Her yıl elli milyon çocuk ölüyor. Hepimiz de bi-
• liyonız. Nonnruıdiya•da bir doınuzun beslenmesi

için yılda yapılan ödemeler bir Brezilyalı köylünün.
bir Türk köylüsünün kendisi ve çocuklarını ya
şatınası için yapılan harcrunadan dalıa fazla.

Peki bu yapıya. egemen olan global tekel de
yince neyi aıılıyonız. Global tekel; dünya düzeyinde
yönetim. hizrnet, ulaşım, ham.madde. işgücü. pazar·
stratejisi ve karar olanaklarına sahip tekel;· General
Motors, l\ıfitsubishi, Toyota; finans düzeyde bazı
Icurufuşfar, bu gelişmede rrıoror dunıınunda. Global
ve çok hızlı işlcınler dünya çapında gündeıne ge
liyor. Dünya çapında çok hızlı hizmetler, global ve
ç ok değişik hizmetler. gündeme getiriliyor. Önıeğin
bankacılıkta eskiden olduğu gibi, "mevduatı alı
rım krediyi veririm" hiçiıninde bankacılık yapmak
olanaklı değil. Bu arada sennayenin kendisi öylesine
büyük etkinlik kazandı ki buna sınırsız akışkanlık

. da diyebiliriz. Bu scyyaliyeti. akışkanlığı önleyen
her türlü engel biran önce tasfiye edilmesi. eh
lileştirilmesi. döııüştilriilmesi gereken bir engeldir.

Bu arada tabii bu global tekellerle organik ilişki
içerisinde olan çevresel tekeller de var. -Biz.irn gibi
iilkeleriıı tekelleri gibi; önıcğin bir Koç gibi. bu çev
resel tekeller de global tekellerin şamar oğlanı du
nımwıda değiller. kendi ülkeleri. çevreleri. top
rakları, kültürleri, insaıılarıııı. binlerce yıldır
taıuyaıı tefeci bezirgan sennayenin ınirasçısı olan
tekellerdir bwtlar.

Çevresel tekeller global t_ekellere çok sağlıklı
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veriler sağlarlar. Yani onların da gö~leri. belirli
değerlendirmeleri ve eleştirileri vardır. Ona göre
strateji belirlenir. Yani globalleşme. özelleştirme.
piyasalaştırına. deregülasypn. Korkunç bir teknik
olanak var. Bu teknik olanak sahipleri yasanın üze
rinde dünya çapında bir egemenlik sağlaınak istiyor.
Kendi karşılarına çıkacak her türlü bürokratik veya
ekonomik engeli aşmak ve kendine bağlı kılmak is
tiyor.

Şimdi kısaca klasik devlet nedir? Klasik devlet
son tahlilde burjuvazinin. daha da özelde tekelci bur
juvazinin devletidir. Ama yine görece bağıınsızlığı
~ardır: Yani belirli bir dengeyi sağlamak için sınıflar
ve züınrcler arasında kendisi taraf'sız bir görünüm •
sürdürınek zorundadır. Hiç değilse krizin en açık bi
çime dömncdiği noktalarda. Yani devlet ekononıidc
yasaklar ve denctlcınclerle kendisine "karar me
kanizmasında" belirli bir pay oluşturuyor ve bwıun
da payını alıyor.

Bu yaklaşınılar. devletin bizatihi kendi ya
pısından gelen. göreli bağımsızlık yapısından gelen.
bürokratik yapısından gelen. kendi kuruınlarından
gelen yasa.klaınalar. denetlemeler. aşın akışkan hale
gelmiş global tekelci sermayenin ve onwı gücünün
yavaşlaınasını. karar mckanizına,sına paylaşıının
girmesini gündeme getiriyor. Artık buna global te
kelci scnnaycnin talırunınülü yok. Bunun şu ya da
bu şekilde tasfiye edilmesi gerekiyor. Ben onların
mantığıyla söylüyonım. Akışkanlığı engelleyen her
kururrı ve kunıluş. kişi hatta, klasik devletin de. son
tahlilde tekelci senııayenin devleti de olsa dö
nüştiirillıncsi, tabii bürokrasinin ve devlete bağlı
olan gnıp ve Iaizırrret birimlerinin de dönüştürülınesi
gerekiyor. Buna dercgiilasyon deniliyor. De
regülasyonu Türkiye'de en iyi uygulayanlardan. biri
rahınctli Özal'dı. Türkiye'de dövizin serbest bı
rakılması. içki ve sigaradaki kaçakçılık ıncsclesinin
ortadan kaldırılınası gibi gclişınelcr kendi içinde
cesur ve atak girişinılcrdi. Deregülasyonu global te
kelci sennaycııiıı isteınleri doğrultusunda en iyi knv-'
rayarıl.arcları birisi olduğunu göstcnniş oldu. Bu çer
çeve içerisinde klasik devlet artık bir ayakbağı.
bunun aşılnıası gerekiyor. Tabii onuııla beraber top-

..
115



hun örgütlerinin de dönüştürülmesi gerekiyor. Yani
siyasi· partilerin. sendikaların. odaların. baı"oların dö
nüştürülmesi gerekiyor ki globalleşme. pi
yasalaşına. deregülasyon ve özelleştirme stratejisine
güç versinler. Tüm toplumun dönüştürülıncsi ge
rekiyor ki globalleşıne; piyasalaşma. dcregtilasyon
ve ·özelleştirme stratejisine güç versinler. İnsanın
dönüştürülmesi gerekiyor. İş bitirici. işbilir. köşe
dönücü insan tipinin adeta egeınen hale gelınesi ve
onunla beraber bilinçsiz döniiştiiriilınüş bir ka-

--la'balığın • da gündeme gelmesi. yani Spor Loto,
Spor Toto. Piyango. 900'lü telefonlar. Brezilya di
zileri kafac4uı gayr-ı ınüdellab insan. kafadan pi
yade insan.

Bu dönüşüınü teknik alanda ve dünya boyutunda
en başarılı olarak gerçekleştiren kesiın de finans ke
simidir. Biraz evvel söylediğim gibi. teknik veri hiz
metleri-. yeni yeni araçları gündeıne getinniştir.
Bankacılık kesiınindeki arkadaşlar daha iyi bilirler.
factoring gibi leasing gibi varlığa da.yalı ınenkul
luyınetler gibi. yepyeni araçlar güııdeıne geliyor.
Firma bankacılığı gibi. ev bankacılığı gibi doğnıdan
doğruya hizınet alanları gündeme geliyor. Bu bağ"
laında şube ve personel sayısında az.alma oluyor.
Dünya ve Türkiye'de personelin nitel yapısında de
ğişiın ortaya çıkıyor. BANKSEN olarak yaptığımız
araştınnalar şunu gösterdi; Sadece bir yıl içerisinde
9 l 'den. 92'ye kadar. Türkiye'de 300 şube ka
pattırıldı. 93 yılında da buna 103 şube eklendi. Ve
eleman sayısı 7 bin kadar azaltıldı. Bu azallınada
özel sermaye baııkaları başı çekti. yani en hızlı
şube kapatan ve en hızlı işçi çıkartan. yani çı
karttığı işçi yerine işçi almayan bankalar Yapı
Kredi. Garanti. İş Barıkası, Türk Ticaret Baııkası.
Deınck ki dcregiilasyon yapısına en çabuk ve en
hızlı uygulayan baııkalar bunlar. Aynı olgu özel
leştirilen Siiınerbaıık ve Etihruık için de geçerli..
Yani Siiınerbank. ve Etibaıık'da da şube kapama,
işten çıkartınalar olacak ve Süınerbaıık. Etibruık bir
özel scnnayc bankası gibi işlev görecek. Diyorlar
ki özelleştinne olursa. dcregiilasyon olursa piyasa
ekonoınisi giindcnıe gelirse iiriin ve hizınctlerin ııi
tcliği daha iyi olacak ve fiyatları düşecek. Belli
alanlarda _bu özclleştinne gerçekleşti. ınescla çi-
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mento sektöründe. Ben inşaat mühendisiyim bi-
,_ liyonun. dendi ki ileri teknoloji gelecek. hem kaliteli

çimento olacak hem de fiyatlar düşecek. Tür
kiye'deki çimento. fabrikalarının büyük bir bölümü
Fransız tekellerine satıldı. peki ne oldu?

Çimento fiyatlarında ne bir düşme oldu. ne de çi
mento kalitesinde bir artış oldu. Tam tersine. Bir
başka örnek; İstanbul'da TEK'in dağıtun hiz
metlerini Anadolu yakasında AKTAŞ yapıyor-. önce
vatandaşlar TEK'in hantal bürokrosisi ortadan kal
kacak diye seviniyorlardı. Ama kısa bir süre sonra
binlerce tüke~ci ..AKTAŞ_kalksın TEK gelsin diye..
Kadıköy'ün. Usküdar'ın. Um.raniye'nin sokaklarında
gösteri yapmaya başladı.

Ve bu bağlamda baktığımızda 24 Ocak'tan bu
yana geçen 12 yıl içindeki uygulamanın çer
çevesinde şu ortaya çıktı; Türkiye 'de bankaların
yaptırım için. sanayileşme için. kalkııuna için ver
dikleri için yatırım kredilerinin payı tilin krecliler
içerisinde 1980'de % 40 iken 19921erde % 12'yc
düştü. Bu. ekonomi rant ekonomisine dönüştüğünü
gösteriyor. Ticaret bankalarının 1992 yılı içindeki
yatırım kredilerinin payı % 2. % 98'i başka alanda.
Faiz kredilerinin tilin bankacılık sektöründeki gi
derler payı içindeki oranı % 52. 1980'lerde personel
giderlerinin tüm giderler içindeki payı % 30'a ve-

. rirken bugün % 8'e düştü.
Bu arada ihtisas kredileri dediğimiz. doğrudan

doğruya konuta yönelik. esnafa ve zenaatkara yö
nelik. turizme yönelik kredilerin tümü de -% 99- %
100 arasında- kaınusal sermaye bankaları tarafından
verildi. Bakıyoruz ki Kuzeydoğu. Güneydoğu ve
Doğu'nuıı diğer kesimlerinde, Ortadoğu gibi alan
larda ülkeınizdc özel sennaye şubelerini azaltılırken
kamu sennaycli bankalar şubeleri arttırıyor::- 1992
yılında kanıu sermayeli bankalar şubeleri dört adet
arttırınışlar. Ama özel sennayeli baııkalar 23 adet

•azaltınışlar. yani ters bir oluşum var. Kaınusal ser
mayeli bankaların deregülasyon ve özclleştinneye
yaklaşımlarıyla özel sermayeli bankalann yak
laşımı arasında ters bir oluşum· var, Dolayısıyht
hem genel Türkiye ekononıisi düzeyinde hem ban
kacılık düzeyinde bu. engelin kırılması gerekiyor.
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Yani bankalar da özelleştirilecek ki az ya da çok
toplumsal sonıınluluklan olan toplumsal dengeleri
gözeten harikalar yerine doğnıdan doğruya piyasa
ekoi.ıomisine uygun yapılaıunalara geçilsin. Bu şu
demek. şube azalacak. eleman azalacak. Tiirkiye'de
kredi yapısı daha da çarpıklaşacak. geri kalmış
ekoııoıııi daha da geri kalacak. Ben ilk konuşınaxnda
bunu vurgulaınak istiyoruın. Teşekkür ederim.
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il. Bölüm

Prof- Dr. SadunAREN '
SBP GeııelBaşkaııı

Söylediklerimi toplamak: için birkaç noktaya de
ğiıunek istiyonıın. Bu özelleştirmenin bir ideolojik
karar olduğunu ve sennayeden yana olaıılann bun
.dan yana olduğunu söyledim. Şimdi özellcştinnc
için öne sürülen gerekçelere bakarsak işin bu yönü
bütün bütün açığa çıkınak:tadır. Özelleştirmeden
yana olaıılar diyorlar ki özelleştirme verimi arurır.
KİT'ler vcriınsizdir. zaten zarar etmektedirler. Bu
tartışma konusudur. Hepimizin çok iyi tanıdığı ik-

·'tisatçılarımız. başta Korkut Boratav bu konuda
• araştırmalar yapmışlar ve hiçte böyle olmadığı so
nucuna varınışlardır. Kaınu sektörü kuruluşlarının·
daha verimli olduğunu bulmuşlar. Zaten bi
liyorsunuz bir sürü özel sektör kuruluşu da bntıyor-,
iflas ediyor. Deınek ki özel sektör olınak illa verimli
olmayı gerektirnıiyormuş.

Bugün aduıı bile duymadığımız bir sürü özel ku
rnluş geldi geçti bu ülkeden. De~ck ki dalın veriınli
çal ıştırılınamışlar. Kaldı ki 11KIT'ler devlet büt
çesine yüktür" diyorlar. yaııi veriınsiz oldukları
için. bu ikinci gerekçe. Devlet bütçesine yük olduğu
için bütçe açıkları ve enflasyonun nedenidir. devlet
a~ıkları ki bunlara da enflasyon sebep oluyor denir.
O bakıından da özelleştinnek lazım. Eğer bt.! vcriın
doğruysa tabii kar eden. zarar etmeyen KI'f'lcrin
özclleştirilıııcsi Inzrm. Çünkü zarar eden KIT'lc{i
zaten sataınazsıııız.
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Prof. Dr. Yıldırıın ULER
Merrılekcte sahip çıkmak. bu ortak var

lık.Ianınıza sahip çıknıak mutlaka gerekiyorsa bu
devlete de sahip çıknıak gerekiyor. Devlete sahip
çıkmak lafı bir anlaında tehlikeli bir Iaf; devlet bu
işle başedemiyordu. bir • açıdan I bakarsanız doğru.
Ama yalnız olarak böyle bırakılmayacak kadar açık. ..

Aslında devlet çağdaş kamuı hukuku açısından .,.
baktığımız zaman çok basit bir' organ. Devlet kıt
kaynakların dağıtunı yani, ülkede ne üretiliyorsa
bunları kime dağıtılacağına devlet karar veriyor.
İşte sennayeye ne kadar verilecek, emekçi smıfına
ne kadar verilecek bütün bunlar devlet içinde de
önemli bölüşüm hesaplan. Devlete başka açıdan
bakarsanız, devlete çağdaş kaınu hukukunda huna
son derece basit bir şey diyor. Tıpkı bir dernek, scn-,
dika gibidir. örgüttür. Basil bir örgüt. kannaşık bir
örgiilliir aına özünde devlet basittir ve örgüttür. Yine
çağdaş kamu hukukundan bakarsanız devletin tek
birrunacı vardır. bu da vatandaşların mutluluğudur.
Başka bir amacı olamaz. Yani ortak varlığımıza
sahip çıkabilınemiz için devlete de sahip çıkınaınız
gerekiyor.

KİT'ler meselesinde hüküınet bir önceki ko
nuşmada ana hatlarını söyleıneye çalıştığım bu
ortak varlıkları ortadan kaldınnaya, haraç ınezat
elden çıkartmaya yetkisi olmadığı inancındayım.
Artı bunları satmak için hukuksal dayanakları yok
tur. Şwıu kast&liyonım: Bana ait bir şeyi satmaya
kalksam. bir daireyi satmaya kalksam kimse bana
satamazsrn - dcınezdi. Daireyi de saıarrm, ondan
sonra başka hiçbir şeyim kalmaz o başka. Satarım
çünkü bu satıının hukuksal dayanağı vardır. Kimse
satamazsın diyemez. Çünkü bu borçlar hukuku ko
nusu özel mallarda hukuksal çerçeveye uyarak ne
yaparsanız..yaparsınız.

Kaınu mallarında bu kadar basit değil. Aslmda
dikkat ederseıtiz hukuk özel mallarda bile satışta
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çok dikkatli olunması için çok şey koymuş. Genel
bir vekalctnaıneyle taşınmaz sataınazsınız. Özel her
vekaletnaıneyle satabilirsiniz. Çünkü satış ciddi bir
şeydir.

Kanıu ile ilgili mallara dönersek aslında açık
yetki gereklidir. Bizim sistemde böyle bir yetki yok.
Oluşturulmuyor da. Kanun hükmünde k.a
ranıaınclerle satmaya çalışıyoriar. olmuyor. Onlar

·bir suçluluk telaşıyla. büyük bir aceleyle ortak var
lığı yok etıneye çalışıyorlar. Bu kadar aceleyle de
yasal kılıf uydunılaınıyor. Neyi•· yapsalar yanlış
olur. Biliyorsunuz USAŞ ve • ÇİTOSAN satıldı.
USAŞ İskandinavlara satıldı. burada ilginç bfr şey •
var devletten devlete gitti. Alan kuruluş da devlettir.
Hani devlet kuruluşu gereksizdi. Çimento ise ulus
lararası bir tekele satıldı. ÇİTOSAN'ın en karlı beş
fabrikası Fransızlara aşağı yukarı yok pahasına sa
tıldı. Sonra bu satış Danıştay kararıyla iptal oldu.
Fransızlar pek korktular. çünkü Danıştay'ın kararına
karşı birşey yapmak haddine mi düşmüş: Fakat al
dırma dedikleri için kendileri de aldırınadılar.

Hukuk açısından bakarsak USAŞ İskandinav
ların değil. ÇİTOSAN fabrikası da Fransızların de
ğildir. Suçluların telaşı içinde yasal kılıf uy
duramıyorlar. ne yapsalar hukuka aykırı oluyor.
Acaba hukuka uygwı olınası ınüınkün mü? Ondan
bile kuşkuın var. Usule uygun yasa çıkartarak sa
tabilıneleri çok güç. 82 Anayasası kötü bir anayasa
bu kötü haliyle bile satışlara izin verebileceği ko-

"! nusuncla k--uşkuın var. Özelleştirme dediğimiz kav
ram ya kaınulaştırmanın tersidir ya da dev
letleştinncnin ya daha bir ciddi biçimde millile
ştirmenin tersidir. Bizim Anayasaınız buna imkan
venncz. Çünkü anayasa geleneğinıiz Kurtuluş Sa
vaşı'ııda oluşmuş. buııwı için iyi kötü an.
tiemperyalist bir hukuktur. Ve bu huk--uk düzen.inin
kendi bütünlüğü kendini koruına yeteneği vardır. Bu
hukuk düzeninin bir iki fırça darbesiyle de
ğiştirilemeyecek kadar sağlam bir içdüzcııi vardır.
Eğer bu aııti emperyalist yapı doğnıysa bizim sis
teınimizdc de bu tip -satışlar da o kadar kolay de
ğildir. Hukuka. Anayasaya aykırı olına ihtiınali çok
yüksek. Bugünkü hukuk düzeninde bunların satışının
olanaklı olduğu kanısında değilim. Teşekkür ederim.
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Dr. SedaLÖZKOL
KİT Yahrıııılar Eski GeııelMiidii.rü

Sevgili dostlar son.ılara geçmeden önce kısa bir
açıklaınada bulunmak istiyonım. Biz burada eli
mizden geldiği .kadar. belirli konuları açıklamaya
çalıştık. Bu bana funu aıııınsattı. Aydınlar bir köye
gitmişler. birisi iktisatçı. birisi hukukçu. bir diğeri
de başka bir alanda yetkin birisi. Orada dünya kon-..
jorıktür'ü, genel gelişme çerçevesinde Türkiye bütçe
açıkları. işçi aylıkları vs. görüşiilürkeıı bir köylü
"Tıımaın onu biliyoruz anladık, bizim köye yol
yapılacak mı?" diye sorınuş. Etibanklı. Sü
ıncrbanklı kardeşleriıniz de .. taınaın hepsini bi
liyonız da bizim derdim.iz ne olacak?.. diye haklı
olarak sormuşlar. Ben bu soruyu yruııtlrunak üzere
en yetkin arkadaşımı.z daire başkanımız Sayın Ali
ÇETİN'i k-ürsüye davet ediyorum.
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AüÇETiN
DİSKIBANKSENY.K.Ü.

Teşekkür ediyonun. Panelin konusu özel
leştirmede Süıncrbank ve Etibank. Salondaki Sü
merbaııklı arkadaşlarımız knedi konularıyla ilgili
olarak daha yakından bilgi almak ve görüş oluş
turınak: istiyorlar. Biz bu . arkadaşlarıınızın du- •

• nıınlarını. yayınlarımızla. bildirilerimizle açık
lamaya çalıştık. Ben burada. çok kısa olarak bu
konuya değinınck istiyonıın. Öncelikle BANK
SEN'in dördüncü ve beşinci araştınna broşürlerinde
vardığımız kim sonuçlan aktarmak istiyoruın. Bu
araştırmalarımızın sonucunda 1980 ile 1992 yılları
arasındaki bankacılık alanındaki gelişmeleri in
celediğimizde kredilerin bölgesel ve sektöre! da
ğılımına ilişkin şu çarpıcı sonuçları elde ediyoruz.
_Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgemizde ve Ku
zeydoğu Karadeııiz'de kaınu bankalarında şu sa
yıları artarken özel bankalarda şube sayılarında dü
şüşler. şube kapaıunaları göze çarpıyor. Buna bağlı
olarak özel bankalarda çalışan işçi sayılarında çok
belirgin düşüşler var. Kredilerin sektöre! dağılımını
iııcelcdiğinı.izde. bu bölgelerdeki özel ve kaınu ban
kalarınuı verdikleri krediler konusunda kar
şılaştırınasını yaptığımızda 1980 yılında genel ola
rak yatırını. ve sanayi kredileri % 40 iken 1992
yılında % 12.4'e düşüyor. Özel bankaların verdiği
sanayi ve yatırım kredileri ise 2.4'e düşüyor. Bütün
bunlar bize Doğu. Güneydoğu ve Kuzeydoğu K.a
radcııiz'de finans işleınlcriııin. ağırlıklı olarak ka
musal sennaycli ticaret bankaları tarafından yerine
getirildiğini gösteriyor. Bu bölgelerdeki ticareti. sa
nayii destekleyen. finans işlenı.lerini organize eden
kanıu bankalarıdır. Özel bankalar hızla bu bölgeleri
terkcdiyorlar. :

Ülkenin kalkııunasında çok· öncınli yeri olan
kredi dağılını.ında. bu kredilerin hangi sektörlere ve
rilece~ııin tercih edilmesinde bankaların yön-
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lendinnesi çok önemli rol oynuyor. Çünkü iş
letnıeler nakit akışını sağlayaınazlarsa _yeni ya
Urımlara gidemiyorlar. Yatınınlarının ve bu ya
tırırrıların hangi sektörlerde yapılacağınm tercihinde
banka kredileri etken oluyor. Yanlış kredi. pahalı
kredi veya kredi bulaınaına da işletıneleri darboğaza

_sok,ıyor.
Bu arılarrrda, KİT'lerin özellikle son yıllarda borç -

tuzağına düşürülmesi ya da kredi akışını keserek
yeni yatınınlara veya teknoloji yenilemesine olanak
sağlamayarak çıkınaza sokulınasında banka1 ::.ı: ara
cılığı ile olumsuz roller oynandı. Bunun için KIT'ler
uygun kredi bulaınadıklarından veya kredi kul
landınlınarnasından dolayı gerek yapısal gerek tek
nolojik değişimlere ayak uycluraınıyorlardı. Bunnıı
sonucunda doğal olarak raııtablc bir işletıne söz
konusu olmuyor. Ancak bu. KiT'lerin özcl
İeştirilmesi aınacıyla yapılan plaıılı bir hareketti.
Sonuçta eğer kaınu bankaları da özelleştirilecek
olursa. özel bankaların kar neredeyse orada olına
·maııtığı ki kendi içinde doğnı bir maııtıktır. bu
ralarda da geçerli olacaktır, saııayi ve yatının ala
nında kredi destekleri kesilecektir. Çürıkü, az önce
de söylediğim gibı özel sennayeli baııkalann verdiği
sanayi ve yatırım kredilerinin payı 1992 yılmda tüın
krediler için % 2:4 oraıııııda bir yer tutınaktaclır. Bu
bankalar orta ve uzun vadeli kredi venniyorlar, ya
tırıınları zaten destekleıniyorlar. kısa vadede ticari
Icreclifere yöneldiklerinde, bu aıılaınıyla, ülkenin
genel mali yapısı daha da bozulacaktır.

•Bütün bunlara bağlı olarak. da kamu ban
kalarının özel sektöre devrilınesiııi bu açıdan. ııe
çalışanların ne ulusal ckonoıniııiıı ııe de ülkenin ya
rarına görüyoruın. Özel olarak, Sümerbank ve Eti
bank'ın dunımunu incclediğinıizde bu kunıluşlarm
kendi işletmeleri içinde bankacılık faaliyetlerinin en
karlı kısımlar olduğnııu görüyoruz. Süınerbaıık'daki
özelleştirme sürecinde önce Süıncr Holding A.Ş.
kunıldu ve Süıner Holding A.Ş. 'nin bir kunıluşu
olarak da bankacılık bölümü ayrıldı. Bankacılık bö
lüınü A.Ş.'ye dörıüştürütmesj 've ana sözleşmenin
Ankara Ticaret Sicil Gazetcsi'nde ilaıı edilıncsiyle
birlikte Süınerbank'ııı kaınu bankası olma ııiteliği tü
ınüyle ortadan kalktı. Her ne kadar sennaycsiııiıı ta-
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maını şu anda kanıuya aitse de. kuruluş ve or
ganizasyon olarak. tüzel kişilik olarak sermayesinin
taınamı kamuca sağlanmış bir özel işleunedir.
Çünkü. anasözleşmenin -- -28. maddesi or
ganizasyonun yapısına ilişkin bir maddedir. Şöyle
ki: Bankanın istihdam duruınunu personelin ücret ve
özel haklarına ilişkin usul ve esasları yönetiın ku
rulu belirler. Yani Garanti Bankası'nın. Şekerbank'ın
ya da Yapı ve Kredi Bankası işçisinin konuınu
~eyse Sümerbank işçisinin de konunıu şu andan iti-

• ban!n ya da Siimerbank Ana Sözleşmesinin Ticaret
Sicil Gazctesi'nde yayınlanınasından itibaren aynı
ko11umdadır. Çalışanların Emekli Saııdığı'na bağlı
olması onların kaniu çalışanları olma nitclğini pe
kiştirmiyor. Yani. kamusal sermayeli özel bir şir
ketteki burada söz konusu olan Sünıerbaıık A.Ş.'dir.
Çalışanların mutlaka 657'ye bağlı devlet meınurn
alınası gerekıniyor. Ya da burada çalışınak oto
matikınaıı bu çalışanları. 657 kapsaınına alınıyor.
Tersine Kamu Ortaklığı · İdarcsi'rün gazetelere ver
diği ilaıılarda da görl!yoruz. 657 sayılı yasaya bağlı
14 tane üst düzey personel var. geriye kalanlar söz
leşmeli personel, 14 kişinin dışındakilerin taınanıı
özel sektör çalışanıdır. Süınerbaıık'ın ne ana söz
leşmesinde ne Kamu Ortaklığı İdaresi ilaıılannda_ ne
de personel rejiminde 657 sayılı yasaya tabi ol
duklarından sözedilınektedir. Bu nitelikte çalışanlar
tümüyle 1475 sayılı yasaya tabidirler. Kaldı ki ar
kadaşlara günderdiğimiz fakslarda bunun belgelerini
de gönderdik. Yine. ana sözleşınede bnrıknrrırı anıaç
ları konusu ile ilgili bir madde var. ·au madde özel
emekli sandığı kurabilme yetkisini yönetiın kuruluna
veriyor. Yani. yeni patron Süınerbaıık'ın başına geç
tiğinde önce özel eınekli saı1.dığuıı kuracak bundan
sonraki prinıler Emekli Sandığı yasasına tabi olarak
emekli sandığına - değil özel emekli sandığına ya
tacak. Çünkü. 657 sayılı yasayla ilişkileri kalmadı.
Emekli Sandığı'nda var olan ilişkileri daha sonra bu
ilişkiye dönüşecek. Ana sözleşmesinde bu var.
Onun için arkadaşlarımızın durumu çok· açık. Sü
rrıcrbnrık A.Ş. ana sözleşmesi Ticaret Sicil Ga
zctesi'nde yayınlandığındaıı itjbaren özel sektör ça
Irşanlnrrdrrlar., Üye olumnası gereken sendika. işçi
sendikasıdır.
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Sendikalar Yasası'nın 2. maddesinin 3. fıkrasına
göre; bir çalışanın emekli sandığına tabi olması
onwı sendika üyesi olınasıııı engellemez.

Çok değerli hocalarıınız özelleştirmenin ne
denlerini ve sonuçlarını anlattılar. Sayın ·Sadwı
AREN dedi ki; eğer buradaki insanlar. kendi ya
şamlarıyla ilgili qluşumlarda söz ve karar sahibi
oluyorlarsa onlar özgür yurttaştır. Ama ola-:
mıyorlarsa zengin bir ailenin hizmetçisinden farkları
yoktiır. Oysa üreten ve yaratan olan biziz, kendi ge- •
leccğinıize ilişkin söz ve karar . sahibi olması ge
reken de biziz, Sorun kendi geleceğimize sahip

· çıkıp çıkmamaktadır. Yasalarda var olan hak
larımıza sahip çıkmaktır. Bu ülkede demokrasinin
temel olarak işlememesinin nedeni budur. Eğer biz
yasal haklarımıza sahip çıkına cesaretini gös
.tercıniyorsak herhangi bir şeyden yakıııınaya hak
kımız yok. Demokrasi olı,padığıııdan yakrmrıaya da
hakkıınız yok. Etibaıık, Süıricrbank uygulamasının
sonucunu bekliyor çünkü. arkasından Etibank ge
lecek. Birkaç ay içimle. Sümerbaıık yeni işveren
geçtiğinde yeni uygulanıalar sonucunda, performans
dcğerleııdinncsi desinler şu desinler bu desinler bir
kısım arkadaşlann iş akdinin feshedilmesi, kendi
geleceklerine ilişkin kararların başkaları tarafından
verilıııesi artık onlar için bir kader olacaktır. Bu
noktadan aonra yapabilecekleri bir şey yok. Ancak
bugün yapılabilecek şeyler var o da knedi ge
leceğine sahip çıkmaktır.

Sözlerimi Kamu Ortaklığı İdaresi'ııin gazetelere
verdiği ilanındaki bir ibareye vurgu yaparak bi
tinnek istiyorum. Gerçeklen. bu ülke insaıılanna
özellikle bu ülkenin yöneticilerinin yaptığı bir ha
kareti. özel olarak da Sümerbank emekçilerine yap
tığı bir hakareti gönncınek mümkün değil. Kaınu
Ortaklığı İdaresi'ııiıı ilaııı şöyle:

"Sümerbank bankacılık kısmı ö~el-
leştiriliyor. Demirbaşları, gayrimenkulleri ve
820 adet personeliyle birlikte yeni alıcısını bek
liyor." Filmlerde izlediğimizde gül ünç geliyor bize.
bir köy ağasuun içinde köylülerle birlikte köyü sat
ınası. Arna, üzülerek ve utanarak görüyorum ki. dev
let aynı ınaııtık ve aıılayışta. Bir gazetede. Hürriyet
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Gazetesi'nde ilanları çıkmış. bir devlet kendine
bağlı bir kuruluş. demirbaşlarıyla. gay
rimcnk,ılleriyle birlikte. 820 banka emekçisini aynı
değerde görüp satışa çıkarıyor. Bence Süınerbank,
çalışanı buna layık değildir. bu tavra gerekli yanıtı
vermelidir. Şimdi buna bağlı olarak Yıldırım
l)LER'e bir soru sormak istiyorum. Bir kurumun
içindeki personelle birlikte satılınası yasal anlaında
izah edilebilir nıi? Hukuk devletinde böyle bir
durum hangi yasal gerekçelerle açıklanabilir? He
pinize teşekkürler.
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Yanıtlar

Dr. Sedat ÖZKOL
KİTYatırıııılar Eski GeııelMiidiiırii

Biz de de.ğerfi arkadaşumza bi~c .verdiği bu bil
giler için ço~ teşekkiir ederiz. Ben sorulara_ ~eçmek
istiyoruın. Önce sayın Sadun AREN kendısınc so
nılıııuş olan soruları yanıtlayacak.

Prof; Dr. Saduıı AREN
SBP Geııel Başkanı

Sorulan okuyayım önce. Ali OSMAN ar
kadaşımızııı sorusu; "14 Mayıs 1950'den beri
sağcı ve gerıcı partiler aşırı hız ve borç
lanmalarla zaten ülkeyi ağır bir ipotek altına
soktuktan sonra KİT'leri satmakta bir mahsur
görmedikleri sonucuna varabilir miyiz?"

Varabiliriz. O politikalar zaten bu doğrultuda po
litikalardır. Yani sağcı partiler solcuların karşı ol
duğu düşünceleri takip eden partilerdir. Sağcılar
zaten borç almayal nn, bağımsız olmayalım gibi en
dişeler içinde değildirler. Tek kelimeyle ba
ğunsızlıktaıı yana ıııısuıız diye. sorarsanız, tabii ba
ğunsızlıktaıı yanayız derler ama mesela yabancı
scnnaycnin yatırınılarına karşı çıkmazlar. Onun
için, oıılarm KİT'lcri de satmakta bir mahsur gör
medikleri sonucuna varabiliriz.

Bu sonuca ayrıca sağcı oldukları için varırız. Bu
sonıyla bağlantılı olarak bir ayırun yapmak Iaz.ım,
Zckamn bin türlü tnrifi vardır. Bir tanesi de kaduıla
erkeği fark edebilmek. sandalyeyle masayı bir
birinden ayırrnak, farkı görebilmektir. Şimdi ya
bancı scrınayc yatırımıyla dış borç arasında bir fark
vardır. Yabancı sermaye işinize ortak almak gibidir.
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Dış borç. yabancı kredi. borç almaktır. Birisi, bu
işin sahibi siz ne kadar kar ederseniz. o da o kadar
kar eder. O ülkeye geldiğine göre o ülkenin kaderine
müdahale hakkına sahiptir. Mesela sendikal yasalar
öyle olmasın şöyle olsun der, diyebilir.

Ama dış borç veren birisinin bu kadar müdahale
etmesi gerekmez. Onun karşısuıda devlet vardır.
devlet borcunu öderse bu işten kurtulur. Fakat adanı
buraya gelmiş fabrika kurmuş onu nasyonalize
etmek lazım. Istiklal Savaşı'ndan sonra onu yaptık.
Yabancı sermayeyi ulusallaştudık. Bütün de
miryollarının parasını verip geri aldık. O zaınan
fazla sanayileşme olmadığı için havagazı şirketleri.
dernrryof.u, tranvay, elektrik şirketleri hep ya
bancıydı. Bunları satın aldık. Bundan ötürii bize yıl
larca boykot uyguladılar. On para vermediler. Ama
borcunuzu zaınanında öderseniz kurtulursunuz.

Gerçi borç altında olmak da karşı tarafa size,
"borcunu ödemezsen bilmem ne yaparım" deme
~akkmı veriyor. O da çok iyi bir şey değil. Çok ağır
borç altına ginnek de bağıınsızlığı yitirtici bir şey.
bu ikisi arasında böyle bir fark var. Bunu da ak
lınızda tutınaııızı öneririm.
Yabancılardan illa bir nıilyon ya da ın.ilyar dolar ala
caksak bunu yatının şeklinde ıni alalım. kredi şek
linde nıi alalıın? Olursa kredi şeklinde alınayı doğru
buluyoruın. l'v!iiınkiinse alınaınak...

Başka bir şey "işçi sınıfı özelleştirmeye karşı
nasıl bir tavır geliştirmeli?" Çok yakınlarda bütün·
sendikacılar özelleştirmeye karşı bir tavır koymak ka
rarındalar. Bunu bilemiyorum. Bu pratik bir mülazaa
olduğu için miting yapılır. yürüyüş olur. hükUmete an
latılmak istenir. Bunu herhalde anlarlar. Ama miting
yapıyorum diye meydana 8 kişi toplanırsa. hükUmet
onu da değerlendirir demek ki 8 kişi istemiyor. gerisi
istiyor. biçiminde değerlendirir. Onun için işlere gi
rişirken kitlesel olmak gerekir.

Son bir suaJ cevabı içinde olduğu için bir şey söy
lemeyeceğim. Kadir ÇAKMAK arkadaşımız sormuş
satıla satıla sıra TBMM'ye. Sayın Tansu l-Ianıına ge
lince nasıl bir sonuç olacaktır. Tansu Hanım tarafını bi
lemiyorum ama TBMNI herhalde satılmayacaktır hiçbir
zaınan.
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Prof. Dr. Y'ıldırıııı ULER
A.Ü. Öğretiııı Üyesi

Şimdi Cerık arkadaşrmrz hükümete KİT'lcre ver
diği zararın sorulması gerektiğini söylemek istiyor.

Genci olarak ekonoıni ve maliyeyle uğraşan ina
nılır bilim adamlarının kurduğu tabloya göre kaınu
ekonomik girişimleri özellikle :Z-Mar ettirilmiştir.
Bunda kast ve ihmal vardır. Bu KIT sistemi bilhassa
çökertilmiştir, bunun hesabı nasıl sorulur? Bu kolay
bir soru değil. Onlara sahip çıkıldığı taktirde bu he
sabı sonnak mümkün. ÇITOSAN ve USAŞ ör
neğinde yargı kararına rağmen durum değişıniyor.
Çünkü sahip çıkan yok, zaten kaınu mülkiyeti sa
hipsiz olduğu mantığıyla bunlar üzerine oynaınaları
müınkün. Yani kimse sahip çıkmazsa yaparlar.·
Sahip çıkacak olan da biziz, sahip çıkına biçimi de
tabii ki örgütlü bir biçimde.

Bunun dışındaki sorular, Mustafa Doğan ar
kadaşım, "Sümerbank satışında bir dava açılırsa
Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilmez mi" diye
soruyor. Neden olmasın asluıda dava açılır ve ye
terince izlenirse ona sahip çıktığımız gösterilirse;
Sadun Hocamın söylediği biçimde gösterilrrse; PTT
gihi, Süıncrbank'm ve Btibarıkın elden çı
karılınasınuı da dava yoluyla engellenmesi miimküıı
,olabilir. Zaten_ ortak varlık olduğundan yola çı
karsak. türn vataiıdaşların dava açması mümkündür.
Bir ya da birkaç vatandaşın bu işin peşine düşmesi
'bu kumluşları kurtarmaz. Örgütlü salıip çıkmak
laZ11!1-

Bunun dışındaki sorular toplu halde ya
nıtlaııabilccck gibi geliyor bana. Rıza ARTAN, Ali
ÖZDEivfİR ve Ali ÇETİN sanıları.

Ali ÇETİN köylerin köy halkıyla birlikte sa
tıl<lığmdaıı söz etti. Bizim ülkemizin bir anlanrda
ayıbı, çünkü oralarda Ortaçağ düzeni yürüyor de
mektir. Çünkü Ortaçnğ'da •• evlcıune yoluyla da ül-
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keler sahip değiştirebiliyor. Bugün bize çok saçma
geliyor. Sanırım bir işletınenin çalışanlarıyla bir
likte sahip değiştirmesi, çağdışılıktır.
Şimdi çalışanların durumuna dönersek bir kaınu ça
lışanının dunımuyla özel sektör görevlisi arasında
ne fark vardır? Asluıcla çok öııenıli farklar var. Özel
sektörün uygulaınası biliyorsunuz en yakın adaınına
çok yüksek ücret verir, çalışaıılara çok düşük verir.
Belki en yakınlan daha fazla b-esIcrırrıi ş olur bu
işten. l\,la<leın ki onun ac.laınısın ona hizınet etınek
zorunc.lasın. Kaınu çalışanı böyle değil hükiiınet.
bakan, başbakan ama patron değil. Kamu görevlisi
kamuya hizınet etmeyi taahhüt etıniş kişic.lir. Bun
dan c.lolayı bir takıın günceleri varc.lır. Memur gü
vencesi dedikleri şeyin mantığı budur. Aman bi
risiııi patron belleyip onun hizmetinde olınasın.
kamunun hizınetindc olsun diye menıur...

Özel sektör konumunda işçilere sendika hakkı
varc.lır. Patroıılara karşı sendika hakkı vardır. Patron
çalıştığı kişilerin birleşıneınesi. kendisine karşı bir
güç oluşnınnaınası için elinden geleni yapar. do
layısıyla özel sektörde sendikn.13·_..n ..a kolay ge
lişmiyor. Kaınu cJa dalıa kolay gelişiyor. Çünkü kar
şılarmda ilk kale yönetici de kendileri gibi patron
değil. Bu çok öııenıli bir faktördür. •

Kamu görevlisi satılamaz. Nitelik olarak satına.k
müınkiin değildir. Hukuken de mümkün değildir.
Zaten özclleştinncyi yapmaya niyetlendiklerinde
karşılarına ilk çıkan budur. Tiinı KİT'lcrin per
sonelinin niteliğinin kaınu görevlisi niteliğinden çı
kartıııaya çalışınası halla devlet personelini ayn~. bi
çime sokınaya çalıştılar. Büyük projeleri var. Ozal
döneınindc başladılar bu işe ve son derece de
neyi ınli bir kadro, dcncyiınleriııi de holdinglerde ka
zanınışlar ve çok sağlaın rcferaııslan var. Ve o re
feransta ABD. •
Kaınu görevlileriııi patrona bağlı adanılar haline sok-·
mak gerekiyor. Bunu KİT'lerde denediler. 233 sayılı
KHK'nin aınacı bu. Ti.inı KİT çalışaıılarınuı söz
leşmeli diye bir kategori bırak.arak kaınu görevlisi
konuınundan çıkartınaya çalıştılar. Ben ınesclcnin
ilk döncınlerinde işçi ve ıncınur kıyıınını yasalara
bakarak çözıneyc niyetlcndiın. bir süre sonra hiçbir
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anlamı olmadığı çıktı ortaya. Çalışanı bu biçimde
bölmek maksatlı bir ayrımdır. İşçi memur ayrımı
aslında bölmeye yönelik bir ayrım<lır. Sö:zleşıneli
üçüncü bir·kategori. Öyle bir kategori ki ne işçi ne
memur. böyle bir kategori olaıııaz. Bu holding de
neyiınli kadronun bir eksikleri var devlet de
ncyiınleri yok. Flukuk hilıniyorlnr. hukuk hiç önemli
değil çiiııkü ABD sisteminde hukuk bizirn an
ladığıinız anlamda değildir. Biz de hukuk bir top
hun diizeııini ifade eder. ABD sisteminde bir toplum
düzeninden çokhir labirenttir. Bir muhasebeci neyse
hukukçu vdur. T'ürk hukrrkurıu bilmeden yak
laştıkları için idare mahkemesi gibi oluyor. Kur
dukları kocaman yapı yıkılıyor. İstedikleri tutrrradı
ve Anayasa maddesi iptal etti. Olınadı ama farkında
değiller devam ediyorlar.· Ama şimdi yaptıkları tüm
çalışaıtları işçi statüaünc sokmaktır. Burada kar
şılarına çıkacak olan sendika deıııektir. Bunun ne
kadar bilincindeler bilıniyonun.
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Dr. Sedat ÖZKOL
KİT Yatırıııılar Eski, Geııel Miidiirü

Bana sorulan sorulan yanıtlaınaya çalışacağıın.
Cenk AY beyin sorduğu soru var. Benim şematik
çözürrılernerrıe bir katkı olarak değerlencJinnc yap
mış ve arkasından şöyle diyor: "Özelleştirmeyi sı
nıfa saldırı boyutuyla değerlendirmek daha
doğru değil mi?".

Öyle olduğu muhakkak. Tesadüfen yarnrrra al
mışım. 20 Ekim tarihli Hürriyet Gazctesi'nde bir
açıklama var. ''Başbakan Tansu ÇİLLER'in dön
düğünde halka anlatacağım dediği özelleştirme
için tüm medya araçlarını kullanacağı 15 günlük
kampanya başlattı. Kamu Ortaklığı idaresi kam
panyayı yönetmek üzere yurt dışı bağlantıları
olan tanıtım LOVE ajansıyla anlaştığı ha
zırlıklara başladı. Çiller'in ABD gezisinden
sonra sunacağı proje ay sonunda görsel ve yazılı
medya araçlarında başlayacak. TOBB Başkanı
Yalım EREZ aynı tarihlerde Cen Ajans ara
cılığıyla başlatacağını açıkladığı kampanyada
da halka özelleştirmenin zorunluluğu an
bıtılacak. TOBB kampany~ı özelleştirmeyle il
gili başlatılan karşı kampanyaları kırmaya yö
nelik olacak. Böylece aynı dönemde devlet ve özel
sektörden yoğun bir kampanya başlayaca~."

Özelleştirme adındaki kampanyalar. özel
leştinneııin neden gerekli olduğu. sebep sonuç. iliş
kileri ile birlikte ve basit bir dille anlatılacak. Özel
likle tanıtım kaınpanyasmda TV'ye ağırlık
verilecek. Hedef kitle olarak işçi sınıfı seçilecek.
Kampanya süresince TV'lerde yayınlaıunak üzere
kısa filmler özel prograınlar hazırlandı. Kısa filınde
işçilere devletin istihdaın karşısındaki nıisyonunu
tamaınladığı anlatılacak. ..KİT nç ıklurmdarı doğan
yük sırtuııza vergi olarak biniyor ınesajı.. verilecek.

Arkadaşımıza yanıtı kendileri <le vcnniş oli.ıyor.
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Gerçekten sınıfa saldırıdır. İşçi sınıfı nasıl harekete
geçirilebilir, sadece örgütlenelim demekle olmuyor.
Esasında bugün karşı karşıya kaldığımız hareket
ilhak hareketidir. Ekonomik anlamda da, kültürel an
laıuda da ilhak hareketidir. Şi.mdi karşı karşıya kal
dığımız hareket gerçekte bir toprağın ilhak edil
mesinden çok daha tehlikeli ve kapsaınlı bir
harekettir.

Bu ilhak hareketi naınuswnuzu, onurumuzu ba
ğıınsızlığıınızı, özgiirlüğümüzü elimizden alıyor..
Onun için 70 yıl önce nasıl emperyalist güçler top
raklarıınızı ilhak etmeye kalktığında rcdd-i ilhak ha
reketini başlatmışsak bugün de bir redd-i ilhak ha
reketini başlatmak zorundayız, Bu harekete siyasi
eğiliıni ne olursa olsun tüm yurtsever, ııaınuslu,
insan sever kardeşlerimizi katmak zonmdayız.

Bunwı en son önıeğini gördük. Meclis'te 70 taııe
naınuslu insan bir araya geldi ve kısa bir süre önce
PTT'niıı T'siııin özclleştirilıuesiııi Anayasa Mnh
kenıesi'ııde durdurdu. Orada Refah Partililer de
vardı. CI-IP'liler de SI-IP'liler de vardı. Siyasi ayı
rıınlar ne olursa olsun ortak bazda birleştiler. Bu
ilhak hareketine karşı bizlerin de insan. kurum, sen
dika. parti olarak bir redd-i ilhak hareketiııi baş
latmanıız gerekiyor.

Arkadaşlar; özellikle Sümerbank ve Etibaııklı
emekçi arkadaşlar. Haktan, adaletten, ba
ğıınsızlıktaıı. özgürlükten insaıı haklarmdan yaııa
olaıı tüın ııaınuslu. yurtsever. insaıısever kar
deşlerimizle biraraya gelerek red<l-i ilhak hareketini
buş lnrçd ım ki korkaklığı cesaret. cehaleti ilim, ka
ranlığı aydııılık. zulmü adalet, köleliği özgürlük, sö
ınüriiyü eşitlik diye pazartayanlarrn maskesi dii
şiiriilsün. Yeniden bir rcdd-i ilhak hareketini
başlatalıın ki çocuklarıınızm gençlerimizin kar
şısında başlarıınız dik olsun. Yeııiden redd-i ilhak·
harckctiııi başlatalım ki her emekçi. her işçi, her
aydın, her genç birbiriııin düşmanı değil inanç. bi
linç eylem kardeşi olsun.
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DİSK YAYINLARI
No: 1 Neden sendika, neden DİSK
No: 2 DİSK umuttur
No: 3 Tüzük ve Yönetmelikler
No: 4 Emeğimize, ekmeğimize, gelece

ğ_imize sahip çıkalım:
OZELLEŞTIRMEYE HAYIR

No: 5 Dünyanın değişen ekonomik ko
şullan ve uluslararası sendika ha
reketinin sorunları
(ICFTU Genel Sekreteri Enzo
Friso' nun konfernsı)

No: 6 İşçilerin yalnız ücretini değil,
toplumsal rolünü de değiştireceğiz
(Abdullah Baştürk' Un yazı ve ko
nuşmalarından seçmeler)

No: 7 Türkiye'de özelleştirme
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