Tanrıça İsis’i kırmızı bir elbise içinde gösteren ve iki kavanoz şarabı kutsal ankh’larla birlikte
tutan eski bir Mısır duvar resmi. Abydos, Mısır’daki II. Ramses tapınağının duvarı.

başlarken
Üzerinde yaşadığımız, soluk aldığımız, türlü medeniyetler kurduğumuz ve adına Anadolu dediğimiz bu topraklarda alkollü içkiler hep var olmuştur. Burada yaşayanların
dinleri, inançları, yaşam biçimleri, etnik kimlikleri ne olursa olsun, bu topraklarda
biradan rakıya kadar türlü türlü içkiler hep üretilip tüketilmiştir.
İslami yaklaşımla alkollü içkilere karşı bir tavrın geliştiğini görmekle beraber,
Anadolu insanı, alkollü içkilere hiçbir zaman uzak kalmamıştır. Hatta tütün, tütün
ürünleri ve alkollü içkileri yasaklayan iradenin dahi bu keyif verici maddelerin bazen
gizli, bazen de açıkça tüketicisi olduklarına tarihin yazılı sayfalarında tanık oluruz.
Bu arada bünyesinde etil alkol barındıran her türlü içeceğin narkotik özelliğini
yok sayamayacağımız gibi; ölçülü ve dengeli alkol tüketiminin keyif verici, dinlendirici, rahatlatıcı, sinirleri yatıştırıcı özelliklerini de görmezden gelemeyiz. Sözünü
ettiğim alkol, elbette aynı zamanda “gıda alkolü” olarak da adlandırılan etil alkoldür. Etil alkol, insan metabolizması tarafından en kısa zaman dilimi içinde tamamen
parçalanan toksik ve narkotik etkisi en düşük alkoldür.
Konumuz etil alkol olduğuna göre, bir noktayı net olarak belirtmekte yarar görmekteyim: Alkolün ilk bulunuşu ya da ortaya çıkartılışı, insanoğlu tarafından gerçekleşmemiştir. Alkolün tamamen doğa tarafından üretildiği söylenebilir. Binlerce
yıl önce buğday, yulaf gibi tahıllardan yapılmış, çorba kıvamındaki besinlerin, bir
müddet sonra kimyasal tepkimeyle, içeriğinde alkol barındırdığını gören insanoğlu,
tamamen tesadüf eseri alkolle tanışmış oldu. Yine zamanında tüketilmeyen elma,
incir, üzüm gibi bazı yaş meyvelerin tarlalarda, bahçelerde uzun süre kalmaları sonucunda değişime uğradığını, dolayısıyla doğanın alkol ürettiğini söyleyebiliriz. Kısaca
demem o ki, insanoğlu çeşitli yöntemler kullanarak alkol üretmekten vazgeçse dahi,
doğa bir biçimde alkol üretmeye devam edecektir.
Alkol, toksik ve narkotik etkisi olan bir maddedir. Böyle olmasına karşın, çağdaş
dünya ülkelerinde esrar ve eroin gibi narkotik maddeler listelerinde hiçbir biçimde
yer almaz. Bu açıklamayı yaparken, bir insanın alacağı alkol miktarının sınırsız olamayacağını da ayrıca belirtmek isterim. Alkolün neden olduğu sarhoşluk, kandaki
alkolün merkezî sinir sistemine etkisinden kaynaklanır. Az miktarda içilen alkol,
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neşe ve rahatlık verir. Yani alkolün, merkezî sinir sistemine etkisi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan insan davranışı, tüketilen alkolün miktarına göre değişim gösterir.
Bu açıklamanın yanında, içki içmenin asla ayıplanacak ya da utanılacak bir husus
olmadığının da altını çizmek isterim. Utanılacak ve kınanacak husus, sarhoşluğun
esaretine girmektir diye düşünüyor ve inanıyorum.
Alkolün kısa tanımı ile yapısından kaynaklanan etkilerine kısaca giriş yaptıktan
sonra, bu kitaba konu olan GDO’lu ya da başka bir deyişle “hormonlu içeceklere”
ve yanıltıcı içki tanımlamalarına açıklık getirmeye çalışacağım. Ancak esas konuya
girmeden, ülkemizdeki alkollü içeceklerin geçirdiği serüveni de okuyucularımla paylaşmanın isabetli olacağı kanısındayım.
Ülkemizdeki alkollü içki üretiminin sadece Tekel Genel Müdürlüğü’nün denetiminde yapıldığı yıllar, cumhuriyetin kuruluşu sonrasıdır. Cumhuriyet öncesindeki
her türlü alkollü içki üretimi, resmî olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği
altındaki gayrimüslimler tarafından yapılırdı.
Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren ülkenin hemen her noktasında güçlü bir biçimde yeniden yapılanma faaliyetleri başlamıştı. Eldeki yetersiz insan
kaynağına ve mali olanaksızlıklara karşın, olağanüstü atılımlar birbirini takip ediyordu. Şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, demir-çelik, Sümerbank, petro-kimya,
kâğıt, şişe-cam, demiryolları gibi sayısız yatırım hep Cumhuriyet Dönemi’nin ürünüydü ve kalkınmamızın temel taşlarından bazılarıydı. Bu atılım ve çabaların önemli
parçalarından biri de Tekel’in kuruluşuna giden yoldur. Tekel’in kuruluş öyküsünü,
yalnızca bu kurumun sınırları içinde kalarak anlatmak elbette yeterli olmayacaktır.
İçerideki ve dışarıdaki koşulların getirdiği sorunlar ve Osmanlı’dan miras kalan yıkık
bir yapı dikkate alındığında, Tekel’in nasıl mucizevi bir kurum olarak ortaya çıktığı
daha net anlaşılacaktır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, zaman zaman içilmesi yasaklanan alkollü
içecekler, sınırlı olarak tüketilmeye devam etmişse de, özellikle 1876 yılında meşrutiyetin ilanından sonra gelişen hoşgörüyle, başta rakı olmak üzere, alkollü içeceklerin tüketiminin önü açılmıştır.
Başlangıçta alkollü içkilere “şıra resmî” adlı verginin uygulandığını, daha sonraki
yıllarda cizye, zecriye, reftiye, ithaliye adı verilen vergilere dönüşerek vergi adedinin
ve oranlarının artırıldığını; 1859 yılındaysa bu değişik vergilerin Rüsum-u Müştemia* adı altında toplandığını görürüz.
* Rüsum-u Müştemia: Birleştirilmiş Vergi.
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1867 yılında çıkartılan bir tüzükle, ispirtolu içkilerin satışına da ayrı vergi getirilir. Rakı üretiminin henüz devlet tekeline bağlı olmadığı o dönemlerde, “birleştirilmiş vergiler” üretim maliyeti üzerinden Resmî Miri olarak, bayilerden, mağaza
ve dükkânların yıllık kiralarına göre, İstanbul’da 100, diğer illerde 30 kuruştan az
olmamak üzere “Beyiye Resmî” olarak iki ayrı vergi hâlinde tahsil edilmekteydi.
Resmî Miri, Tanzimat döneminin başlangıcında, yani 1877 yılında, rakı bedelinin
%10’uydu. Bu oran, takip eden yıllarda %15’e çıkartılmıştır.
Zamanla, artan imparatorluk borçlarının ödeme zorluklarına çareler arama süreci
başlar. 1878 yılı sonlarında altı değişik hazine geliri çerçevesinde, alkollü içki vergilerinin de iç ve dış borçlara karşı tutulması kararı alınır. Sonuçta, Rüsumu Sitte* İdaresi
kurulur ve uygulamaya da 1 Ocak 1880 tarihinde geçilir. Ancak Osmanlı Hükümeti iç
ve dış alacaklılar arasında yapılan anlaşmaların bir maddesine dayanarak, alacaklılar
hakkında daha uygun önlemler alma yetkisine de sahip olduğundan, yeniden düzenlenen bir kararnameyi yürürlüğe sokar. 28 Aralık 1881 tarihli bu kararnamenin adı
Muharrem Kararnamesi’dir. Bu kararname gereğince tuz, tütün, damga, balık avı, İpek
Öşürü** ile rakı dahil, alkollü içkilerin gümrük resmî hariç, Miriye ve Beyiye vergileri
dış borçlara tahsis edilerek, bunlardan elde edilen gelirlerin, 13 Ocak 1882 tarihinden
itibaren kurulan Düyûn-ı Umûmiye Genel Müdürlüğü tarafından tahsiline başlanılır.
Kurulan bu genel müdürlüğün Müskirat*** Şubesi, alkollü içkilerin üretim, ithal,
nakil, resim ve beyilerini tahsil, özel imalathanelerin ve tüccarların defter kayıt ve
işlemlerini kontrol etmekle de görevli kılınmıştı. Düyûn-ı Umûmiye İdaresi, müskirat konusunda vergi toplamanın yanı sıra 1871 yılında bağcılığımızı tehdit eden floksera zararlılarına karşı dayanıklı bağ çubuğu yetiştirmek için İstanbul Göztepe’deki
fidanlığı da kurar. Kuruluşundaki adıyla, Kızıltoprak Amerikan Asma Fidanlığı Bağ
Aşı Ameliyat Mektebi ve Numune Bağı, ülke bağcılığına gerçekten önemli katkılar
sağlamış bir kuruluştu.
Rakı, ilk zamanlarda ilkel bir biçimde ve şarap üretiminden artan cibrelerin****
fermentasyonu ve damıtılmasıyla üretilirken, cibrenin yeterli gelmemesi nedeniyle
ithal edilen alkole, anason tohumu eklenerek ikinci bir damıtmaya tabi tutularak
* Rüsumu Sitte: Altı Vergi.
** İpek Öşürü: İpek Vergisi.
*** Müskirat: Alkollü içecekler.
**** Cibre: Üzüm posası.
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Düyûn-ı Umûmiye Genel Müdürlüğü

elde ediliyordu. Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam eden bu üretim, savaşın getirdiği zorluklar ve yokluklar nedeniyle, rakı üretiminde kuru üzümün kullanılmasına
evrilmiştir. Hatta bazen kuru incir döküntüleri ve duttan da rakı suması* üretilmiştir.
Genellikle Hıristiyan ve Musevi azınlıkların işi olan rakıcılık, daha da gelişme göstermiş; kuru üzümün kıyıldıktan sonra suyla karıştırılıp fermente ve distile yoluyla elde
edilen suma, ilkel imbiklerde anason tohumu ile damıtılarak yapılmaya başlanmıştır.
Genel Borçlar İdaresi’nin faaliyeti, kendisine ciddi gelir sağlayan rakı üretim sanayisine teknik anlamda kayda değer pek bir yarar sağlamadan, 14 Eylül 1920 tarihine
kadar devam eder. Bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yayımlanan 22
sayılı Men-i Müskirat Kanunu ile bütün ülkede her türlü alkollü içkinin üretimi, ithalatı, satışı ve kullanılması yasaklanır. Sekiz maddeden oluşan bu yasa, alkollü içkilerin
açıkça tüketilmesine ya da sarhoş hâlde dolaşılmasına para ve hapis cezaları getirdiği
gibi; resmî sıfatı olanlardan bu yasaya uymayanlar, temyiz hakkı ve itiraz hakkı bulunmamak kaydıyla memuriyetten atılarak cezalandırılıyorlardı. Bu ağır yaptırımlara karşı kaçak rakı üreticileri zaman geçirmeden harekete geçtiler. Bir noktaya kadar
tekniğine uygun yapılan bu rakı üretimine, özellikle küçük kentlerde yerel yöneticiler
belli ölçülerde göz yumuyorlardı. Bu yoldan rakı üretimi, birçok evde et makinelerinde
kuru üzüm kıyılması, kıyılmış üzümlerin çamaşır teknelerinde fermente edilmesi, gaz
tenekelerinden oluşan ilkel imbiklerde damıtılması anlamına geliyordu. Elde edilen,
genellikle anasonsuz, ilkel ve sağlığa zararlı maddeleri de içeren rakılar, kentin yoğunluğunun azaldığı akşam saatlerinde, çocuk yaştaki gençler tarafından akşamcılara
dağıtılıyordu. Toplumun yapısına uymayan her yasa gibi, Men-i Müskirat Kanunu da,
* Rakı suması: Rakı alkolü.
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en büyüğünden en küçüğüne kadar her birey tarafından sözüm ona saygıyla karşılanan,
ancak uygulanmayan bir belge olmaktan öteye gidememiştir.
9 Nisan 1924 tarihinde yayımlanan, alkollü içkilerden alınan verginin dört katına çıkarılmasına dair 470 sayılı yasa, içki yasağını kısmen yürürlükten kaldırmış
ve bu maddeler üzerindeki Düyûn-ı Umûmiye İdaresi’nin hukukunu yeniden düzenlemiştir. Rakı ve diğer içkilerden sağlanan vergi geliri yine bu idare tarafından
toplanmaya devam etmiştir.
Nihayet TBMM tarafından çıkartılan 22 Mart 1926 tarih ve 790 sayılı yasanın
30. maddesi ile, 22 sayılı Men-i Müskirat Yasası tümüyle kaldırılır. Bu yasayla halk,
yöntemine uygun üretilecek içkiler sayesinde yasadışı ve kaçak içkilerden bir biçimde uzaklaşmış oluyordu. Her türlü ispirto ve ispirtolu içkileri devlet tekeline alan bu
yasa, Tekel İdaresi’ne iki yıl içinde ispirto (alkol) fabrikaları kurma görevini verdiği
gibi, mevcut içki fabrikalarının kısmen ya da tamamen üretimlerine devam etme
olanağı da tanıyordu.
Bu son karara dayanılarak, Tekel’in işletilmesi 1 Haziran 1926 tarihli bir anlaşmayla Türkiye İş Bankası ve Naçella Organizaçya Ortaklığı’na bırakılmışsa da, varılan söz konusu anlaşmanın 3. maddesine dayanılarak şirket işletme hakkını İspirto
ve Meşrubatı Külliye İnhisarı İşletmesi Türk Anonim Şirketi’ne devretmiştir. Ancak kısa süre sonra, yükümlülüklerini yerine getiremeyen son ortaklığın da mahkeme kararıyla iflas etmesi üzerine, alkol ve alkollü içkiler üzerindeki devlet tekelinin
doğrudan doğruya devletçe yürütülmesi, 1071 sayılı yasa ile karar altına alınarak
yürürlüğe sokulmuştur.
Alkol ve alkollü içki, özellikle rakı üretiminin gelişerek yurt gereksiniminin hem
kalite hem de miktar olarak karşılanması, yeni birtakım yasal düzenlemelerle mümkün kılınmıştır. 1 Haziran 1931 tarihinde yürürlüğe giren 31 Mayıs 1930 gün ve
1660 sayılı yasa uyarınca, Maliye Bakanlığı tarafından idare olunan İnhisar İdaresi,
29 Aralık 1931 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 1909 sayılı yasayla kurulan
Gümrük ve İnhisar Bakanlığı’nın (Gümrük ve Tekel Bakanlığı) vesayeti altına alınmıştır. 1 Haziran 1932 tarihinden itibaren de ayrı ayrı müesseseler hâlinde faaliyette
bulunan İnhisarlar İdareleri, 1980 sayılı yasanın 2. maddesi uyarınca bir genel müdürlük altında birleştirilmiştir. Böylece Müskirat İnhisarı İdaresi’nin son bilançosu
1932 yılı, İnhisarlar Umum Müdürlüğü’nün (Tekel Genel Müdürlüğü) ilk bilançosu
da 1933 mali yılı faaliyetlerini kapsamış oluyordu.
1 Haziran 1941 tarihine kadar devlet inhisarı Maliye Bakanlığı’nca yürütülmek17
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teydi. 21 Mayıs 1941 tarihinde kabul edilen 4036 sayılı yasayla, Tekel Genel Müdürlüğü Özel Teşkilat Yasası’na kavuşmuş oldu. Yine 1926 yılından beri ispirto ve
ispirtolu içkilere uygulanan 790 sayılı yasa, günün koşullarına uygun hâle getirilmiş,
8 Haziran 1942 tarihinde kabul edilen 4250 sayılı yasaya dayandırılarak çıkartılan
bir tüzükle de (4/6891), rakının üretimine yönelik her türlü tanım belirlenmişti.
Cumhuriyetin kuruluşunu takiben, dünyada şaşkınlık yaratan çeşitli sosyal ve
ekonomik hamlelerin temelinde, elbette bu cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve yanında yer alan yurtseverlerin varlıkları yatmaktadır. Kurtuluş Savaşı’nın
kazanılmasından kısa süre sonra ve daha cumhuriyet ilan edilmeden önce, 17 Şubat
1923 tarihinde İzmir’de toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal Atatürk
aynen şöyle diyordu:
“Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmazlarsa, meydana gelen zaferler kalıcı olmaz, az zamanda söner. Bu sebeple en
kuvvetli, en parlak zaferlerimizin daha temin edileceği faydalı sonuçları temin etmek için iktisadiyatımızın, iktisadi egemenliğimizin sağlanması, kuvvetlendirilmesi
zorunludur. Yeni Türkiye’mizi layık olduğu mertebeye çıkartmak için vakit geçirmeden iktisadiyatımıza önem vermek zorundayız.”
Mustafa Kemal Atatürk sık sık iktisadiyatımızdan söz ederken aslında sanayileşmeye vurgu yapmaktaydı. Yukarıda kronolojik olarak anlatmaya çalıştığım gibi, bu
sanayileşme hamlelerinin en önemlilerinden biri de Tekel’in kuruluşu olmuştur.
Alkollü içecekler, bilinen tarih boyunca hep var olmuş, insanoğlu bu çekim gücü
yüksek olan maddeyi tüketmekten hiç vazgeçmemiştir. Önsözde değindiğim gibi,
toksik ve narkotik özelliği olan bu çekici maddeye karşı toplumlar zaman zaman
önlemler almış, bazı yasal düzenlemeler yapmışlar.
Toplumların gelişmişlik düzeyleri arttıkça, alkollü içeceklere karşı tanımlamalar
ve önlemler, ulusal ve uluslararası bazı düzenlemeler devreye girmiştir. Genç Türkiye de, ilk yıllarından itibaren bu tür çalışmaların hep içinde yer alma gayretinde olmuş; başta Türk Gıda Kodeksi olmak üzere, alkollü içkilerin üretim ve tüketilmesine
yönelik uluslararası her doğru karara katılarak, insan sağlığına ve ülke ekonomisine
ne denli duyarlı olduğunu kanıtlamıştır.
Keyif verici bir madde olmakla beraber, kontrolü ve denetimi gerektiren bu madde konusunda devlet, özellikle Tekel Genel Müdürlüğü aracılığıyla 2004 yılına, yani
Tekel’in alkollü içkiler bölümünün blok hâlinde özelleştirildiği tarihe kadar, oldukça
başarılı sınavlar vermiştir. Bu ifadeyi, uzun yıllarını Tekel kurumunda geçirmiş birisi18
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nin duygusal refleksiyle kullanmadığımı, aksine bu kitaba konu olan başıboş alkollü
içki üretim dönemini gözler önüne sermek amacıyla dile getirdiğimi belirtmek isterim.
Alkollü içki piyasasında bugün yaşanan kontrolsüzlüğü, hatta keyfiliği iki ana başlık altında değerlendirmek daha doğru olacaktır. Bunlardan ilki, Tekel’in alkollü içkiler bölümünün blok hâlinde özelleştirilmesiyle birlikte, Türkiye’nin seksen bir ilinde
örgütlenmiş Tekel Pazarlama ve Dağıtım başmüdürlüklerinin de kapatılmış olmasıdır.
Faaliyette bulundukları dönemde, bu başmüdürlüklerin bünyesinde etkin görev yapan
Kaçak Takibat şubelerinin de doğal olarak buharlaşmaları, meydanın kaçakçılara, sahte içki üreticilerine kalmasına neden olmuştur.
Yaşları bugün otuz beş ile kırkın üzerinde olanların hafızalarını yoklamalarını
isterim. Acaba 2004 yılı öncesi alkollü içkilerde “kaçak”, “kayıt dışı”, “merdiven
altı üretimler” gibi sözcükleri bugünkü sıklıkta duymaları olası mıydı? Bu ve benzer tabloları gündeme getirirken, yapılan özelleştirmenin bütünüyle karşısında yer
aldığım kanısına da varılmasını istemem. Yapılan özelleştirmeyle, sayısız yanlışları
sıralarken, rekabetin getirdiği birçok yeniliği gözden kaçırmak elbette doğru değil.
Bu kitabın sayfalarını çevirdikçe tanık olacağınız garip, garip olduğu kadar da
tehlikeli ve sağlığa zararlı alkollü içki üretiminin yolunu açan ikinci önemli neden
de, içkilere uygulanan ölçüsüz vergidir.
Tekel’in alkollü içkiler bölümünün özelleştirilmesine yönelik, ilk günden itibaren sayısız haber, makale ve raporlar yayımlanmış, seminerler ve konferanslar düzenlenmiştir. Toplumun çok büyük kesimince kabul görmeyen böyle bir özelleştirmenin
olumsuz sonuçlarını bugün daha net biçimde görebilmekteyiz.
Bu arada Tekel işçilerinin bağlı bulunduğu Tekgıda-İş Sendikası, yapılan özelleştirmeye karşı, yürütmenin durdurulması davası da açmıştı. Açılan dava sonucunda,
mahkeme yürütmenin durdurulması yönünde karar vermişti. Peki, bu karar ne zaman verilmişti, bilir misiniz? Özelleştirme ve devir işlemlerinin tamamlanmasından
çok sonra. Yani atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra…
Blok hâlinde yapılan bu özelleştirme konusunda Tekgıda-İş Sendikası’nın, Genel
Sekreter Yardımcısı Avukat Tülay Özerman imzasıyla kamuoyuyla paylaşılan “Tekel
Özelleştirmesinin Sonuçları” başlıklı raporu, önemli bir belge niteliğindedir. Biraz
gerilere gittiğimizde, Türkiye’de özelleştirme fişeğinin ateşlendiği yılların başlangıcının 24 Ocak 1980 tarihi olduğu görülecektir. Ünlü 24 Ocak kararlarının öncelikli
hedefi, kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesi olmuştur.
1980 tarihinden günümüze kadar, ülkeyi yöneten hemen tüm iktidarlar, özel19
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leştirmeleri gerçekleştirirken, bu uygulamaların da yılmaz savunucusu olmuşlardır.
Öyle ki, daha önce muhalefetteyken özelleştirmelere tümüyle karşı olanlar bile iktidarı ele geçirdiklerinde ölçüsüz özelleştirmelere kalkışıp en hızlı ve kapsamlı uygulamayı kendilerinin yaptığıyla övünebiliyorlardı.
Cumhuriyet Dönemi’nde türlü zorluklarla kurulan ve çalışmalarıyla ülke ekonomisine ciddi biçimde payanda olan KİT’lerin (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) ardı
ardına özelleştirmeye kurban edilmelerinin savunulmasının mümkün olamayacağı
kanısındayım.
Özelleştirmeleri savunan hükümetlerce KİT’lerin ekonominin kamburları olduğu
savı sürekli gündemde tutulmuştur. Hatta bilinçli olarak devlete yük olan hantal yapıdaki kuruluşlar oldukları yolunda kamuoyu oluşturulmuştur. Ayrıca, özelleştirme
karşıtı güçlere meydanı bırakmamak için, KİT’lerin âdeta her yıl zarara uğratılmasından da kaçınılmamıştır. Türkiye’yi ekonomik yönden avuçlarının içine almak isteyen, başta Dünya Bankası ve IMF gibi kuruluşlar ile içerideki kimi sermaye çevreleri
de, özellikle medya gücünü kullanarak KİT’lerin aleyhine sistematik bir propagandayı ülke gündeminden eksik etmemişlerdir.
Sırası gelmişken, özelleştirmeleri savunan iktidarların çelişkili bir yanını da belirtmekte yarar var; istihdam fazlalığını gerekçe göstererek KİT’lerin zarar ettiğini
savunan iktidarlar, bu kuruluşların kadrolarını yandaşlarıyla doldurmaktan da geri
kalmadılar. Verimsiz ve niteliksiz çalışanlarla âdeta arpalık hâline getirilen KİT’lerin
nasıl bir çöküşe doğru itildiğini daha net anlayabilmemiz için küçük bir örnek vermek isterim. 1984 yılında, yani özelleştirmelerin henüz başlatılmadığı yıllarda, tüm
KİT’lerdeki sözleşmeli personel sayısı 1.354’ken, 1988 yılında 16.000’e ulaşmıştır.
Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, KİT’ler günlük siyasetin bir aracı olarak hep
kullanılmıştır. Yıllar boyu gerekli yatırım ve iyileştirmeleri yapmayan, ancak oy uğruna buraları arpalık olarak kullanan siyasiler, sanki sorumlusu kendileri değilmiş
gibi KİT’leri suçlamaktan geri durmamışlardır.
Özelleştirilerek yok edilen KİT’ler bizde birer günah keçisi gibi gösterilirken;
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pek çok ülke, yaptıkları yatırımlarla kendi
KİT’lerini sürekli büyütmüştür. Örneğin, toplam yatırımlara göre KİT yatırımları
Venezuela’da %36, Hindistan’da %33, Fransa’da %32, İtalya’da %30, Brezilya ve
Güney Kore’de %23, Almanya ve İngiltere’deyse %16’dır. Bu ülkelerde sistemli ve
düzenli olarak KİT yatırımları artış gösterirken, bizde bırakın yatırım yapmayı, tek
bir KİT dahi kalmayacak biçimde politika izlenmesini anlamak mümkün değil.
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Yukarıda da ifade etmeye çalıştığım gibi, IMF ve Dünya Bankası’nın dayatmış olduğu reçetelerde, özelleştirmeler âdeta zorunlu çareler olarak gösterilmiş, aksi durumda
dış kredi kaynaklarının tıkanacağı tehdidi sürekli gündemde tutulmuştur. Öte yandan
içerideki sermaye kesimi de avuçlarını ovuşturarak, özelleştirme pastasından alacakları
payı bekler hâle gelmiştir. Aslında KİT’ler salt Türkiye’nin değil, hemen bütün dünya
ülkelerinin de önemli konusu olmuştur. Yani bu sorun yalnızca bize özgü bir mesele
değil. Kapitalizmin egemen olduğu tüm ülkelerde KİT’ler hep sorun olarak gündemi işgal etmiş. Buna karşın, hiçbir dünya ülkesinde KİT’lerin tamamı tasfiyeye uğramamıştır. Yani devletçilik dediğimiz olgu yalnızca sosyalist düzenlerin parçası değildir. Aynı
zamanda kapitalist sistemin de bir parçası, hatta tamamlayıcı unsuru olmaya devam
etmiştir. Türkiye’de olduğu gibi bütün dünyada KİT’ler, devletin öncülük etmesi, kârlı
olmayan yatırımları üstlenmesi, özel sektörün yetersiz kalması gibi durumlarda kurulmuştur. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki özelleştirme çalışmaları bütün KİT’leri kapsar.
Bu ülkelerde bile özelleştirmeler sanıldığı gibi her alanda yapılmamıştır.
Ülkemizde kamu alanında yapılan yatırımların oranı 1980’li yılların sonlarına
kadar %45 ile %50 dolayındaydı. Hele de özel sektörün yatırım yapmaktan kaçındığı alanlarda çalışan KİT’ler incelenmeden, özümsenmeden ve ülke gerçeklerini
iyice kavramadan yapılacak özelleştirmelerin, ülke ekonomisine ve istihdamına büyük kayıplar yaşatabileceği hesaplanmalıydı. Ancak hukuki, iktisadi, mali ve sosyal
altyapısı hazır olmayan bir özelleştirme çılgınlığıyla bugün ülkemiz derin sorunlarla
karşı karşıya getirilmiştir.
Tekel’in özelleştirilmesinin yanı sıra, Türk Telekom, Tüpraş, Petkim, SEKA, Sümerbank, Şeker fabrikaları, Gübre fabrikaları, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, çeşitli
limanlar, Eti Alüminyum Fabrikası, Emekli Sandığı’na ait oteller gibi son on altı yılda
yüzü aşkın büyük özelleştirmeyle birlikte Cumhuriyet Dönemi’mizin ekonomik ve sosyal yaşama damga vuran değerleri ne yazık ki yok edildi ve izleri silindi.
Son on altı yıl içerisinde yapılan bunca özelleştirme sonucunda Türkiye’nin nasıl
bir teslim alınma stratejisiyle karşı karşıya kaldığını anlayabilmek için sadece iki
örnek vermem yeterli olacaktır. Bunlardan biri Türkiye Şeker Fabrikaları’nın, diğeri
ise SEKA İşletmesi’nin özelleştirilmesidir.
Şeker fabrikalarının satılması ya da daha doğru bir ifadeyle üretimlerine son verilip kapatılması, yalnızca bir işletmenin el değiştirmesi anlamından çok öte, sayısız
değerimizin de yok olması anlamını taşır. Çalışmakta olan şeker fabrikaları bulunduğu yöre için lokomotif konumundaki kazanımlardı. Bu fabrikaların satışıyla pancar
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üreticisi, fabrika çalışanları, yöre halkı, esnafı, hayvancılıkla uğraşanları, nakliyecileri gibi pek çok kişi ve kuruluş da olumsuz etkilendi. Ayrıca kendi şeker gereksinimini karşılayan Türkiye, şeker ithal eden bir konuma düştü.
Dünyada şekerin %77’si şekerkamışından, %23’ü de şekerpancarından elde edilmekte. Coğrafya olarak şekerkamışı varlığına sahip olamadığımıza göre, şeker fabrikalarımızın özelleştirilerek, yani faaliyetlerine son verilerek şeker ithalatıyla karşı
karşıya kalmamız da elbette kaçınılmaz olmuştur. Toplumun her ferdini yakından
ilgilendirdiğine inandığım şeker konusunu biraz daha açmak isterim.
İnsanlarımızın temel gereksinimlerinin başında gelen tatlandırıcılar sakkaroz ve
nişasta bazlı olarak ikiye ayrılır. Sakkaroz kökenli şekerler, şekerpancarından ve şekerkamışından; nişasta bazlı şekerlerse başta mısır olmak üzere buğday ve patates
gibi tarım ürünlerinden üretilir. Ancak nişasta bazlı tatlandırıcıların başını, mısır
bitkisi çekmektedir. İşte şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin hem önünde hem
de arka planında yatan konu, mısırdan üretilmiş tatlandırıcıların ülkemize girişinin
kolaylaştırılması çabalarıdır. O nedenle beni, hiç kimse, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde kamu yararı vardır söylemiyle ikna edemez.
Yani diyeceğim o ki, şeker fabrikalarımızın teker teker faaliyet dışı bırakılmasıyla, tatlandırıcı açığı ister istemez mısır şurubuyla doldurulacaktı. Nişasta bazlı şeker
üreten ve iç piyasamıza veren ABD’li kuruluşun varlığını sanırım okuyucularımın
büyük bölümü biliyordur. Bu tatlandırıcıların aynı zamanda genetiği değiştirilmiş
(GDO’lu) mısırdan üretildiğini de ayrıca bilmenizi isterim. Çoğu gelişmiş ülkede bu
mısır şurubunun üretimi ve tüketimi ya tamamen yasaklanmış ya da olabildiğince
sınırlandırılmış olmasına karşın, Türkiye’nin bu ürüne kapılarını tamamen açarak
kendi ulusal işletmelerini faaliyet dışı bırakmasını varın siz anlayın.
Geçenlerde yapmış olduğum bir seyahatimde yolum Kırklareli’ne bağlı Alpullu
ilçesine düşmüştü. Tam Alpullu Şeker Fabrikası’nın önüne geldiğimde, anlatılamaz
bir hüzün yaşadım. Fabrika tamamen boşaltılmış, sessizliğe terk edilmişti. Ana giriş
kapısında kocaman bir asma kilit asılıydı, kulübede de bir güvenlik elemanından
başka kimse ortalıkta gözükmüyordu. Âdeta asırlardır kaderiyle baş başa bırakılmış
yapılar topluluğu duruyordu karşımda. Beni hüzünlendiren başka bir görüntü daha
vardı fabrikanın karşısında. Alpullu Şeker İlkokulu’nun binası da sanki yalnız kalmanın acısını yaşıyordu. Biraz daha ileri gidince, Alpullu Şeker Ortaokulu’nun binasıyla karşılaşıyorsunuz. Gördüğüm bu tablolar, Alpullu Şeker Fabrikası’nın salt
şeker üreten bir sanayi tesisinden öte, yöresi için neler ifade ettiğinin birer kanıtıydı.
Alpullu gibi, özelleştirilen şeker fabrikalarının yörelerine olduğu kadar, ülkeye
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Alpullu Şeker Fabrikası

yaptıkları devasa katkıları burada uzun uzun anlatmama sanırım gerek yoktur. Kendi
ulusal tesislerini, tarımını bile bile yok edip dış dünyaya böyle avuç açmaya mecbur
bırakılan başka bir ülke var mıdır, bilemiyorum.
SEKA örneği de benzer sorunları yaratan özelleştirmelerden biri olmuştur. SEKA,
İzmit’te Türkiye’nin kâğıt ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş önemli sanayi kuruluşlarımızdan biriydi. 1936 yılında, yılda 10 bin ton kâğıt üretim kapasitesiyle kurulan bu tesis, binlerce işçiye de iş olanağının kapısını açmıştı. Diğer özelleştirmelerde
olduğu gibi, benzer mekanizmalar SEKA için de devreye sokuldu. Yani SEKA’yı çökertmek, yani özelleştirmek, yani bu tesisin kapatılma zamanı, dolayısıyla kâğıt ithalatının
kapısının açılma zamanı gelmişti. Ancak toplumu inandırmak için de bazı gerekçeler
yaratılmalıydı. Sonuçta kısa ve kararlı bir yöntem devreye sokuldu: “SEKA’nın üretim
gücü artık kalmamıştır, özelleştirilse bile kâğıt üretiminin olanağı yoktur.”
Özelleştirme kararı alan iradeye karşı, gerek SEKA çalışanları ve ailelerinin gerekse İzmit halkının yaptığı direnişler sonuç vermeyecek, SEKA’nın kapatılması kaçınılmaz olacaktı.
İzmit SEKA işçileri, özelleştirme kararına karşı uzun soluklu direnç gösterdiler.
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Toplantılar, mitingler yaptılar. Kararı yargıya da taşıdılar. Ancak mahkeme kapatma kararını Şubat 2005 tarihinde onaylayınca, artık yapacak bir şey kalmamıştı.
Fabrikanın bina ve arsalarının İzmit Belediyesi’ne devredilmesiyle tabutun son çivisi
de çakılmış oldu. Bir döneme damgasını vuran SEKA tesisi de, diğer birçok cumhuriyet kurumu gibi yoklara karışmış oldu.
Önceden hazırlandığı açıkça belli olan politikalarla köylerimizi boşalttık, kentli
olma hevesiyle tarımdan uzaklaştık. Mercimekle başladık, buğday, pirinç, tütün, pamuk, sarmısak, patates, soğan, hatta samanı bile yurtdışından getirtmeye mecbur bırakıldık. Şeker üretimini bıraktık, GDO’lu mısır şuruplarının esiri olduk; şeker üretimini bıraktık, şekerin yan ürünü olan melastan hayvanlarımızı yoksun bıraktık; şeker
fabrikalarının bir kısmının bünyesinde bulunan, melastan alkol üretim tesislerinin de
faaliyetini sonlandırarak, yurtdışından alkol ithal eder hâle geldik.
Artık kabul etmeliyiz ki, bugün Türkiye, özelleştirme politikalarıyla üretimden kopartılmış hâle gelmiştir. Türkiye yaşamı boyunca hep baba parası yiyen, hiç üretmeyen, gününü gün eden, baba mirasını har vurup harman savuran ve sonunda elinde
avcunda varlık kalmayan, başkalarına avuç açan evlat konumuna düşmek üzeredir.
Özelleştirme konusunu buralara kadar taşıyıp bu tür benzetmeleri yapmaktan da büyük
üzüntü duyuyorum. Ancak 1988 yılında küçük adımlarla başlayıp son yıllarda doludizgin devam eden özelleştirmelerin görünen sonuçları, ne yazık ki bu tür değerlendirmeleri yapmama neden olmakta. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, neredeyse yoktan var
edilen bir ülkenin bugün doksan yıllık birikimleri, yanlış ve tutarsız özelleştirmeler
yoluyla iç ve dış güçler eliyle yok edilmekte.
Sonuç olarak, yapılan bunca özelleştirmeyle ortaya çıkan sorunların ancak küçük
bölümlerini somutlaştırarak gözler önüne sermeye çalıştım. Özelleştirmeler yalnızca
bazı tesislerin el değiştirmelerine, kapatılıp üretim dışı kalmalarına değil, ekonomide dışa bağımlılığın ve sosyal yıkımların da peşi sıra gelmesine neden olmuştur.
İnsanlarımızın daha yakından bilgi sahibi olmaları için, her özelleştirmenin ayrı ayrı
ele alınıp kitap sayfalarını doldurması gerekmektedir. Kitabımda yer alan alkollü
içeceklerde gelinen noktayı sergilerken, Tekel’in alkollü içecekler bölümünün blok
hâlinde özelleştirildiği tarihi de milat olarak kaydetmeyi unutmamalıyız.
Toplum vicdanını yaralayan bu özelleştirme konusuna kitabımda fazlasıyla yer
verdiğimi, hatta bazı okuyucularımı sıkmış olabileceğimi biliyorum. Ancak ne var
ki, sağlıklı ve doğru yapılmayan, sahtecilerin, kaçakçıların yüreklendirilmesine yol
açan, tehlikeli, hatta ölümcül sonuçlar doğuran alkollü içki üretiminin hızla artmasının bir nedeni olarak, bu başıboşluğu gösterebilirim.
24

başlarken

Kitabın sayfalarını çevirdikçe tanık olacağınız garip, garip olduğu kadar da tehlikeli ve yanıltıcı alkollü içki üretiminin bir diğer nedeni de, alkollü içkilere uygulanan aşırı ve kabul edilemez ölçülerdeki yüksek vergidir. Bugün uygulanmakta olan
yüksek vergi oranıyla hazineye önemli bir katkının yaratıldığı inancında olanlar
varsa, bilsinler ki, çok büyük yanılgı içindeler. Çünkü hiçbir haklı gerekçeye dayandırılamayan bu vergi uygulamalarının sonucu olarak, ülkede kayıt dışı alkollü içki
imalatında tahminlerin ötesinde bir artış olduğuna inanıyorum ki sokaktaki her sade
vatandaşımız da bu durumun farkındadır.
Sözünü ettiğim bu vergi oranlarını somutlaştırmam gerekirse, rakıyı örnek olarak
vermem daha anlaşılır olacaktır. Bugünkü değerlerle (2019 yılının ilk üç ayındaki
veriler) 8-10 lira arasında değişen üretim maliyetine sahip 1 litrelik rakıya uygulanan ÖTV’nin (KDV hariç) 108 lira olduğunu söylersem, sorunun ne ölçüde ürkütücü
olduğu daha net anlaşılacaktır.
Yürürlükteki vergi oranlarının bir benzerini uygar dünya ülkelerinde göremeyeceğimiz gibi, devletin aşırı ve haksız olduğuna inandığım vergi uygulamalarına karşı
T.C. Anayasası da duyarlılığını bir ölçüde göstermiştir. Öyle ki anayasamızın 73.
maddesi “adil vergi” toplanmasına yönelik bir hüküm getirmiştir.
T.C. Anayasası Madde 73: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne
göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün ADALETLİ ve DENGELİ dağılımı, ma-

liye politikasının sosyal amacıdır.
Bir litrelik rakıya maliyetinin 13-14 katı, yine bir şişe şaraba maliyetinin 3-4 katı
vergi uygulanıyorsa, bu vergilerin adil ve dengeli olabileceğini savunmanın mümkün olamayacağı ortadadır.
Kaçak, kayıt dışı, hatta öldürücü alkollü içki imalatı ve bunların yanı sıra, tüketiciyi yanıltan tanımlamalara kitabımın ilerleyen sayfalarında yer verirken, amacımın
kişi ve kuruluşları deşifre etmek olmadığını özellikle belirtmek isterim. Temel amacım, bu tür kabul edilemez üretimlere ve yaratılan algılara karşı, alkollü içki tüketen
ya da ilgi duyanları uyarmaktır.
Şu an okumakta olduğunuz kitabı yazarken alkollü içeceklerde akıl almaz hileli,
tehlikeli ve insanları yanıltıcı üretimleri gözler önüne sermeye gayret ederken bir
yandan da geride kalan yılların özlemiyle sizleri baş başa bırakmayı amaçladım.
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