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Do¤u’nun ‹stilas›
Medeniyetler
Savafl›’na Do¤ru
S‹NEMA

Gültekin Avc›’dan yine çok tart›fl›lacak bir kitap! Bu kitapta:
Büyük Ortado¤u Projesi (BOP)’nin kapsam› ve içeri¤i,
Projenin nas›l hayata geçirilece¤i veya operasyonun kilometre tafllar›,
BOP’nin perde arkas› ve amaçlar›,
BOP karfl›s›nda Rusya, AB ve Hindistan’›n tutumu,
BOP’un uygulama sahas›, ‹srail’in projedeki konumu,
Teröre karfl› mücadele bahane mi? Irak iflgalinde as›l
amaç demokrasi mi, yoksa petrol mü?
‹srail’in gizli dünya egemenli¤i projesi,
BOP karfl›s›nda Türkiye ve konumu,
ABD, projeyi gerçeklefltirmek için kimlerle ortakl›k yapabilir?
Türk ordusunun BOP’a bak›fl aç›s›,
Geçmiflte uygulanan benzeri planlar,
NATO, BOP’un askeri gücü mü?
Lübnan savafl› gibi konular ele al›n›yor. Ad›m ad›m gelen ‹ran ve Suriye krizleri ve sonras›ndaki gerçek hedeflerin neler oldu¤unu irdeleyen kitab›n yazar› Gültekin Avc›’y›, daha önce de Türkiye’de olay yaratan “Karanl›k ‹liflkiler” adl› kitab›ndan tan›yoruz.

SERG‹

K‹TAP

Gültekin Avc›
Birey Kitap, 304 sayfa;
2. Bask›, Fiyat› 7,90 YTL

Eve Dönüfl
Yaz›: Gülseren Karaçizmeli

Çekirdek Sanat
Atölyesi’nden
“66 Kad›n 66 Yap›t”
Çekirdek Sanat Atölyesi, “geleneksel sergileri” kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i “66 Kad›n 66 Yap›t” bafll›kl› sergisini, 2007 y›l›nda 3’üncü kez düzenleyecek. Çekirdek
Sanat böylece “8 Mart Dünya Kad›nlar Günü”nü dünya
kad›n sanatç›lar›n›n kat›ld›¤› bir sergi ile kutlam›fl olacak. Dünyadaki tüm kad›nlar›n üzerlerindeki bask›lara
karfl› direnifllerini ve toplumsal yaflamda özgürlüklerini
elde etme çabalar›n› desteklemek için kabul edilen bu
özel günde düzenlenen sergi, kad›ns› bir duyarl›l›¤› iflaret ediyor. Sergi kapsam›nda Ekrem Kahraman “Sanatsal Yarat›c›l›kta Diflil Duyum”, Sanat Elefltirmeni Ümit
Gezgin ise “Kad›n ve Sanat” bafll›kl› iki ayr› söylefli gerçeklefltirecekler. 05-20 Mart 2007 tarihleri aras›nda düzenlenecek olan sergiye kat›lmak isteyen sanatç›lar
0.212 244 51 97 numaral› telefonu arayabilir. Web:
www.cekirdeksanat.com. Son kat›l›m tarihi 10 fiubat
2007…
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Mustafa ve Esma, fabrikada iflçi olarak çal›flmaktad›r. Bir
küçük k›zlar› vard›r. Baflköflesinde taksitlerini ödeyebilmek
için mesaiye kald›klar› televizyonu olan evlerinden onlar›
ç›karmaya çal›flan ev sahibi ve çal›flma saatlerinin birbirine
uymamas› yüzünden seviflmeye bile
f›rsat bulamamalar› d›fl›nda önemli
bir dertleri yok gibidir. Sa¤la-solla,
politikayla hiçbir ilgileri yoktur.
Gülhane’ye pikni¤e gidecekleri bir
sabah hayatlar›n›n tamamen de¤iflece¤inden habersizdirler. Gün 12 Eylül Cuma, y›l 1980’dir.
Darbe oldu¤unu ö¤renmeleri
piknik planlar›n›n suya düflmesi d›fl›nda onlar› etkilemez. ‹fl yerlerinde
ve mahallede flahit olduklar› tutuklamalar ve gözalt›na al›nmalar›n Mustafa’ya göre mutlaka bir gerekçesi vard›r. Suçlular›n cezas›n› çekmeleri do¤ald›r.
Ancak, bir gece Mustafa’y› da al›rlar. Art›k o Mustafa de¤il, Örnektepe
Halk Komitesi Baflkan› “fiehmuz” kod
adl› siyasi bir suçludur. Ard›ndan iflkenceler, yüzlefltirmeler gelir. 22 gün sonra
Mustafa’n›n “Mustafa” oldu¤u anlafl›l›r ama geriye bir enkaza dönüflmüfl, iflsiz, yaln›z ve sinmifl bir adam kal›r. Üstelik
içeride kader birli¤i yapt›¤› Hoca’ya verdi¤i bir söz vard›r
ve nihayet gidebildikleri pikni¤in sonras›nda sözünü tutmak için çabalasa da baflaramaz.
“Eve Dönüfl” apolitik hatta filmin bafl›nda belki biraz
fazlaca vurgulanan “lümpen” bir insan›n bile darbenin difllileri aras›nda nas›l ezilebilece¤ini anlat›yor bize. Darbenin
herkese karfl› yap›ld›¤›n›n alt› kal›nca çiziliyor. Sevimsiz bir

ev sahibinin ihbar› ile veya kahvede “okeye dönerken” eflkâl benzerli¤inden ans›z›n içeri girebilece¤inizi ve uzmanlar›n elinde iflkence görebilece¤inizi söylüyor.
Söylüyor da, bu durum Kenan Evren’i “Marmaris’te
emeklili¤ini nü tablolar yaparak geçiren sevimli bir ihtiyar”
olarak bilen “ortalama” Türk izleyiciye, aynen Mustafa’n›n
düflündü¤ü gibi “E bu solcularda hak ettiler can›m” dedirtmez mi? Akl›ma tak›lan bu soruyu, dönemi yaflamam›fl, filmi izlemifl kiflilere sordu¤umda yan›lmad›¤›m› gördüm ve
üzüldüm.
Peki, dönemi çok iyi bilen filmin senaristi ve yönetmeni Ömer U¤ur bunun fark›nda de¤il mi? Olmamas› zor ihtimal ama bu çok ince çizgiyi verebilmek de gerçekten zor.
Mustafa’n›n bafl›na gelenleri bir türlü anlayamamas› ve birlikte iflkence gördü¤ü solcu Hoca’ya “Benim hiç alâkam
yok bu ifllerle hocam, siyasetten anlamam, devlet memleket ifllerine akl›m ermez” diye dert yand›¤›nda, Hoca’n›n
ona söyledi¤i “Evlad›m zaten sen ve senin gibilerin akl› bu
ifllere biraz eriyor olsayd›, ne sen burada olurdun ne de
ben” diye verdi¤i cevap belki de Ömer U¤ur’un as›l vermek
istedi¤i fleyi özetliyor. Mustafa ile bu ülkenin “Bana Dokunmayan Y›lan Bin Yaflas›n” diyebilen,
apolitik, sesini ç›karmamaya, tepkisizli¤e
al›flm›fl- al›flt›r›lm›fl, hukuksuzlu¤u kan›ksam›fl “vatandafl›” simgelefltiriliyor. “Sen
böyle oldukça bu ifller düzelmez, birgün gelir sen de zarar görürsün” denmeye çal›fl›l›yor. Hatta, “yanl›fl anlama
olmufl, kusura bakma” diyerek sal›verildi¤inde, kendisine günlerce iflkence
yapan iflkencecinin elini öpmeye kalkan; içerden ç›kt›ktan sonra bütün
bunlara sebep olan ihbar› yapt›¤›n›
anlad›¤› ev sahibine tek bir söz bile
söyleyemeyen, ›smarlad›¤› çay› içebilen Mustafa ile bu “sessiz-tepkisiz”
vatandafl›n “suçu” iyice vurgulan›yor.
‹flkence sahneleri ve Mustafa
içerden ç›kt›¤›nda kay›npederinin
evindeki banyoda t›rafl olmaya çal›fl›rken Esma ile yaflad›klar› duygu
yo¤unlu¤u filmin ak›lda kalan sahneleri benim için. Filmin sonunda, oyuncu isimlerinden
sonra verilen “Türkiye hâlâ cuntac›lar› yarg›lamad›. Hâlâ
cuntac›lar›n yapt›¤› anayasa ile yönetiliyor.” cümleleri ise
belki de filmin en etkileyici sahnesi. ‹flkenceci polisi oynayan Civan Canova ve Hoca rolündeki Altan Erkekli rollerinin hakk›n› fazlas›yla verirken, Mehmet Ali Alabora için
“yeterince inand›r›c› de¤ildi”, Sibel Kekilli için “Alt›n Portakal’› nas›l ald› anlamad›m?” demek istiyorum. Çünkü elefltirilecek fleyler olmas›na ra¤men bu filmi herkesin izlemesi,
üstünde düflünmesi gerekti¤ine inan›yorum.
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Araflt›rmac› ‹laç
Firmalar›, AIDS’e
karfl› yeni ilaçlar
gelifltirme aflamas›nda
Araflt›rmac› ‹laç Firmalar› Derne¤i, (A‹FD)
tüm dünyada oldu¤u gibi
Türkiye’de de görülen
AIDS hastal›¤› için 82 yeni “ilaç” ve “afl›”
aday› üzerinde çal›flma yap›ld›¤›n› aç›klad›.
Bunlar aras›nda yer alan 18 yeni afl› ve 36
antiviral ilac›n ise klinik araflt›rma veya Amerikan G›da ve ‹laç Kurumu’nun (FDA) incelemesi aflamas›nda oldu¤u belirtildi. A‹FD’den al›nan
bilgilere göre, gelifltirilme aflamas›nda olan afl›lardan biri, AIDS’e neden
olan HIV virüsü ile mücadele edebilmek için genel ba¤›fl›kl›k sistemini
güçlendirmeyi hedefliyor. Bir di¤eri ise hücrenin yüzeyinde koruyucu bir
tabaka oluflturarak HIV’in içeri girmesini engelliyor. Baflka bir çal›flmada
ise ba¤›fl›kl›k reaksiyonunu güçlendirmek için yeni bir teknoloji olan gen
tedavisi uygulan›yor. Dünyan›n dört bir köflesindeki laboratuarlarda çal›flan bilim insanlar› AIDS’e karfl› etkili tedaviler gelifltirebilmek için zamana karfl› yar›fl›yorlar. Halen araflt›rmac› ilaç firmalar›n›n üzerinde çal›flt›klar› ilaçlar›n Ar-Ge çal›flmalar› tamamland›¤›nda, AIDS hastal›¤›na karfl›
son derece etkin yeni nesil ilaçlar›n ortaya ç›kaca¤› kaydediliyor. Sa¤l›k
Bakanl›¤› verilerine göre Aral›k 2005 tarihinde Türkiye’de 2 bin 254
HIV/AIDS hastas› tespit edilmifl durumda.

Finansbank Türkiye’nin
ilk insans›z yat›r›m arac›n›
yat›r›mc›larla buluflturuyor
Türk sermaye piyasalar›nda
birçok ilke imza atan Finans
Portföy Yönetimi, dünyada son
zamanlarda popülerli¤i giderek artan kantitatif metotlara dayal› yat›r›m
kararlar›n al›nd›¤› Quant Fon modelini Türk yat›r›mc›lar›n kullan›m›na
sunuyor. Quant Fon kullanmakta oldu¤u kantitatif bilgisayar modeli ile
Türkiye’nin ilk insans›z yat›r›m arac›… Kantitatif fon yönetimi insan
faktörüne yer vermemesiyle yat›r›m dünyas›na yeni bir anlay›fl getiriyor. Bu yöntemi kullanan Quant Fon, tamamen halka aç›k, objektif ve
say›sal veriler kullan›yor. Hisse senetlerine ve k›sa vadeli sabit getirili
menkul de¤erlere yat›r›m yap›yor. Hangi enstrümana, ne zaman yat›r›m yap›laca¤›na bilgisayar modeli karar veriyor. Bilgisayar modeli, tamamen veri ve istatistiklere dayal› olarak yat›r›m kararlar› verdi¤i için
yat›r›mc›lara etkin risk yönetimi ve objektif bak›fl aç›s› getiriyor. Ayr›nt›l› bilgi için adres: www.quantfon.com.
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Banka sigortac›l›¤›n›n önemi artacak

A‹FD Yönetim Kurulu.

Anadolu Hayat
Emeklilik 500
milyon YTL. fon
büyüklü¤ünü
aflan ilk emeklilik
flirketi oldu
Türkiye’nin halka aç›k ilk ve tek bireysel emeklilik flirketi olan Anadolu Hayat
Emeklilik, SPK’n›n verilerine göre 500 milyon YTL. fon
büyüklü¤ünü
aflarak bir ilke
imza att›. 27
Ekim 2003 tarihinde bireysel emeklilik
sektöründe
faaliyet göstermeye bafllayan ilk flirketlerden biri
Anadolu Hayat Emeklilik olan Anadolu
Genel Müdürü
Hayat EmekMete U¤urlu.
lilik, Bireysel
Emeklilik Sistemi’nde de, Hayat Sigortalar›’nda oldu¤u gibi hem kat›l›mc› say›s›
hem de fon büyüklü¤ü itibariyle liderlik
koltu¤una oturdu. Anadolu Hayat Emeklilik ayn› zamanda 31.12.2005-28.11.2006
döneminde fonlar›nda gerçekleflen yüzde
186,6 büyüme ile fon büyüklü¤ü aç›s›ndan sektörde en çok büyüme gösteren
emeklilik flirketi ilan edildi.

Son y›llarda dünya ekonomisinde
dikkati çeker bir flekilde milyarlarca
dolarl›k flirket birleflmeleri gerçeklefliyor. Dünyada ve Türkiye’de yaflanan
bu sat›n alma ve birleflmelerle sektörde ürünlerin özellefltirilmesi ve bankasürans operasyonlar›n›n hedeflendi¤ini kaydeden Günefl Sigorta Genel
Müdürü ‹lker Ayc›, özellikle sigorta
flirketlerinin rekabet güçlerini ve pazar paylar›n› art›rmak için yeniden yap›lanma yolunu seçti¤ini söyledi. Ayc›, “Türkiye’de de sigorta flirketleri
aras›nda artan birleflme oran› ve dünya devlerinin Türk sigorta piyasas›na
girifli bu durumu destekliyor. Böyle
bir ortamda Türk sigorta sektöründe
yap›lmas› gereken ise mali aç›dan son
derece güçlü olmak. E¤er sigorta flirketlerinin mali yap›lar› yeteri kadar
güçlü olursa bu sayede hem sigortal›lara iyi hizmet verebilerek olas› kay›plar›n önüne geçilecek, hem de ülkemizde faaliyet gösteren yabanc› flirketlerle rahatl›kla rekabet flans› yarat›lacak” diye konufltu.

Banka sigortac›l›¤›
ivme kazanacak

cak” de¤erlendirmesinde bulundu.

Bankalara da avantaj sa¤l›yor

Günefl Sigorta Genel Müdürü ‹lker Ayc›.
c›l›k faaliyetlerinin bir dönem minimize edilmesinden sonra çapraz sat›fl
teknikleri ile banka ürünlerini piyasada oluflturmak gere¤i do¤mufltu. Bu
nedenle gittikçe artan bir ihtiyaçla
önümüzdeki dönemde banka sigortac›l›¤› daha yüksek bir ivme kazana-

Bankalar›n da sigorta faaliyetinde
bulunmas›n›n sektörünün sa¤laml›¤›
ve portföyü aç›s›ndan oldukça önemli oldu¤unu ifade eden Ayc›, sigortac›l›¤›n geliflti¤i ülkelerde de banka sigortac›l›¤›n›n ön plana ç›kt›¤›na dikkat çekti. Ayc›, “Sanayide verilen krediler karfl›l›¤› yap›lan sigortalar banka
acenteli¤i arac›l›¤›yla düzenleniyor.
Bu da sektöre avantaj sa¤larken, sigorta hizmetini de bir anlamda müflterinin aya¤›na getiriyor. Ayr›ca verilen
krediler sayesinde hayat sigortalar›nda da bankalar yüzde 60’lar civar›nda
prim üretimi sa¤l›yor. Ancak bankalarda sigortac›l›k faaliyetlerinin belli
bir birimde toplanmas› flart. Bankalar
daha sonra sigortay› bir paket olarak
sunmay› tercih edecekler. Zira banka-
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Sigorta flirketlerinin bankalar›n
mevcut müflteri portföyünden yararlanarak daha fazla kifliye ulaflma flans›n› yakalad›¤›n› da hat›rlatan Ayc›, bu
sayede bankalar›n faiz d›fl› gelirlerini
yükseltmek aç›s›ndan önemli bir araç
elde edeceklerine de de¤indi. Ayc›’ya
göre, sigorta ürünlerini kendi ürün
yelpazelerine ekleyerek müflterilerine
tüm finansal ürünleri tek bir çat› alt›nda sunabilen bankalar, bu sayede en
üst düzeyde müflteri memnuniyetini
sa¤layarak uzun vadede müflteri sadakati yaratma konusunda da önemli
avantajlar sa¤layacak. Ayc›, “Dünyada
da son dönemlerde oldukça önemli
bir yere oturan banka sigortac›l›¤›, ülkemizde de ayn› paralellikte geliflme
gösteriyor. Önümüzdeki dönemde,
hem bankac›l›k hem de sigorta sektörünün yaratt›¤› bu sinerjinin gerek sigorta taban›n›n genifllemesine gerekse prim üretimlerine ve banka gelirlerine büyük ölçüde fayda sa¤layaca¤›na inan›yoruz” dedi.
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Garanti GYO hisselerinin,
Do¤ufl ve GE Real Estate’e devri tamamland›

Do¤ufl Holding ile GE Real Estate Central & Eastern Europe, Garanti Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤›’n›n yüzde
50,98 oran›nda hissesini sat›n ald›. GE Real Estate, bu ifllem ile Türkiye’deki ilk yat›r›m›n› gerçeklefltirmifl oldu. Do¤ufl Holding A.fi ve GE Real Estate Europe’un, Garanti
GYO’nun yüzde 50,98 hissesi almas›na iliflkin hisse devri 1
Aral›k 2006 itibariyle tamamland›. Hisse devri, 142,2 milyon YTL üzerinden (98,07 milyon ABD Dolar›/73,5 milyon
Avro) gerçeklefltirildi. GE Real Estate’nin Türkiye’de yapt›¤› ilk yat›r›m olarak da dikkat çeken anlaflma, Türkiye’nin
gayrimenkul sektöründe gerek ticari gerek konut alan›nda
büyük potansiyel vaat eden bir pazar olmas› sebebiyle, iki
taraf için de önem tafl›yor. Anlaflma; Do¤ufl Grubu aç›s›ndan “gayrimenkul” ifl alan›n›n, Grubun aktif oldu¤u alt›nc›
ana sektör olarak tan›mlanmas›n›n ilk ad›m›n› oluflturuyor.
Ayr›ca, bu iflbirli¤i Do¤ufl Grubu ile GE aras›ndaki ortakl›¤›, finans d›fl›ndaki alanlara tafl›yarak da güçlendiriyor.
1997 y›l›nda kurulan Garanti GYO, ticari gayrimenkullere, al›flverifl merkezlerine ve konut gelifltirme projelerine
yat›r›m yap›yor. fiirketin flu anda, ‹stanbul, Antalya ve Bükrefl’te toplam 6 yat›r›m› bulunuyor. Resmi aç›l›fl› 9 Kas›m
2006 tarihinde gerçekleflen 63 bin metrekare büyüklü¤ündeki al›flverifl merkezi Do¤ufl Power Center ise Garanti
GYO portföyündeki mevcut varl›klar›n en büyü¤ünü oluflturuyor. GYO’nun portföyünde ayr›ca çeflitli ofis yat›r›mlar› ve ‹stanbul’daki rezidans projesi bulunuyor. Do¤ufl Gru-

bu ve GE Real Estate aras›nda imzalanan ortakl›k anlaflmas› gere¤ince, taraflar Garanti GYO’nun yönetim kurulunda
eflit olarak temsil edilecekler. Bu yeni ortakl›k yap›lanmas›na göre yeni yönetim kurulu üyeleri Hüsnü Akhan ve
Hasan Hüsnü Güzelöz (Do¤ufl), Olivier Piani ve Karim
Habra (GE Real Estate), M. Ogan Karatuna ve fierif Haluk
Do¤ançay (ba¤›ms›z üye) olacak. Taraflar›n ortak seçimiyle atanan Kürflat Tuncel ise genel müdür görevini sürdürecek ve yedinci üye olarak yönetim kurulunda yer alacak.
fiirketin ilk y›l›nda Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› Hüsnü Akhan ve Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤› ise Olivier
Piani taraf›ndan yürütülecek.
GE Real Estate Orta ve Do¤u Avrupa Direktörü Karim
Habra anlaflmayla ilgili olarak flunlar› söyledi: “Türkiye bizim için büyük potansiyel vaat eden bir pazar ve biz de
Türkiye’ye yapt›¤›m›z bu yat›r›mla böylesine önemli bir
pazara ilk kez yat›r›m yap›yor olmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye’nin gayrimenkul alan›ndaki bu dinamik yap›s›n›n GE Real Estate olarak bize, yeni Avrupa pazarlar›nda ifl olanaklar› sa¤layaca¤›na inan›yoruz. Do¤ufl Grubu
gibi çok de¤erli bir bilgi birikimine sahip güçlü bir ortakla iflbirli¤i yaparak, Garanti GYO’yu bölgesel ölçekte güçlü bir oyuncuya dönüfltürmeyi umuyoruz.” Do¤ufl Holding
CEO’su Hüsnü Akhan da ortak yat›r›mla ilgili olarak “Bilindi¤i üzere Grubumuzun uzun y›llardan beri yat›r›mc› ve
mal sahibi olarak gayrimenkul alan›nda faaliyetleri bulunmaktad›r. Gerçeklefltirilen bu ortakl›k ve Garanti
GYO’nun hisse devri ile ‘gayrimenkul’ ifl alan›n›n, Grubumuzun aktif oldu¤u alt›nc› ana sektör olarak tan›mlanmas›n›n ilk ad›m› da at›lm›fl oldu. Böyle önemli sektöre girerken, dünyadaki gayrimenkul yat›r›mlar›n›n toplam› 44 milyar ABD Dolar› olan GE Real Estate’nin global deneyimi
ile Do¤ufl Grubu’nun inflaat ve gayrimenkul alanlar›ndaki
50 y›ll›k tecrübesinin bir araya gelmesinin; bölgedeki gayrimenkul sektöründe kald›raç etkisi yarataca¤›na ve Garanti GYO’yu bölgesel bir oyuncu haline getirece¤ine inan›yoruz.” dedi.
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Gayrimenkul yat›r›m
ortakl›¤›nda TSKB
imzas›!

Türkiye’nin ilk özel yat›r›m ve kalk›nma bankas›
TSKB, (Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›) gayrimenkul ve
yat›r›m bankac›l›¤› alanlar›ndaki uzmanl›¤›n› birlefltirerek, TSKB Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.’yi (TSKB
GYO) kurdu. 5 Aral›k Sal› akflam› Ç›ra¤an Saray›’nda düzenlenen bir etkinlikle tan›t›lan TSKB GYO, 10 milyon
YTL bafllang›ç sermayesiyle faaliyete bafllad›. Etkinlikte
bir konuflma yapan TSKB GYO Genel Müdürü Korkut
Ün, TSKB deneyiminden ve uzmanl›¤›ndan yararlanan
bu firman›n k›sa
sürede alan›nda
öncü ve güvenilir bir kurulufl
olarak
yerini
alaca¤›n› belirtti
ve
sözlerine
flöyle devam etti: “TSKB Gayrimenkul Yat›r›m
TSKB GYO Genel Müdürü Korkut Ün. Ortakl›¤› A.fi. ile
yüksek
getiri
sa¤layacak verimli ve likit gayrimenkullerden oluflan, cazip ve dengeli bir yat›r›m portföyü oluflturmay› amaçl›yoruz. Bu amaç do¤rultusunda, sa¤lam ve kârl› bir gayrimenkul portföyü oluflturmak için çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.”

HP ISE Finans Sektörü Direktörü Michael Jansen.

21. yüzy›l›n bankac›l›¤›
“müflteri ve hizmet
odakl›” olacak
HP ISE (Orta ve Do¤u Avrupa, Ortado¤u ve Afrika) Finans Sektörü Direktörü Michael Jansen, Active Academy taraf›ndan 4-5 Aral›k günlerinde Lütfi K›rdar Kongre Sergi Saray›’nda düzenlenen 4. Uluslararas› Finans Zirvesi’nde “Finans Kurulufllar›n›n Verimini Art›racak Yeni Yaklafl›mlar”
sunumuyla sektördeki trendlere ve gelece¤e ›fl›k tuttu.
Araflt›rma flirketi IDC taraf›ndan yay›mlanan bir araflt›rma,
banka ve finans kurulufllar› için en büyük önceliklerin mevcut müflterilerin korunmas› ve yeni müflteri kazan›m› oldu¤unu ortaya koydu. Jansen, bu sebeple gelecekte finans
kurulufllar›n›n yo¤un olarak müflteri iliflkileri konusuna
odaklanacaklar›n› ve telekom sektöründeki gibi gerçek zamanl› ifllemler ve de¤erlendirmelerin artaca¤›n› ifade ederken; ayr›ca finansal kurulufllar için ifl süreçlerini gelifltirmelerinde ve verimliliklerini art›rmalar›nda müflterileriyle ilgili
her türlü bilginin alt›n de¤erinde oldu¤unu vurgulad›. Zira,
21. yüzy›l›n bankac›l›¤› müflteri ve hizmet odakl› olacak.

Avrupal› Genç ‹fladamlar› 3’üncü kez
“YES for Turkey” dedi

16 ülkeden 38 bin Avrupal› genç
giriflimcinin üyesi oldu¤u Avrupa
Genç ‹fladamlar› Dernekleri Konfederasyonu (YES-Young Entrepreneurs
of Europe) ‘nun iki y›ld›r baflkanl›¤›n› yürüten TÜG‹AD Baflkan› Murat
Sarayl›, 3’üncü kez baflkanl›¤a seçildi.
Sarayl›, 25 Kas›m’da Brüksel’de yap›lan Genel Kurul’da tüm üye ülkelerin
önerisi ve oy birli¤i ile yeniden baflkanl›k görevine getirildi. YES’te baflkanl›k yapan ilk Türk ifladam› olan
Sarayl›’n›n 3 y›ld›r baflkan seçilmesi,
AB-Türkiye iliflkileri aç›s›ndan ayr› bir

Murat Sarayl›, YES’in 3. kez baflkan›...
önem tafl›yor. Türkiye’nin oldu¤u bir
AB’nin dünya bar›fl› için gerekli oldu¤unu AB’nin daha net görmesi gerekti¤ini
vurgulayan Sarayl›’ya göre “Avrupa’n›n
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baflka köflelerindeki insanlar›n Türkiye’yi tan›mamalar›ndan dolay› kaç›r›lacak iflbirli¤i f›rsatlar›n›n zarar› sadece Türkiye’ye de¤il…” Müzakere sürecinde her kesimin kendi iliflkilerini
en üst düzeyde de¤erlendirmesi gere¤ine iflaret eden Sarayl›, aç›klamalar›n› flöyle sürdürüyor: “Türkiye’nin
sadece piramidin tepesindeki devlet
baflkanlar›na de¤il, sivil toplum örgütlerine ve ülkelerin kamuoylar›na
da en iyi flekilde tan›t›lmas› flart. TÜG‹AD olarak bu konuda çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.”

info

info

Uluabat Gölü’ne dolgu darbesi!

Ev kazalar›na dikkat!
Yap›lan araflt›rmalara göre Türkiye’de son 5 y›lda 120 bin çocuk ev
kazas› sonucu hastaneye müracaat etmifl ve bu çocuklar›n 2 bini, hayat›n›
kaybetmifl. Türkiye’de ev kazalar›na
iliflkin yap›lan çeflitli araflt›rmalara göre tüm kazalar›n yüzde 18-25’ini ev
kazalar› oluflturuyor. Çocukluk ça¤›
kazalar›n›n büyük bir bölümü ev ve
çevresinde meydana geliyor. Dünyada ve ülkemizde ev kazalar›, özellikle
okul öncesi 0-6 yafl döneminde çeflitli yaralanmalara, sakatlanmalara ve
ölümlere neden olabiliyor. Kaza denilince beklenmedik bir zamanda ve
beklenmedik flekilde oluflan yaralanmalara, can ve mal kay›plar›na neden
olan olaylar› anlamam›za ra¤men ev

kazalar›, kaza çeflitleri aras›nda önemi
gittikçe art›yor. Bir evin içinde veya
bahçesinde, havuzunda ve garaj›nda
meydana gelen olaylar olarak karfl›m›za ç›k›yor. Sema Hastanesi Çocuk
Cerrahisi Uzman› A. Kürflat Budan,
“Çocuklar›n karfl›laflaca¤› tehlikeler,
çocu¤un büyümesi ve geliflmesi ile de
de¤iflmektedir. Zamanlar›n›n ço¤unu
evde geçiren 0–6 yafl grubu çocuklar
kazaya u¤rama oran› en yüksek çocuklard›r. Bu çocuklar›n çevrelerini
keflfetme ve ö¤renme konular›ndaki
meraklar›, büyükleri taklit etme özellikleri, devaml› hareket halinde olma-

lar›, deneyim olmad›¤› için her fleyi
a¤z›na götürme al›flkanl›¤›, el ve vücut maharetlerinin yetiflkinlerden fazla olmas› ve kazalardan kendilerini
koruyabilecek geliflimsel beceriye henüz yeterince sahip olamamalar› kazalar ile karfl› karfl›ya kalmalar›na olanak sa¤lamaktad›r.” dedi.

Emekleme dönemi evler
tehlikeli bir hal al›yor
0-6 yafl çocuklar aras›nda en s›k
görülen ev kazas› tipleri düflmeler, yan›klar, zehirlenme, suda bo¤ulma, yabanc› cisim yutmalar›, evcil hayvan
›s›r›klar› olarak karfl›m›za ç›k›yor. Bir
yafl›ndan küçük çocuklarda bo¤ulma
ve solunum
yollar›na
yabanc› cisim kaçmas›, 1-4 yafl
aras›nda
d ü fl m e ,
çarpma, suda hafllanma, ateflle
yanma ve
zehirlenmeler daha
s›k görülüyor.
2-4
yafllar›nda temizlik maddeleri ve ortada b›rak›lan ilaçlar, 5 yafl›ndan sonra
ise dolapta ve yüksekte saklanan ilaçlarla zehirlenmeler art›yor. Evin bölümleri ve kaza risk faktörleri hakk›nda bilgi veren Dr. Kürflat Budan, “Ailelerin alaca¤› önlemler ile kazalar›n
ço¤u önlenebilir.” dedi. Tüm aile taraf›ndan ortak kullan›lan oturma odas›
veya salon evin önemli bir yeri. Ebeveynlerin dinlenme yeri olan oturma
odas› ayn› zamanda çocuklar için de
oyun ve e¤lence alan›. Birçok de¤iflik
amaçla kullan›lan oturma odalar› çocuklar için buray› önemli bir kaza ala-
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n› olarak görülüyor. Salonda soba
varsa bu alan›n devaml› kontrol edilmesi gerekiyor. Sobada kullan›lan demir mafla, demir çubuk, süpürge gibi
aksesuarlar ile kibrit ve benzeri tutuflturucular çocuklar için önemli tehlikeler tafl›yor. Ebeveyn yatak odalar›nda ise tuvalet masas›, çekmeceler, elbise dolaplar›, gece lambalar› gibi donan›mlar, çocuklar için kaza riski
oluflturuyor.
Kap›lar ve pencereler çocuklar›n
da ilgisini çeken mekanlar olarak karfl›m›za ç›k›yor. Çocuklar kap›lar› kapat›p, aç›p oynamay› çok seviyorlar.
Bu durum onlar›n parmak ve ellerinin
s›k›flmas› veya istem d›fl› kapal› kalmalar›na sebep olabilir. Pencereler ise
onlar için çok ciddi tehlike tafl›yor. Bu
yüzden pencerelere yak›n yerlerde
masa sandalye gibi eflyalar b›rak›lmamal›. Tehlikeli olan bu alanlar›n çocuklara zarar vermeyecek flekilde düzenlenerek güvenli hale getirilmesi
gerekiyor. Birden fazla katl› evlerdeki
katlar aras›ndaki merdivenler çocuklar için son derece tehlikeli alanlardan. Merdivenden düflerek yaralanan
veya sakat kalan çocuklar›n say›s›
az›msanmayacak kadar çok. Keza balkonlarda çocuklar için çok ciddi kazalara sebep olabilecek ortak alanlardan. Bu sebep ile çocuklar emeklemeye bafllad›¤› andan itibaren bu güvenlik önlemleri bekletilmeden al›nm›fl olmas› gerekiyor. Evde elektrik
güvenli¤inin de sa¤lanmas›n›n önemini vurgulayan Dr. Kürflat Budan,
“Evin genel elektrik güvenli¤i yan›nda, mutfak, banyo, çocuk odas›, salon-oturma odas› gibi mekan›n özelli¤ine, tafl›d›¤› riske göre ayr› ayr› dikkate al›n›p de¤erlendirilmelidir. Prizler, ara kablolar›, fifller ile piflirici ve
›s›t›c› gibi elektrikli ev aletleri özelliklerine ve bulundu¤u mekana göre güvenli hale getirilmelidir.” dedi.

Türkiye’nin en önemli su kaynaklar›ndan biri olan Uluabat Gölü dolgu ve betonlaflma tehdidiyle karfl› karfl›ya. 1998 y›l›nda
Uluslararas› Öneme Sahip Sulak Alan
(Ramsar Alan›) ilan edilerek koruma alt›na
al›nan gölde, Gölyaz› Belediyesi taraf›ndan
göle dolgu yap›larak infla edilmek istenen
bal›kç› bar›na¤› genifl çapl› tart›flmalar bafllatt›. WWF-Türkiye (Do¤al Hayat› Koruma
Vakf›)’nin Uluabat Gölü’nün korunmas›
için Çevre ve Orman Bakanl›¤› ile birlikte
1998 y›l›ndan beri yürüttü¤ü projenin ortaklar› ve di¤er sivil toplum kurulufllar› da
izlenen yönteme tepkili.
20 Kas›m 2006 tarihinde gerçeklefltirilen
Bursa Yerel Sulak Alan Komisyonu (YSAK)
toplant›s›nda yap›lan oylamada, Uluda¤
Üniversitesi’nin olumsuz raporu ve Uluabat Gölü Yürütme
Kurulu’nu oluflturan ilgi gruplar›n›n ortak itirazlar›na ra¤men, Gölyaz› Beldesi’nde Gölyaz› Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan Uluabat Gölü’ne, göle dolgu yap›lmas› suretiyle
bir bal›kç› bar›na¤›n›n infla edilmesine karar verildi. Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslararas› sözleflmelere dayanarak
Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n Ramsar Alan› ilan etti¤i göl-

de yap›lmas› planlanan dolguya iliflkin süreç; su kaynaklar›na bu en kritik dönemde bile yaklafl›mlar› ve bilimsel olmayan uygulamalar›n nas›l yap›ld›¤›n› bir kez daha ortaya
koyuyor. Dolgunun uzun vadede Uluabat Gölü’nün su
dengesinin bozulmas›na, gölde otlanmaya ve dolay›s›yla
da organik kirlili¤in artmas›na neden olaca¤› bilimsel olarak ortaya konmufl durumda.
WWF-Türkiye Genel Müdürü Dr. Filiz Demirayak;
“Planlanan bal›kç› bar›na¤› projesinin klasik k›y› doldurma
fleklinde yap›lmas›, yaln›z bölgenin en önemli geçim ve
gelir kayna¤› olan bal›kç›l›¤a ve turizme darbe vurmakla
kalmayacak, ayn› zamanda Uluabat Gölü’nün do¤al ve
ekolojik yap›s›n› tahrip edecektir. WWF-Türkiye olarak,
Uluabat Gölü’nün korunmas› ve bölge insanlar›n›n gölden
en ak›lc› biçimde faydalanmas› için, yöredeki insanlar›n
kat›l›m› ve ilgili taraflarla çok önemli projeler yürüttük.
fiimdi bunlar yokmufl gibi, ilk akla gelen ve en ilkel yöntem olan k›y›y› doldurmaya çal›flmak göle karfl› ifllenen bir
cinayet olur. Bal›kç›lar›n ihtiyac›n› karfl›layacak olan bir bal›kç› bar›na¤› gölün yap›s›na uygun olarak yapmak mümkün olabilir. Ama Türkiye’nin su durumu ortadayken,
önemli bir su kayna¤›na bu flekilde dolgu yap›lmas› yanl›fl
olacakt›r.” dedi. Gölün gelece¤ini etkileyecek böyle bir
projenin, alternatifleriyle beraber, benzer projelerden ç›kar›lacak dersler de göz önüne al›narak, kat›l›mc› ve aç›k bir
süreçte, kapsaml› de¤erlendirilmesi gerekti¤ine inanan
WWF-Türkiye, Uluabat’›n hak etti¤i flekilde dikkatle ve gelece¤i göz önünde tutularak ele al›nmas›n› istiyor. WWFTürkiye, su kaynaklar›n›n geçmiflin tarz›yla, harc›alem feda
edilmesi art›k söz konusu olamayaca¤›n› belirtiyor ve Türkiye olarak sorumlu davranmak zorunday›z uyar›s›n› yap›yor.
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köflelik

köflelik
Uluç Gürkan

Ortado¤u’da Bush Doktrini
Yerine Atatürk Devrimi..

A

BD Ortado¤u’da yeni bir düzen kurmak istiyor. Hedefi de
Irak, ‹ran ve Suriye ile s›n›rl›
de¤il. Bush’un D›fliflleri Bakan› Condoleezza Rice’a inanmak gerekirse,
bölgedeki 22 ülkenin “ekonomik ve
siyasi co¤rafyas›” hep birlikte de¤iflecek. Kimse kendisini kand›rmas›n..
Ekonomik ve siyasi co¤rafyas› de¤iflecek ülkelerin aras›nda Türkiye’de var.
Bakmay›n siz ABD’nin, “Biz Ortado¤u’da uluslararas› teröre karfl› mücadele ediyoruz” demesine. Bunun do¤ru olmad›¤›n› art›k “sa¤›r sultan” dahi
biliyor.
ABD, uluslararas› teröre karfl› mü-

cadele etti¤ini de, bölgeye demokrasi
ve refah getirece¤ini de, sadece askeri müdahalelerine k›l›f olsun diye söylüyor. Böylece, as›l amac›n›n bölgedeki enerji ve su kaynaklar› üzerinde
tam kontrolünü sa¤lamak oldu¤unu
kimse anlamayacak san›yor. Fazla ayr›nt›ya girmeye gerek yok. ABD’nin
Ortado¤u ba¤lam›nda de¤iflen Türkiye politikalar› as›l amac›n ne oldu¤unu ortaya koymaya fazlas›yla yeter..

PKK’n›n himayesi
PKK’n›n Kuzey Irak’ta ABD’den
gördü¤ü himaye konusunda sözü,

ABD’li gazeteci ve siyasetçilere b›rakal›m. Bu konuda son olarak, Avrupa’da bas›lan Amerikan “International
Herald Tribune” gazetesinde, Stephen Larabee imzas›yla bir makale yay›nland›. 20 Kas›m 2006 günlü ve
“Türkiye, PKK Terörü ile ilgili kayg›lar›nda hakli ç›kt›” bafll›kl› bu makalede, ABD’nin, bölgedeki en yak›n müttefiki Türkiye’nin toprak bütünlü¤ünü
tehdit eden PKK’ya karfl› sessiz kalmas›n›n, “terörle mücadele konusundaki söylemlerinin inand›r›c›l›¤›n›
ortadan kald›rd›¤›” aç›kça belirtiliyor.
Bir de, 10 Ekim 2006 günü, Cumhuriyetçi Milletvekili Ed Whitfield ve Demokrat Milletvekili Robert Wexler’in
imzalar›yla Baflkan Bush’a gönderilen
mektubu an›msayal›m. Bu mektupta
da, ABD’nin terörizmle mücadelede
tutarl› ve samimi olmas› gere¤ine dikkat çekilmifl ve “Bush yönetiminin
PKK sorununu çözememesinin, bölgedeki di¤er terör örgütleri için çok
tehlikeli bir emsal oluflturdu¤u” vurgulanm›flt›. ABD’nin uluslararas› terörle mücadele söyleminin sadece bahane oldu¤unu sergilemek için daha
fazla söze, bu arada bizim de konuflmam›za gerek var m›?

Il›ml› ‹slam tak›nt›s›
ABD, Ortado¤u’ya demokrasi götürmekten söz etmeye bafllad›¤›ndan
bu yana, Ortado¤u’nun teokratik diktatörlüklerine Türkiye’yi örnek almalar›n› ö¤ütlüyor. Ancak bunu yaparken, Türkiye’yi laik ve demokratik ya-
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p›s›yla öne ç›kartm›yor. Tam aksine,
Türkiye’yi ›srarla “Il›ml› ‹slam Cumhuriyeti” vurgusuyla tan›ml›yor.
“Il›ml› ‹slam” vurgusunun anlam›
aç›k. ABD, Türkiye’de rejimi daha ‹slami bir yap›yla de¤ifltirmeye u¤raflan
AKP iktidar›na tam destek ç›k›yor. Bu
yaklafl›m›n demokrasiyle uzaktan yak›ndan bir ilgisi olabilir mi? Bu soruyu yan›tlamak için Atatürk’ü, “gericiliktir” denilerek afla¤›lanmaya çal›fl›lan Atatürk’ün öncülü¤ündeki ayd›nlanma devrimini an›msamak gerekiyor.

Atatürk ve Cumhuriyet
Öncelikle, Atatürk’ü ça¤›n›n anl›
flanl› totaliter liderleri olan Hitler,
Mussolini ve Stalin’den farkl›laflt›ran bir özelli¤ine dikkat çekmek gerekiyor. Hitler ile
Mussoli’nin yapt›klar›,
düflünceleri daha kendi yaflamlar› ve iktidarlar› s›ras›nda göçüp gitmifltir. Stalin
ise kendi yetifltirdi¤i
kuflaklarca lanetlenmifltir. Daha sonra ayn› kaderi Mao da paylaflm›flt›r. Atatürk ise henüz 57 yafl›ndayken, bu liderlerin hepsinden y›llar önce
ölmüfltür. Ancak, her geçen gün büyüklü¤ü daha iyi anlafl›larak, bütün
yap›tlar›yla hala yaflamaktad›r.
Acaba neden?
Atatürk’ün “en büyük eserim” dedi¤i Cumhuriyet, Türkiye’de siyasal
egemenlik anlay›fl›n› köklü ve kal›c›
bir biçimde de¤iflmifltir. Egemenli¤i
“kay›ts›z flarts›z” olarak “ulus”a devretmifltir. Yüzy›llar boyunca bir sömürü ve bask› arac› olarak kullan›lan “hilafet” ve “saltanat” gibi kimi do¤a üs-

tü güç kavram ve kurumlar› y›km›fl,
toplumun yönetim gücünün kayna¤›n› do¤rudan “ulus”un kendisine indirgemifltir. Böylece “demokrat bir Türkiye” yaratma süreci bafllam›flt›r. Osmanl› cemaat düzeninin “kul”lar›
“yurttafl” kimli¤ini kazanm›fl ve “özgür
birey”e dönüflmüfltür.

uydulaflt›rmay› amaçlayanlar, az›nl›k
haklar›n› örtü gibi kullan›p Türkiye’yi
bölmeye çal›flanlar; hepsi y›llard›r
Atatürk’e sald›r›yor. Bu sald›r›larla,
günümüz dünyas›n› tehdit eden uygarl›klar çat›flmas›n›n daha da körüklendi¤ini söylemek hamasi bir zorlama olmayacakt›r.

Türk Devrimi ve ‹slam

Laiklik ve demokrasi

Atatürk’ün gerçeklefltirdi¤i bu
olay, sadece Türkiye için de¤il, bütün
‹slam dünyas› için yaflamsal önemi
olan bir devrimdir. Frans›z devriminin
H›ristiyanl›k için anlam› neyse, Atatürk devriminin ‹slam dünyas›ndaki
yeri de efl anlaml›d›r. Bu nedenle Atatürk, günümüz dünyas›nda uygarl›klar çat›flmas›n› bar›fla yönlendirecek gerçek anahtard›r. ‹slam dünyas›na demokrasi
ihrac› için Amerikan savafl gücüne endeksli
Bush doktrinin yerini
bar›fl içerikli Atatürk
devriminin almas›
akl›n gere¤idir.
Atatürk devriminin bilinci ve sorumlulu¤u, Türkiye’nin
dünya bar›fl›na damga
vurmas›n› sa¤layacak niteliktedir. Ancak bunun için,
Atatürk’ün yolundaki ça¤dafl uygarl›k yürüyüflünün, aksi yöndeki bütün
çabalara ve zorlamalara karfl›n sürdürülmesi kaç›n›lmazd›r. Elbette, bu kolay olmayacak. Atatürk’ten rövanfl almak için yurt içinde ve yurt d›fl›nda
büyük bir kavga körükleniyor. Atatürk devrimini yozlaflt›rmay›, Cumhuriyeti ve Atatürk devriminin gere¤i
olan demokrasiyi daha ‹slami bir yap›yla de¤ifltirmeyi isteyenler, ulusal
ba¤›ms›zl›¤›m›z› y›prat›p Türkiye’yi

Türkiye, ‹slam dünyas›n›n tek laik
ülkesidir.
Ça¤dafl uygarl›k anlay›fl›yla örtüflen demokratik bir yap›y›, bu özelli¤i
sayesinde kimi eksikliklerine karfl›n
iflletebilmektedir. Üstelik bu özelli¤ini
dinini, inanc›n› koruyarak kazanm›flt›r. Atatürk’ün öncülü¤ünde kurulan
laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti, tohumlanan bir “uygarl›klar çat›flmas›n›” önleyebilecek, çat›flmay›
bar›fl içinde bir uygarl›k yar›fl›na dönüfltürebilecek dünyadaki en önemli
güçtür.
21. yüzy›l için özlenen bar›fl, Türkiye’nin gelece¤ini, bugünkü ve yar›nki rolünü nas›l tan›mlayaca¤›na
ba¤l› olarak biçimlenecektir.
E¤er Türkiye laik ve demokratik
bir ülke olarak ça¤dafl uygarl›¤›n tam
parças› olabilirse “bar›fla bar›fl içinde”
ulaflman›n yolu aç›lacakt›r. Türkiye,
rejime yönelik tehditlerin üstesinden
gelebilir ve ‹slam dünyas›nda gerçek
demokrasi örne¤i olarak a¤›rl›¤›n›
gösterebilirse, ‹slami duyarl›l›klar›n
radikallikten uzaklaflmas›n› sa¤layan
bir cazibe merkezi görevi de yapabilir.
“Uygarl›klar çat›flmas›” tezinin yalanlanmas› için Türkiye’nin bu vizyonu mutlaka kazanmas› gerekiyor. Aksi halde, biz de uygarl›klar çat›flmas›nda kaybedenler aras›nda s›k›fl›r kal›r›z.
n
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söylefli

söylefli

O kadar da bilge de¤ilim
Sevgili Sadun Hoca’yla,
“Puslu Cam›n Arkas›ndan”
adl› kitab› için bir söylefli
yapmak görevi Mülkiye
‹stanbul Yay›n Kurulu
taraf›ndan bana verilmiflti.
Umudum bir f›rsat›n› bulup
Ankara’ya gitmek ve hocayla
yüz yüze konuflmakt›.
Bu bir türlü gerçekleflmedi;
ama An›l Han›m’›n
telefonlar› s›klaflt› m›
s›klaflt›…
Yaz›: Hüseyin Ergün

14

Aral›k Perflembe günü
yap›lan Yay›n Kurulu
toplant›s›na ödevini yapamam›fl ö¤rencinin tedirginli¤i ve
utanc› içinde kat›ld›m. “Bu söylefliyi
mutlaka yapaca¤›m, gecikti¤im için
ba¤›fllay›n” dedim. ‹çimden cumartesi-pazar bir f›rsat›n› bulur, en az›ndan
telefonla söylefliyi yapar›m diye geçi-

riyordum. Cumay› cumartesiye ba¤layan gecenin ortas›nda kafama üflüflen
sorularla uyand›m. Sorular› bir bir not
ettim. Cumartesi Sadun Bey’i arad›m.
“Bu hafta sonu konuklar›m var, daha
sonra konuflal›m” dedi. Sonunda, pazartesi akflam üzeri arad›m. Sevgili
Munise Han›m “Biraz rahats›z, ama yine de telefonu vereyim” dedi.
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Sevgili Aren’e amac›m› söyledim
ve “Hocam geçmifl olsun, daha sonra
arayay›m” dedim. “Yok ne düflünüyorsun bir söyle” dedi. “Hocam, sorular›
flöyle bir s›ralayay›m, iyileflince de konufluruz” dedim. Sorulardan sonra,
“Ben o kadar da bilge de¤ilim; bunlara öyle kesin yan›tlar›m yok: Ben bunlara umumi cevaplar verebilirim ancak
sen de bir mülakat gibi birebir benim
a¤z›mdanm›fl gibi yazma” dedi. Bu
ö¤üdü tutamad›m. Ama afla¤›daki sat›rlar gerçekten “birebir” Sevgili
Aren’in a¤z›ndan ç›kanlar de¤ildir. Benim notlar›mdan ç›karsad›klar›md›r.
Sadun Hoca’y› ilk kez, 1961-62’de
YÖN Dergisi’ndeki yaz›lar›yla tan›d›m. ‘62’de SBF’ye girince, ayn› çat›
alt›nda bulufltuk. Ama hiç hocam olmad›. Sonra, 1965’te T‹P’de bulufltuk.
K›sa zamanda, ö¤renci gençlik hareketi ve daha sonra T‹P içinde “Arenci” diye nitelendik. Ama bu hocan›n
herhangi bir yönlendirmesinden kaynaklanm›yordu. Biz onun de¤erlen-

dirmelerine, sa¤duyusuna çok güveniyorduk… Sonra özellikle T‹P içinde
iliflkilerimiz çok s›klaflt›. Naz›m’›n Ceviz A¤ac› fliirinden bir dizesini biraz
de¤ifltirerek, söylersem: Sosyalist hareket içinde birlikte çal›flt›k, hapishanelerde birlikte yatt›k. Zamanla, dünyada önüne aç›k al›nla ç›kmak istedi¤im, hesab›m›n temiz oldu¤unu bilmesini önemsedi¤im çok az say›da insandan biri oldu benim için Sadun
A¤abey.
Söyleflide ilk k›flk›rtmay› Sovyetlerin çökmesi konusunda yapt›m. Niye çöktü?
“Sovyetler, beklenmedik bir biçimde çöktü. Öyle ki, Yeltsin gibi Sosyalizme tamamen yabanc› bir kiflilik
taa tepeye kadar gelebilmiflti. Çöküflten 6 ay kadar önce ve ilk defa, ‘Sosyalizm ve Gelecek’ dergisi ad›na Sovyetler Birli¤i’ne gitmifltim. Çöküflü
an›flt›racak hiçbir alamet yoktu. Hatta
orada yay›mlanan ‘Komünist’ dergisi
ile ‘Sosyalizm ve Gelecek’ dergisi aras›nda 5 y›ll›k bir iflbirli¤i protokolü de
imzalad›k. Derginin yöneticisi üst düzey bir komünistti. Belki de Politbüro
üyesiydi. Onda da bir ola¤anüstülük
sezmedim. Öyle bir düflüncesi veya
hissi olsayd› 5 y›ll›k protokol imzalamazd›, zaten.

Sadun Aren, Halit Çelenk ve Server Tanilli (sa¤da) ile.
Bat›da da böyle ‘nizas›z-kazas›z’
bir çöküfl -hatta görünür gelecekte bir
çöküfl- beklenmiyordu. Çöküverdi.
Demek iflin yürümeyece¤i varm›fl. Bu
konuda olmadan önce ne bir fleyi öngörebildim, ne de hissetim; baflkalar›
da öyle! Olay gerçekleflince uyand›m
bir bak›ma. ‹nsan iç savafllardan, Bat›’n›n amans›z kuflatmas›ndan, ‹kinci
Dünya Savafl›’ndan geçmifl bir rejimin
böyle kendi içinden çürüyüp y›k›labilece¤ini düflünemiyor.
K›sacas›, ne olabilmiflse o olmufltur. Do¤ru olan da budur.”

Sadun Aren,
Metris Cezaevinde
yatarken.
Sene 1984…

Araya girdim. “‘Sosyalizmin
Yeni Yolu’ diye bir kitab›n›z var.
‘Puslu Cam›n Arkas›ndan’da da o
yolda görüfller yer al›yor. Nedir bu
sosyalizmin yeni yolu?” dedim.
“Art›k daha iyi anlafl›l›yor ki Sosyalizm bir rejim de¤iflikli¤i, üretim
araçlar›n›n kamulaflt›r›lmas› gibi fleylerle olmuyor. Marx, Sosyalizmin geliflmifl Bat› ülkelerinde gerçekleflmesini beklerken hakl›ym›fl. Çünkü Sosyalizm baflta teknoloji ve insan kalitesi
olmak üzere geliflmenin bir yans›mas›. Öyle bir günde, bir devrimle olacak bir ifl de de¤il. Bir sürekli geliflme
sürecinin zaman içinde devrime dönüflmesi, yani ad›m ad›m gerçekleflen
iyileflmelerin sonunda niteliksel bir
de¤iflime -devrime- varmas› söz konusu olabilir, ancak. Bir aflamada baflar›s›zl›k olunca, Sovyetlerdeki gibi bitecek bir süreç de olmamal›. ‹nsanl›¤›n
geliflmesi içinde genifl y›¤›nlar›n, her
geçen gün, daha özgür, daha eflit ve
daha refah içinde yaflamalar› süreci
gibi düflünebiliriz.”
Burada sözü kitab›n bafll›¤›na
getiriyorum: Neden “Puslu Cam›n
Arkas›ndan”? Kitab›n özellikle son
bölümleri kime-kimlere yönelik?
“Öyle yumruklar havada, marfllar
falanla var›lacak bir amaç de¤il Sosya-

mülkiyeistanbul
31

‹spanya’da tarihsel
bellek yasas› üzerine

Bir kitap: Puslu Cam›n Arkas›ndan

Y

Yaz›: Alaeddin Asna
Hocam›z Sadun Aren, an›lar›n› “Puslu Cam›n Arkas›ndan “ ad›yla yay›mlad›. (‹mge
Yay›nevi, 337 sayfa.) Bugün 80’li yafllar›n› süren Sadun Hoca (ço¤umuzun Sadun
A¤abey’i), kitab›na Haydarpafla ve Eskiflehir liselerinden sonra Mülkiye’deki ö¤rencilik ve asistanl›k y›llar›yla bafll›yor. Haydarpafla Lisesi’nde Hayrettin Karaca, Mülkiye’de Seha Meray ve Osman Nuri Torun’la arkadafll›klar›n› anlatan Sadun Aren,
Mülkiye y›llar›na hocalar› Fuat Köprülü, Mahmut Esat Bozkurt, Muhlis Ete, Fad›l
Hakk› Sur, Ali Fuat Baflgil, asistanlar Fethi Çelikbafl, Bahri Savc›, Fehmi Yavuz, Turhan Feyzio¤lu ve Ayd›n Yalç›n’a de¤inerek devam ediyor. Bu isimler okura Mülkiye’nin Türk siyaset ve sosyal bilimler hayat›ndaki önemini hat›rlat›yor.
Mülkiye’de ilk dersinin sosyoloji oldu¤unu, bu ders için Ankara Üniversitesi’nden
at›larak ABD’deki Ohio Üniversitesi’nde ders vermeye bafllayan dünyaca ünlü Sosyolog Prof. Muzaffer fierif’in “Sosyal Normlar›n Psikolojisi” adl› kitab›ndan insan
davran›fllar›, flehir sosyolojisi gibi konular› anlatt›¤›n› vurgulayan Prof. Aren, hocal›k konusundaki görüfllerini bugün de hepimizin kula¤›na küpe olacak flekilde özetliyor:
“Ben hocal›¤› çok ciddiye ald›m. Ders verirken çocuklar›n niçin benim söylediklerimi ö¤renmeleri gerekti¤ini düflündüm. Çünkü bu ö¤rettiklerim aras›nda sonradan
ifllerine yaramayacak fleyler de olabilirdi. ‹mtihana girmenin, s›n›f
geçmenin ne anlam› vard›? fiu sonuca vard›m: Bu derslerin amac› insan›n kültür düzeyini yükseltmektir. Ö¤rencilerine iktisad›n yan›nda edebiyat, sanat, tarih gibi
konular› da merak etmelerini önerirdim.”
Aren’in kitab›nda Cambridge ve London School of
Economics y›llar›nda Keynes’in görüflleri ile tan›flmas›n›n yan› s›ra T‹P üyeli¤i, milletvekilli¤i, M. Ali Aybar, Behice Boran, Çetin Altan, Dursun Akçam, Adnan Cemgil, Ceyhun Atuf Kansu ile parti çal›flmalar› ve mücadeleleri, ünlü Alt›nc› Filo olaylar›, MDD-FKF-Dev Genç örgütlenmeleri, D‹SK, 12 Mart ve 12 Eylül’de tutuklan›fl›,
Mamak-Ni¤de-Metris cezaevi günleri, 1977 Taksim mitingi gibi yak›n siyasi tarihimizde iz b›rakan konular anlat›l›yor. Kitap, “Sosyalizmin yeni yolu” bafll›kl› bölümle bitiyor.. Bu bölümde hocan›n dünyaya Sosyalizm penceresinden bak›fl› flu cümleleriyle sona eriyor: “Dünyan›n baflka yerlerinde vahflet varken siz kendi ülkenizde Sosyalizm
yapamazs›n›z. Onun için bu tür Sosyalizmin bir ön gere¤i
de globalleflmedir. Globalleflmeye ba¤l› olan herfley insanl›¤›n kazan›m›d›r. ‹nsanl›¤›n ileri at›lm›fl bir ad›m›d›r. Eski tip Sosyalizmi bu bak›mdan
biraz geri buluyorum.”
lizm. Böyle yapan arkadafllar› uyarmak istiyorum, öncelikle. Sosyalizmi
ve bar›fl› bir arada düflünmek gerekiyor. Gelece¤in, eskiden düflünüldü¤ü
ve halen baz›lar›n›n düflündü¤ü gibi,
önceden planlanamayaca¤›n› vurgula-

mak istiyorum. Onun için ‘puslu cam›n arkas›ndan’ bakt›¤›m›z› bilmeliyiz. Kitaba bu ad› ben bulmad›m. Akl›mdan ‘Yol Daha Uzundur Vuslattan’
gibi bir fleyler geçiyordu asl›nda. Be¤enilmedi. Kitab›n editörü Yavuz Al-
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pogan, kitab›n içinde geçen ‘puslu cam›n arkas›ndan’ deyimini önerdi. ‹sim
böyle olufltu.
Gelece¤i planlamak iddias› gerçekçi de¤il. Çünkü
dünyay› puslu cam›n arkas›ndan görebiliyoruz. Sovyetlerin y›k›laca¤›n› göremedi¤imiz gibi Irak savafl›n› da
kestiremezdik…
Gelece¤i
planlamay›
ancak faflistler düflünebilirler. Çünkü onlar için her
fley apaç›kt›r. Oysa bu
do¤ru de¤il. Zaten normal
insanlar da dünyaya puslu
cam›n arkas›ndan bakar
gibi yaflarlar; bu da ola¤and›r. Çünkü insan›n
önü bilinmezliklerle doludur.”
Sözü Türkiye soluna
getiriyorum. Haval› bir soru: “Türkiye solunun önündeki en önemli
meydan okuma nedir?”
“En önemli sorun dünyay› zihin
aç›kl›¤›yla görebilmektir. Bir düflünceye tak›l›p kap›lmamak gerekir. Özgürce, önyarg›s›z düflünebilmek, topluma
do¤ru rehberlik edebilmek için flartt›r.”
Bu kadar yal›n ve bu kadar aç›k…n

asa tasar›s› 1939’dan bafllayarak 36 y›l süren General Franco diktatörlü¤ü s›ras›nda say›lar› yüz binlerle ifade edilen Cumhuriyetçi kurbana karfl› ifllenen insanl›k
suçlar›n›n gün yüzüne ç›kart›lmas›n›,
sorumlular›n›n belirlenmesini isteyen
çevreleri düfl k›r›kl›¤›na u¤ratt›. Tasar›n›n, kilise, ordu ve faflist çevrelerin
bask›s› sonucunda, cinayetleri su yüzüne ç›karmak bir yana, Franco’cu katillere kurban s›fat›n› yak›flt›rmaya çal›flt›¤› görüldü. Uluslararas› Af Örgütü
ve Equipo Nizkor taraf›ndan yo¤un
bir biçimde elefltirilen yasa tasar›s›,
Franco döneminin üstünün örtülmesini öngörüyor. Mart 2004’te Aznar’›n
Halk Partisi’ni iktidardan uzaklaflt›ran
‹spanya Sosyalist ‹flçi Partisi seçimlerden önce Franco dönemi kurbanlar›
için adalet sa¤lanaca¤› sözünü vermiflti. Jose Louis Rodrigo Zapatero iktidara geldikten sonra Halk Partisi’nden,
Kilise’den ve Ordu’dan gelen bask›lar
sonucunda tutumunu de¤ifltirdi. Franco’cu mahkemelerin verdi¤i kararlar›
geçersiz saymak ya da o dönemin ca-

General Franco.

nilerinin yarg›lanmas›n› sa¤layacak yasal düzenlemeler yapmak yerine, Toplumsal Belle¤in ‹yilefltirilmesi Yasas›
ile Franco’cular›n aklanmas› sonucunu
verecek bu giriflimi bafllatt›.
Yasan›n kongreye sunulmas› ile
birlikte yo¤un bir tart›flma bafllad›. Tasar›n›n temel sorunu; ‹ç Savafl› “herkesin suçlu; herkesin kurban” oldu¤u bir
dönem olarak tan›mlamaya yeltenmesi… Tasar›y› elefltirenler yasan›n cinayeti iflleyenle cinayete kurban gideni
ayn› kefeye koydu¤una iflaret ediyorlar. Tasar› canilerin yarg›lanabilmesine
olanak tan›mak yerine, sorumlular›n
kimliklerine ulafl›lmas› durumunda adlar›n›n aç›klanmamas›n› öngörüyor. ‹ç
Savaflta ölen Franco’cular›n an›s›na yap›lan ve inflaat›nda Cumhuriyetçi tutsaklar›n çal›flt›r›ld›¤› “Düflenler Vadisi”
olarak adland›r›lan an›tsal yap›n›n ‹ç
Savafl’›n tüm kurbanlar›n›n an›s›n› yaflatacak biçimde yeniden düzenlenmesi de yasan›n öngördü¤ü de¤iflikliklerden bir baflkas›. Yasa bu öngörüyle de
caniyi “kader kurban›” olarak gören
çarp›k bir anlay›fl› meflrulaflt›r›yor. Yasay› savunan çevrelerin gerekçeleri
bildik: ‹spanya ileriye do¤ru bakmal›d›r; eski yaralar› deflmekle bir yere var›lmaz! Kongrede yasan›n onaylan›p
onaylanmayaca¤›n› önümüzdeki günlerde görece¤iz. Yasan›n bu haliyle
onaylanmas› durumunda ‹spanya’n›n
kendi tarihiyle nas›l yüzleflece¤i tart›flmas› daha da alevlenece¤e benziyor.
Yasan›n uyand›rd›¤› tepkilere ve sayg›n insan haklar› örgütleri taraf›ndan
“ihanet” olarak görülmesine bak›ld›¤›nda, Cumhuriyetçi ‹spanya iflin ucunu b›rakmayacak gibi görülüyor. Öyle
olsa bile insan kendi kendine sormadan edemiyor: Ölüm gecikti¤inde katillerin imdad›na yasalar m› kofluyor? n
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Augusto Pinochet

söylefli

Geçti¤imiz ay içinde
askeri diktatörlüklerin
kurbanlar›n›n u¤rad›klar›
haks›zl›klar›n giderilmesi,
sorumlular›n yarg›lanmas›
aç›s›ndan iki önemli
geliflmeye tan›k olduk.
fiili’nin eski diktatörü
Augusto Pinochet’nin
ölümü ile birlikte eski
diktatörün yarg› önüne
ç›kart›lmas› için
sürdürülen hukuk
mücadelesi bir bak›ma
sonuçsuz kald›. Pinochet
döneminin kurbanlar›
kiflisel olarak eski
diktatörden hesap
sorabilmek olana¤›n› art›k
yitirdiler. ‹kinci geliflme ise
‹spanya’da General
Francisco Franco
döneminin haks›zl›klar›n›n
düzeltilmesini öngören
Tarihsel Bellek Yasas›’n›n,
Kongre gündemine
al›nmas›yd›…
Yaz›: Gencer Özcan
Y›ld›z Teknik Üniversitesi; Siyaset Bilimi
ve Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü

