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GENEL EKONOMİK DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Doç. Dr. Abdüllatif Şener tarafından 29.12.2009 tarihinde gerçekleştirilen konferans 
metnidir. 
 

 
Abdüllatif Şener, 1954 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğretimini Sivas’ta tamamladı. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 1977 yılında bitirdi. 1977–78 yıllarında İş ve 
İşçi Bulma Kurumu ve İçişleri Bakanlığı’nda Memur 1978–1980 yılları arasında Maliye 
Bakanlığı Gelirler Kontrolü olarak çalıştıktan sonra Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak girdi. Aynı üniversitede Maliye Anabilim 
dalında doktorasını tamamladı. Bulunduğu fakültede Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 
Daha sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine geçti. Bu üniversitede 
görev yaparken 1990 yılında Doçent oldu. 1991 seçimlerinde Sivas Milletvekili olarak 
parlamentoya girdi. 1996–97 yıllarında 54. Hükümette Maliye Bakanlığı 2002–2007 yıllarında 
58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 25 Mayıs 
2009’da Türkiye Partisini kurdu. 19. 20. 21. ve 22. dönem Sivas Milletvekili olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde bulunan Şener’in Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi Sona 
Doğru Osmanlı-Osmanlı Ekonomisi ve Maliyesi üzerine yazılar ve Osmanlı Maliyesinin 
Şeffaflaşması-Yayınlanmış İlk Bütçeler isimli üç kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Şener’in 
Hayatını konu alan Çiğdem Toker’in kaleme aldığı Abdüllatif Şener Adım da Benimle Beraber 
Büyüdü isimli bir kitap bulunmaktadır. Çok sayıda bilimsel makalesi olan Şener Türkiye’nin 
dört bir yanında verdiği sayısız konferanslarıyla da bilinmektedir. Sayın Şener evli ve dört 
çocuk babasıdır.  

 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Bugünkü konferansımızın konusu Ekonomi; dünyada ne 
oluyor, Türkiye’de ne oluyor bunu kısaca özetleyeceğim. Ancak Türkiye merkezli 
olarak bakacağımı belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz 2008’in ikinci yarısından itibaren 
dünya ekonomisinde daralma görülmeye başlandı ve bir kriz ortamından söz edilir 
oldu. Bu ekonominin daralması halen devam etmektedir. Bu ortam hangi ülkeye nasıl 
yansıdı? Bu nokta önemlidir çünkü Türkiye’deki ekonomik olumsuzlukları anlatan 
değerlendiren kimi ekonomistler düşünürler sürekli küresel krizden bahsetmekte 
sadece küresel krizin artması Türkiye’nin üzerinde var gibi izlenim oluşturmaktadırlar. 
Buna katılmıyorum çünkü her ülkenin bir ekonomi politikası vardır. Ekonomiyle ilgili 
hedefleri vardır. Ekonomik dinamikleri harekete geçiriş biçimi vardır ve bundan da 
doğrudan doğruya iktidarlar sorumludur. Maliye Politikası dersini alanlar bilir. Bir 
ülkede ekonomi politikalarının uygulama gücüne sahip tek birim devlettir. Çünkü 
devlet yasal düzenlemeleri yapar gerektiği zaman işletmelerle ekonomiye yön 
vermeye çalışır. Milli Gelirin üçte birini vergiler yoluyla halktan toplar bunu tekrar 
harcar para basma yetkisine sahiptir. Para Politikası araçlarını kullanır ve elindeki bu 
güçle ekonomiye yön verir. Politikalar uygular özel sektörü teşvik eder. Bireylerin 
alışkanlıklarını ve dönüştürmeye değiştirmeye çalışabilir. Bir ülkede ekonomik 
koşullar kötüleştiği zaman elbette ekonomi yönetiminin ne yaptığı ne yapmaya 
çalıştığı son derecede önemlidir. Bu açıdan olaya baktığımızda kriz Amerika’da 
başlamış olarak gözükmekle birlikte dünyayı farklı bir şekilde etkilemiştir. Ben krizi 
dünyayı etkilemesi açısından üç bölüme ayırıyorum bir krizin etkilediği ülkeler, ikincisi 
krizden derin bir şekilde etkilenen ülkeler, üçüncüsü de krizin teğet geçtiği ülkeler. 
Şimdi hoca olarak bir soru soralım size. Krizin teğet geçtiği bir ülke söyler misiniz 
bana? Krizin teğet geçtiği ülkeler Uzak Doğu ülkeleridir. Çin ekonomisi 2009’un sonu 
itibariyle 8.2 büyüyecek. Demek ki Çin ekonomisinde bir daralma yok üstelik de 
dünyanın hemen hemen hiçbir ekonomisinin ulaşamayacağı derecede yüksek bir 
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büyüme var veya Hindistan, Malezya, Endonezya gibi Uzak Asya ülkelerindeki 2009 
yılındaki ortalama büyüme oranları 5.5’tir. Demek ki o ülkelerde kriz hissedilmemiş 
kriz o ülkeleri teğet geçmiştir. İkinci grup ülkelerse krizi derin bir şekilde yaşayan 
ülkeler krizin damardan girdiği ülkelerdir. Krizin damardan girdiği ülkelerin başında 
Türkiye var tam tersine yani tam teğet geçen ülkeler grubunda değil tam ters kutupta 
krizin damardan girdiği ülkeler arasındadır Türkiye. Neden böyledir? Çünkü 
rakamlara baktığınızda bunu böyle görüyorsunuz. Çin’in ekonomisi %8.2 büyüyecek 
dedik ilk dokuz aylık rakamlar belli Türk Ekonomisi %8.4 ilk dokuz ayda üç çeyrekte 
küçülmüştür. Aslında Türkiye’de küçülme rakamları 2008’in son çeyreğinde başladı. 
Dolayısıyla bir yıldır dört çeyrektir çeyrek dediğimizde üç aylık dönemi ifade eder 
Türk ekonomisi küçülüyor. Bu dört çeyrek son bir yıllık dönemdeki küçülme miktarı da 
%8 civarındadır ve bakıyoruz Amerika’da küçülme oranı 2.5 hani Amerika’dan 
çıkmıştı kriz. Orada ekonomisi 2.5 küçülmüş bizde 8 küçüldüğüne göre dokuz ay 
itibariyle 8.4 küçüldüğüne göre bizde kriz damardan girmiştir ağır bir şekilde 
hissedilmiştir kriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri’nde kriz vardır. Ama sürdürülebilir 
niteliktedir o da bir başka grubu ifade eder. Avrupa Ekonomilerine baktığınızda da 
diğer bazı ülke ekonomilerine baktığınızda da krizin ağırlığının Türkiye kadar 
olmadığını söyleyebiliriz. Bunu işsizlik verileriyle açıklamaya çalıştığımızda da aynı 
şeyi görürüz. Herhalde ekonomi teoristlerinden her hafta aldığımız dünya ülkeleriyle 
ilgili ekonomik verileri burada görürsünüz. İşsizlik örneğin Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 10 gözüküyor. Ama Türkiye’ye baktığınızda Türkiye’de işsizlik oranı 
yılsonu itibariyle %14.8 olacaktır. Bu yanıltıcı bir rakamdır çünkü Türkiye’de nüfusun 
üçte bire yakın bir kısmı kırsal alanda yaşar. Köylerdeki kırsal alandaki işsizlik 
rakamlarını çok doğru değerlendirmeli zaten anketlere dayanılarak işsizlik verileri 
açıklanır. Kentlere bakmak lazım kentler itibariyle baktığınızda zaten %20’ye yakındır 
tarım dışı işsizlik oranı Türkiye’de genç nüfusta işsizlik oranı ise %25 civarındadır. 
Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye’deki işsizlik oranlarını anketlere dayanarak 
belirliyor. Aşağı yukarı on iki bin civarında denek üzerinde yapılan anketlerde ne 
çıkıyorsa buna göre Türkiye’de işsizlik bu kadardır diyor. İkincisi ekonomide işsizliğin 
tanımı var biliyorsunuz. İşsizliğin tanımı nedir iş aradığı halde iş bulamayanlara işsiz 
deniliyor. Umudu kalmadığı için iş aramayanları TÜİK de işsiz saymıyor. Bunları da 
ilave ettiğimiz zaman Türkiye’de işsizlik oranı %30’a kadar çıkar. Bu şekilde de 
değerlendirdiğimizde benim önümdeki tabloya göre dünyada işsizlik oranının en 
yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. Dünyada en yüksek işsizlik oranına sahip üç ülkeden 
biri Türkiye’dir diye söylenir. Örneğin İspanya %19 gösteriliyor ve Türkiye’den daha 
yüksek işsizliği ifade ediyor İspanya derler. Biz buna katılmıyoruz. Neden 
katılmıyoruz? Çünkü birincisi İspanya’da işgücüne katılım oranı %80 yani 15 yaş 
üzeri insanların istihdam kapasitesi nüfusu %80’nine ulaşıyor. Bizde %41–45 arasıdır 
işgücüne katılım oranı özellikle kadın nüfusunun çalışmıyor olması ve diğer birtakım 
faktörler nedeniyle işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu Türkiye gibi bir ülkede 
İspanya’yla diğer ülkeler rakamlara kıyaslarken bu tür yalın oranlara baktığımız 
zaman yanıltıcı olur. Yalın bakmadığımız zaman, hesaplama biçimine baktığımız 
zaman işgücüne katılım oranına baktığımız zaman şunu çok net bir şekilde 
söyleyebiliriz; Türkiye’de dünyada en fazla işsizi bulunan ülkedir 2009 itibariyle 
söylüyorum ve bu oran gerçekten yüksektir. Ama sadece dünya açısından dünyanın 
diğer ülkeleriyle kıyaslayarak durumu değerlendirmekte doğru değil şuanda yaşanan 
kriz 2001 Krizinden daha derindir. 2001 Krizinde küçülme oranı 5.7’dir. Şimdi %8’den 
bahsediyoruz. Dokuz aylık veriler itibariyle 8.4’ten bahsediyoruz. 2009 yılına ait bütün 
veriler belli olduğunda bunun %6–7 arası olacağı tahmin ediliyor. %6–7 arası çıksa 
bile yıllık 2009 yılı küçülme oranı Türkiye’deki krizin büyüme rakamı itibariyle 
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2001’den daha derin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşsizlik oranından 
baktığımızda da aynı şey söyleriz. İşsizlik 2001 Krizinde 8.2 civarındaydı şimdi %15 
resmi rakamlara göre diğer birtakım hesaplar dışında olduğunu söylüyoruz işsizlik 
oranı da daha yüksektir. Böyle olunca Türkiye’de ne oluyor, ne bitiyor ve ekonominin 
içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendirmek, nasıl yorumlamak gerekir bununla 
ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi küreselleşme denilen bir 
hadise var. Artık sınırlar ekonomik olarak eski işlevlerini yerine getirmiyor ekonomiler 
dışarıya karşı kapalı değil. Dünya ekonomisindeki görüşmelerden etkileniyor. Ancak 
bununla birlikte her ülkenin kendi ihtiyaçlarına uygun bir ekonomik modeli geliştirmesi 
kendi ihtiyaçlarına uygun bir ekonomik yapılanmaya girmesi gerekmektedir. Bu kriz 
ortamında maalesef ekonomi yönetiminden sorumlu olanlar ekonomi dışı konularla 
meşguller. Aylardır Türkiye ekonomi dışı konuları tartışıyor açılımı tartışıyor. Birtakım 
ortaya çıkan şiddet olayları var bunları tartışıyor veya operasyonlar yapılıyor aramalar 
yapılıyor. Birtakım davalar var Ergenekon, Deniz feneri gibi konular ve sürekli suikast 
girişimleri vardı yoktu gibi konular sürekli aylardır Türkiye’nin gündeminde ekonomi 
dışı konular var ve bir Bakanlar Kurulu’nun nasıl çalıştığını hükümetin nasıl iş 
yaptığını hangi ortama göre duyarlılıklarının nerede yoğunlaştığını bilen biri olarak 
söylüyorum. Ekonomi ihmal edilmiş durumda ikinci plana itilmiş durumda ve böylesi 
bir ortamda da Türkiye ekonomisi dış etkilere göre yapılanıyor. Dış etkilere göre 
yapılanıyor dediğimiz şey şudur ekonomide yapılanma dediğimiz bir olay var. Bu 
yapılanma dediğimiz olay bir ekonomiye yeniden şekil verirken o ülkenin ihtiyaçlarına 
göre mi şekilleniyor yoksa yabancı ekonomilerin ihtiyaçlarına göre mi şekilleniyor 
bunu ölçmeye çalışırsınız tartmaya çalışırsınız. Benim gördüğüm şuanda mevcut 
gelişmeler karşısında Türk ekonomisi Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre değil yabancı 
ekonomilerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Bunu şuradan çıkarıyoruz birincisi sanayi 
çöküyor. Geleneksel sektörler üretim kapasitelerini düşürüyorlar. Pek çok fabrika 
kapanıyor ama yeni sektörler ortaya çıkmıyor. İkincisi tarım üretimi de aynı şekilde 
geleneksel üretim alanlarından Türkiye sürekli çıkıyor. Yeni ürünler gelişmiyor ve 
varlığını sürdüren ürünlerse üretim zorlukları içinde yapılabiliyor. Örneğin Pamuk son 
birkaç yıl içinde hiç ekilmez olmuştur Türkiye’de. Ekili Pamuk ithali eden ülke 
konumuna gelmiştir. Eskiden Ege’de GAP Bölgesinde yoğun şekilde Pamuk ekilirdi. 
Aynı şekilde Tütün üretimi tamamıyla kalkmıştır ne Samsun’da, ne Ege’de, ne 
Doğu’da tütün üretimi kalmamıştır. Bunun yerine Virginia Tütünü yerini almıştır ve 
Pancar, Çay, Fındık gibi ürünler zorluk içerisinde olduğu gibi Buğday meyvecilik 
sebzecilikte maliyetler ve hasılatla birlikte değerlendirildiğinde zor üretilebilen ürünler 
haline dönüşmüştür. Hayvancılık yine aynı şekilde zor durumdadır. Bir taraftan sanayi 
üretimi daralırken bir taraftan tarım zor süreçlerin içerisinde yoluna devam ederken 
bir taraftan da tamamıyla iç piyasada para kazanan karlı hizmet sektörleri de 
yabancılaşmaktadır. Nedir o sektörler mesela Türkiye’de yabancılaşan sektörler 
hangileri örnek verin bana? Sigorta. Türkiye’de sigortacılık sektörünü hemen hemen 
özel sigortacılıktan bahsediyoruz tabii %95 itibariyle belki %99 itibariyle daha yüksek 
söylüyorum yabancıların olmuştur veya mesela bankalar bankacılık sektöründe de 
%40’ı aşmış yabancılaşma. Beş gün önce BDDK Başkanının bir açıklaması vardı. 
Diyordu ki 2009 yılında bankaların karları 20 Milyar TL olacak eski hesapla 20 kat 
Trilyon olacak banka karları. Şimdi reel sektör çöküyor ekonomide kriz var ekonomi 
küçülüyor derken bankacılık sektörü tarihinin en yüksek karını elde ediyor 2009’da bu 
bir. İkincisi de şöyle bir şey söylüyor BDDK Başkanı bir yabancı banka diyor ismini 
vermiyor. Toplam aktiflerinin sadece %0.85’i Türkiye’dedir diyor. Yani %1 aktiflerinin 
%1’i bile Türkiye’de değil. Bu bankanın dünya genelinde elde ettiği karın %42’si 
Türkiye’den elde edilmiş kardır diyor.  
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Yani düşünün ki bir uluslararası banka Türkiye’de de bir şubesi var. Bu şubenin 
toplam aktifleri içerisindeki payı %1’in altında ama %1’lik payda dünyanın %42’sini 
Türkiye’den hallediyor. Yabancılaşan başka hangi sektörler var? Telekomünikasyon 
sabit telefon mobil telefonlar limanlar var perakende sektörü var barajlar vs onu 
açıkladı orta vadeli programı tanıtırken bakanlar ve şunu da söylediler Ziraat Bankası 
Halk Bankasıyla satılacak, Ziraat Bankasını Türkiye’de alacak para yok. Türkiye’de 
çok para var zannediyorsunuz değil mi? Türkiye’de büyük paralar yoktur Türkiye’nin 
parası azdır. Yani sermaye rezervi az olan bir ülkeyiz. Şöyle kıyaslayın bir kere 
dünyanın milli geliri 50–60 Trilyon Dolar civarındadır. 50 küsur Trilyon Dolar olarak 
kabul edilir. Bunun 15 Trilyon Doları Amerika Birleşik Devletleri’ne aittir. 4.5 Trilyon 
Doları Japonya’ya aittir 3 Trilyon Doları Almanya’ya aittir. 3.2 Trilyon Doları Çin’e 
aittir. Türkiye’nin Milli Geliri ise sadece 4–5–6 yüz Milyar Dolar’dır 1 Trilyon Dolar 
değil. Bu neyi gösteriyor bir kere Milli Gelir büyüklüğü itibariyle de bizim yıllık gelir 
oluşturma kapasitemiz düşük dünyadaki para rezervimiz ise 5 yüz Trilyon Dolar 
civarında bile olabileceği ifade ediliyor. Dünyada korkunç bir sermaye rezervi var 
birikimi var. Bu birikimle birlikte değerlendirdiğimizde Ziraat Bankasını satmaya 
kalktığınızda Türkiye’den bunu kimsenin alabileceğini düşünemezsiniz mutlaka 
yabancılar alır. Halk Bankasını satacağım diyor bunu yabancılaştıracağız anlamına 
geliyor. Yine otoyolları ve köprüleri Milli Piyangoyu satmaktan söz ediyor hükümet 
bunlarla büyük ölçüde yabancılaşacak demektir. Elektrik dağıtımı var ve demin bir 
arkadaşımız söyledi Hidroelektrik santrallerinin satılacağı ifade ediliyor ki bunlar da 
yabancılaşacak denilmektir. Şimdi bu yabancılaşacak sektörlere baktığınızda şunu 
görüyorsunuz ortak özellikleri itibariyle bunlar bir kere hepsi hazır kurulu kapasiteler 
ikincisi tamamıyla parayı ülke içinde kazanan sektörler yani burada bir şey üretip de 
Türkiye’den yurtdışına mal satıp oradan Türkiye’ye döviz kazandıran sektörler değil, 
paranın tamamını içerde kazanan sektörler ve kar transferleri serbest olduğuna göre 
buradaki para kazanan yabancıların karlarını dışarıya çıkaracakları bir mekanizmayı 
ifade ediyor ki cari açığın önemli kalemlerinden biridir bu kar transferleri. Bu yapısı 
itibariyle baktığımızda yani sanayi rekabet gücünü kaybediyor tarım dışarı açılmış 
dünya tarımıyla dünya rekabet gücüne kaybediyor azalıyor. Sadece içerden para 
kazanan karlı hazır kapasiteye sahip sektörlerse yabancılaşıyor. Bu Türkiye nasıl 
yapılanıyor? Kriz ortamında Türkiye nasıl yapılanıyor sorusunun cevabını 
araştırdığımızda Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre değil, gelişmiş ekonomilerin 
ihtiyaçlarına göre yapılanıyor diye cevap verebileceğimiz bir tablo anlatıyor. O 
bakımdan bu yapının sürdürülemez olduğunun gösterilebilmesi anlatılabilmesi ve 
ekonominin merkezine rekabet gücünün yerleştirilerek tüm sektörlerde Türk 
Ekonomisinin rekabet gücünü arttırmanın nasıl mümkün olacağıyla ilgili olarak Türk 
ekonomi birimlerinin ve ekonomik politikası uygulayanların çalışması ve buna göre 
Türkiye’nin yoluna devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, özet itibariyle 
ekonomi böylece çerçeveliyoruz sınırlarına ve genel görünüşünü anlatmış oluyoruz.  
 
Soru: Biraz önce özelleştirme adı altında her yerin satıldığını söylemiştiniz. Yani asıl 
gelir getiren birçok yerin satıldığını söylemiştiniz. Peki, amaçları ne bunların yani 
ülkeyi geliştirmek ekonomiyi kalkındırmak diyorlar ama asıl amacı ülkeyi dağıtmak mı 
Amerika’nın himayesine girmek mi asıl amaçları ne? 
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Şöyle de bakılıyor bazıları diyor ki sermayenin milliyeti 
olmaz diyor sermaye sermayedir diyor ha yerli sermaye ha yabancı sermaye 
arasında fark yok diyor. Buraya gelen adam buradaki fabrikaları tesisleri söküp 
götürmüyor yani gelsin işleten yabancı olsun bir şey fark etmez diyor.  
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Bu sözü ben tam doğru olarak görmüyorum aslında. Yani bir yabancı gelsin 
Türkiye’ye bir fabrika kursa burada üretim yapsa Türkiye’nin hammaddesini kullansa 
bir kısmını hammaddeye ithal etme saklayacak yok. Buradaki insanımıza yani 
istihdam yaratsa katma değerin önemli bir kısmı burada ortaya çıksa diğer ülkelere 
de mal satsınlar iç pazarda dış pazarda sattığıyla karı da kendine kalsa sonra biz 
hesap ederiz deriz ki orada bir şeyler kalıyor. Ülkemizde yeni teknolojiler kazanıyor 
milli gelir artışı sağlıyor işsizlerimize iş alanları oluşturuyor bu bakımdan faydalıdır 
deriz. Ama demin benim saydığım sektörler dikkat ederseniz bunları sağlamıyor ne 
ilave kapasite sağlıyor ne de döviz getirisi sağlıyor istihdam da sağlanmıyor. Bence 
yanlış bir yabancılaştırma politikası var Türkiye’de. Bu tür bir yanlış yabancılaştırma 
politikasının başka bir yerde olduğunu da zannetmiyorum. Örneğin Amerika Birleşik 
Devletleri’nde bir enerji firması var Çinliler geldiler 18.5 Milyar Dolara oraya almaya 
kalktılar. Amerika ayaklandı Çinlilere enerji sektörünü vermeyiz enerji stratejiktir 
Amerika için gereklidir dediler vermediler veya bir Birleşik Arap Emirliklerinden bir 
firma Amerika Birleşik Devletleri’nde birkaç liman almaya kalktı. Senato ayaklandı 
Amerikan limanlarını ancak Amerikalılar işletir Araplar işletemez dediler vermediler. 
Mesela Çin’de yabancılara bankacılık sektörüne koymuyorlar. Çin bankalarında 
yabancılar hisse bile alamıyor. Hatta yabancılar yatırım yaptığı zaman %30’na da 
devlet ortak oluyor. Orada bir başka yabancı stratejisi var Rusya’da bilmem 
Hollanda’da Almanya’da değişik ülkelerde kendileriyle ilgili ana sektörleri ve stratejik 
sektörleri belirliyorlar politikalarını buna göre sürdürüyorlar. Ama maalesef şu anda 
dünyanın en liberal ülkesi dünyaya en açık ülkesi bana göre Türkiye’dir. Bunu 
sürdürülemez olduğunun görülmesi lazım veya işbaşındakiler tarafından bunun 
hissedilmesi lazım gidişin sürdürülemez olduğunun görülmesi lazımdır. Sadece yanlış 
bir politika olduğunu söylüyorum.  
 
Soru: Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri General Motors battığında devlet yardım 
etmişti General Motors’a. Bizde tam tersine batan firmaları mesela bizde hemen 
özelleştirmeyi düşünüyoruz. Hani şöyle bu Türkiye’nin ekonomisi nasıl bir düzelecek 
her şeyi özelleştiriyor. Sizce ne yapmalıyız?  
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Genel olarak özelleştirmeye olumsuz bakmıyorum ben. 
Özelleştirme ekonominin rasyonelleşmesi açısından bir anlamda gereklidir de. Yani 
devletin işletmecilik anlayışı günümüzün rekabet koşullarında sürdürülebilir değil. 
Eskiden sınırlar vardı, bu sınırların içerisinde üretiyordu. Mesela devlet Sümerbank 
vasıtasıyla ayakkabı üretiyordu ürettiği ayakkabıyı da kendisi de tüketiyordu. Ama 
şimdi küresel rekabet dediğimiz bir ortam var sınırlar artık kevgir gibi yabancı 
ülkelerde üretilen mallar da buraya geliyor. Onun için dünyanın en kaliteli en ucuz 
malını üretmediğiniz takdirde kendi ülkenizde bile malınızı satamıyorsunuz. Koruyucu 
önlemler alabilirsiniz ama koruyucu önlemler çok sınırları var. Dünya Ticaret Örgütü 
kurallarına göre çok sınırlıdır. Biz birde Gümrük Birliği’ne girmişiz. Oradan dolayı da 
koruyucu tedbirler almamızda büyük engeller var. Böyle Avrupa’nın Asya’nın 
dünyanın rekabet ettiği bir ortamda devlet mantığıyla rekabet edebilir bir üretim 
yapmak mümkün değildir. Her şeyden önce KİT’lerin başındakiler bir devlet 
memurudur. O sorumlu olmayayım diye bakar risk üstlenemez. O bakımdan ben 
ekonominin rasyonelleşmesi açısından özelleştirmeyi yanlış bulmuyorum. Özel 
sektöre devredebilir.  
 
Soru: Biraz önce satışlarından bahsettik. Ziraat Bankasının satışından Halk 
Bankasının satışı sonra her yeri satıyoruz.  
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Belki de yarın öbür gün yatacak yerimiz bile kalmayacak. Peki, sizin bu değişimimizin 
sebebi ne? Siz onların arasından gelen bir siyasetçi olarak neden değiştiniz ve neden 
şu anda onlara muhalefet yapıyorsunuz? 
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Ben değişmedim ki 2002 seçimlerinden sonra Devlet 
Bakanı Başbakan Yardımcısı olarak görev aldığımda Özelleştirme İdaresi bana 
bağlandı. 2003’ün herhalde Martından sonraydı. Başbakan değişti yine aynı birimler 
bana bağlı olduğu için 58. Hükümetten 59.’a geçerken de bu ara üç dört defa üç beş 
aylık hükümet dönemi olmuştu. Yine bana bağlıydı özelleştirme politikaları yüzünden 
anlaşamadık ve ben Özelleştirme İdaresini bıraktım. O zaman basına kamuoyuna 
Özelleştirme Şener’den alındı diye girmişti. Benden alınması hiçbir ilgisi yoktur. İlk 
hafta içerisinde özelleştirme yüzünden sürekli atışmaya başladım. Sonra bir gün 
akşam saat 10’du götürdüm özelleştirme dosyalarını önüne koydum. Ben söyledim 
böyle bir özelleştirme olmaz kime verirsen ver dedim. O da Kemal Bey’e ver dedi 
buyur Kemal Bey dedim önüne koydum ve çıktım. Ama Özelleştirme Yüksek 
Kuruluna aldı beni. Özelleşmeyeni özelleştirme yapacak. Onaylayan Yüksek Kurul bu 
sefer bu daha karmaşık bir şey bütün sorumlulukta üzerinizde olacak. İlk Özelleştirme 
Yüksek Kurulu Kararı geldi önüme imzalamadım ve iki ay birbirimizle konuşmadık. En 
sonunda baktım olacak gibi değil bunun imzalanması gerekiyorsa beni değiştirin 
yerime bir başkasını koyun o imzalasın dedim. Sonra değiştirdiler. Özelleştirme 
Yüksek Kurulunu da bıraktım. Yüksek Planlama Kurulu üyesiydim daha sonraki 
dönemde de beş yıl boyunca Yüksek Planlama Kurulu üyesi oldum. Yüksek 
Planlama Kurulu’nun sekreteryasında Devlet Planlama Teşkilatı yapıyor. Buraya da 
iki özelleştirme yapılıyor biri sözlü olarak geldi. İki akşam gece yarılarına kadar birkaç 
bakan ve bürokratlarla tartıştık. Sonunda dedim ki ben bunu imzalamam. Anlatayım 
onun da ne olduğunu şu andaki telefonları Avea daha önceki adı neydi? Avea’yla 
Aycell’in birleşmesiyle ilgili konuydu her gece yarısında bu benden istendi. Birkaç 
bakanla beraber ve bürokratlarla beraber basında durumu çakmasın diye gece saat 
10’dan sonra 1’den 2’ye kadar uzun uzun mesai yaptım ben. Benim tespit ettiğim 
durum şuydu bu Avea ve Aycell’in birleşik bilançosuna göre toplam değerin %60’ı 
Telekom’un yani devletin %30’u İtalyanların o sırada Berlusconi sık sık geliyordu 
%10’nu da İş Bankasının ve nakit yeni şirketin nakit sıkıntısı olacağı için 700 Milyon 
Dolarla 1 Milyar Dolar arasındaki paranın da devlet tarafından bu yeni kurulacak 
şirketin kasasına konması gerekiyor bunu da Telekom koyacak. Dolayısıyla Telekom 
yani devletin hissesi %60’dan fazla aslında % en az 75’e çıkacaktır miktara ulaşıyor. 
Ama yeni kurulan şirketi bölüşürken %40’ı devletin olacak Telekom’un olacak, %40 
İtalyanların olacak, %20’si de İş Bankasının olacak. İş Bankasının arttırılmasının 
sebebi de işte mecliste muhalefet partisi ana muhalefet partisi diye orayı kontrol 
altına almaya yönelik bir amaca sahipti. İki üç gece böyle mesai yaptıktan sonra 
tartıştık sonra dedim ki bu benden geçmez eşit paylaşacaksak tamam dedim şirket 
kurulsun. Ama böyle bir bölüşme olur mu? Kendi malınız olsa böyle bir taksimle 
oluşturabilir misiniz? Olmaz. Ben imzalamıyorum diye bu sefer düşünmüşler 
taşınmışlar mecliste kanun teklifi verdirmek suretiyle bu anlaşma metnini kanun gibi 
meclisten geçirerek kurdular. Yani benden geçmedi meclisteki 550 milletvekilinden 
geçti onu anlatmaya çalışıyorum. İktidar muhalefet işbirliğiyle geçirdiler ve birde şu 
var hukuk dersleri alıyorsunuz değil mi? Kanun nedir? Kanun soyut olur. Sözleşme 
metni kanun maddesi olur mu? Soyut ve geneldir kanun. Öyle bir kanun olmaz aslına 
bakarsanız. Ama öyle bir kanun çıktı ve şimdiki o mobil telefon ortaya böyle çıktı. Bu 
yazılı olarak gelmedi sözlü tartışmalar benim muhalefetin üzerine döndü. İkinci konu 
da özelleştirmeyle ilgili yine Yüksek Planlama Kuruluna geldiği için beni 
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ilgilendiriyordu. Galata Bölgesinde büyük bir imar değişikliği yapıldı. O sıra Galata 
limanı diye bir Galata Port diye meşhur biliyorsunuz aylarca basın tartıştı Şener onu 
imzalayacak mı imzalamayacak mı hatta o arada Başbakanın özel uçağıyla Yemen 
Kuveyt ve İngiltere peş peşe bir seyahate çıktık. Ailelerle seyahat etmemizle istediği 
için mecburen eşimi de yanıma almıştım. Basın bu Yemen seyahatinden Kuveyt ve 
İngiltere seyahatinden Başbakan Şener’i ikna edecek sonunda Galata Port’ta imza 
atacak diye bekliyorlardı. Ben de Galata Port’tu imzalamadım ve iade ettim. Özet 
itibariyle beş yılın özetini verirsem şunu söyleyebilirim. Mevcut iktidarın yapmış 
olduğu özelleştirmelerin ve yabancılaştırmaların hiçbirinin altında benim imzam 
yoktur tek bir imza atmadım işin özeti budur. Yani dolayısıyla değişmedim derken 
bunu anlatıyorum yoksa insanlar değişir, düşünceleri de değişir bakış açıları da 
değişir. Siz de değişiyorsunuz daha yaşınız 22 civarında 20 sene önce bebektiniz 
veya bizler 30 yıl önce sizin yaşlarınızdaydık. Siz de ilerde yaşlanacaksınız saçlarınız 
aklaşacak aman bunları anlatma diyorsunuz belki bizim gibi saçlar kırlaşacak benim 
gibi gözlük takacaksınız belki. Dolayısıyla biyolojik olarak düşünce olarak da değişim 
vardır ve değişimsiz bir hayat asla olmaz. Ama bu konuya bakışım dün de böyleydi 
bugün de böyledir.  
 
Soru:  Özelleştirmeye karşı değilim dediniz ama Türkiye’nin enerji kaynakları iletişim 
kaynakların bankaların yabancılara devretmek bence günü kurtarmak. Çünkü daha 
ilerisinde Türkiye’nin adım atacağı herhangi bir noktada çıkarlarına ters düşerse 
yabancılar tarafından yani bir bariyer ya da bir set olarak kullanılabilir.  
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Doğru söylüyorsunuz günü kurtarmaktır. Bu politika günü 
kurtarmaktır. Nasıl günü kurtarmak? Türkiye’nin cari açığı sorunu var. Bu kriz 
nedeniyle biraz cari açık düştü ama kronik bir cari açık sorunu var. Dışardan para 
girişine döviz girişine ihtiyaç var, bunu üretip rekabet edip ihracatı arttırıp 
sağlayamıyor. Sağlama veya gelir olarak ülkenin geliri olarak sağlamak zor iş olduğu 
için buna yönelik politikaları oluşturmadığı için iktidarla daha yola geçiriveriyoruz. 
Kolay yola sapıyorlar ve hazır var olan şeyleri satmak suretiyle dışardan para girişi 
temin ederek günü kurtarıyorlar tam anlattığınız gibi ve bu sürdürülebilir bir şey de 
değil. Şöyle söyleyeyim 2002 yılında Türkiye’nin cari açığı içinde kar transferleri 80 
Milyon Dolar civarındaydı çok hemen hemen yok gibi 80 Milyon Dolarlık bir kar 
transferi vardı yani yabancıların buradaki işletmelerden elde ettiği dışarı çıkardıkları 
karları şimdi 3 Milyar Dolara çıktı. Tabii bu tempo devam ederse 10 Milyar Dolara 
çıkar. Bu niye önemlidir 2002 yılındaki cari açık sadece 1.5 Milyar Dolardır şu andaki 
kar trendi cari açığı iki katı. Yani yapısal olarak aman cari açık finansa edip diyene ev 
almıyor satıyorsunuz. Sattıklarınız sizde kalıcı yerleşik ve çözümü güçleştirecek bir 
cari açık oluşturur onun için günü kurtarma politikası da yanlıştır.  
 
Soru: Özelleştirme konusunda hiç imza atmadım dediniz ama bıraktınız o işleri hiç 
ilgilenmediniz mi yani bunun karşısında duracak bir şey de mi yapmadınız mı? 
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Ama kamuoyuna mal ettim toplumsal direnci tetikledim. 
Gazetelere manşetler oldu.  
 
Soru: Ama daha farklı dirençte bulunabilirdiniz şu anda bir korku siyaseti mi ön 
planda ya da nedir yani birde açılım konusunda neler düşünüyorsunuz? Polisin 
askeri sorgulama konusunda neler düşünüyorsunuz? Aramızda kalacak diyorsunuz 
ama belki sizi de dinliyorlardır yani her şeyin dinlendiği gibi.  



 8 

Doç. Dr. Abdüllatif Şener: O birinci konuda ne yapılacaksa yaptığımı düşünüyorum 
ben. Mecliste 550 milletvekiliyle direnmedi ama ben tek başıma direndiğimi ifade 
ettim. Üstelikte kamuoyuna mal ettim kamuoyu direncini oluşturmak için kabinede 
olduğum dönemlerde gazetelerde binlerce ana manşetler de oldu muhalif söylemler 
oldu karşıt duruşuma. Evet, daha fazla ne olabilir diye düşündüğümde zorlarsak biraz 
yola gelirler mi diye biraz fazla kaldık herhalde. Ama sonunda da baktık ki yola gelir 
vaziyeti yoktur. Seçimlerde bıraktık 2007 seçimlerinde bıraktık. Şimdi dinleniyor 
musunuz dinlenmiyor musunuz? Şöyle bir şey anlatacağım. 2005 yılında bir kanun 
çıktı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kuruldu bu kanunla. Hemen 2005 yılında 
kanun çıktı der demez diyorlar ki sende o dönemde bakandın. Senin imzan yok mu 
bunda? Yoktur onda da imzam yok, neden imzam yok. Kanunlar iki şekilde meclise 
verilir bir kanun tasarılarıdır. Hükümetten geçen metinlere kanun tasarısı deniyor. 
Bakanlar Kurulunun meclise teklif ettiği metinler kanun tasarısı oluyor. 
Milletvekillerinin hazırlayıp verdiği metinlere de teklif deniyor. Bu bir kanun teklifi 
şeklinde meclise verilmiş. Teklifi veren milletvekili de eski bir emniyet müdürü 
arkadaş kanun teklifte polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununda bir değişiklik yapıyor. 
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunun içine dinlemeyle ilgili bir bölüm yerleştiriyorlar. 
Yani mesela bunun meclisten geçtiğini geçtikten çok sonra öğrendim. Çünkü bu 
bakanlar kurulu meclisi sürekli olarak kendileriyle ilgili konular yoksa takip 
edemiyorlar. Ama tasarı Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği zaman imza attığınız için 
biliyorsunuz. 2005 yılında meclisten geçen bu kanuna göre kurulan Türkiye 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yasal dinleme yapan yerleri de dinliyor. Nereler 
onlar? Jandarma, MİT ve Emniyet hatta bunlar dinleme yapacakları yerleri buraya 
bildiriyorlar TİB’e bildiriyorlar ve oranın koordinasyonuyla dinlemeler yapılıyor. İkincisi 
bu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın Başkanı Başbakan atıyor. Bu kurumu 
başbakan istediği kişilere denetlettiriyor Türkiye’de denetim çok gelişmiştir 
biliyorsunuz her bakanlıkta teftiş kurumları var, denetim kurumları var kanuna şu 
kurum burayı denetledi diye yazmamışlar. Başkanı istediği kişilere denetlettirir. 
Başkanı başbakan atıyor denetimi de başbakan istediği kişilere yaptırıyor ve daha 
sonraki süreçte de buranın teknik elemanlarından odacılarına varıncaya kadar bütün 
personeli bu yapı içerisinde atanıyor yeni bir kurum olarak ortaya çıkıyor. Bu 
atamaların da başbakanın kontrolü içinde yapıldığını söylersem nasıl bir kurumun 
ortaya çıktığını düşünün. İki hafta önce Sincan Ağır Ceza Mahkemesinde bu 
kurumun yasa dışı dinlemeler yaptırdığını karar veriyor. Şimdi böyle bir konu 
Türkiye’de varken ben dinlendiğime inanırım Başbakan tarafından dinlendiğime 
inanırım ve tüm Türkiye’nin de dinlendiğine inanırım bir mahkemede yasa dışı 
dinleme var dediyse tüm Türkiye’nin de dinlendiğine inanırım. Bunları böyle 
söylediğim için Başbakan 20 bin Lira tazminat davası açtı bana. Dava devam ediyor 
ama başbakanı bütün Türkiye’yi dinlettiğine o mahkeme kararıyla ispat edeceğim. 
Ben kazanırsam mahkeme kararını vermiş olacak çünkü. Dolayısıyla birinci kısmı o, 
ikinci kısmı sorduğunuz sorunun açılımla ilgili söylediniz. Polis asker meselesini 
söylediniz. Çok bunların ayrıntısına girmeyeyim ama gördüğünüz manzara beni 
tedirgin ediyor. Neden biliyor musunuz? Şu anda Türkiye’nin ağır bir güvenlik sorunu 
var çok derin bir güvenlik sorunu var. Şu anda Türkiye’nin yaşadığı güvenlik sorunu 
geçmişte hiçbir dönemde ortaya çıkmamıştır. Sadece bilmem şu anda gibi dediğim 
birkaç yılı kastediyorum. Yani bir kere terörün kırsal alandan kentlere kayışını da 
kastetmiyorum sadece sokak şiddet olaylarını da kastetmiyorum. Bunların dışında 
hırsızlık soygunlar cinayetler aile içi şiddet hepsini birlikte aldığınızda Türkiye’de 
kopmuş bir güvenlik sorunu vardır ve gittikçe derinleşen bir sorundur bu. Bu süreç 
içerisinde Türkiye’de en fazla yıpranan kurumlarda güvenlik birimleridir.  
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Sürekli sistematik bir yıpratma sürecine girmiştir. Güvenlik birimleri deyince sadece 
askeri kastetmiyorum. İşte aynı zamanda emniyette aynı şekilde sürekli yıpranan 
kurumlar arasında ve bu gidişi ben Türkiye üzerinde birtakım uluslararası senaryolar 
olabilir ve bunun bir parçası olarak gelişiyor diye düşündüm. Çünkü bölgemiz yeniden 
yapılanıyor. Kurumlar arası güvensizlik bu ortamda çok derinleşmiştir. Siyasette 
kavgalar derinleşmiştir. Biran önce soğuk kavga ortamını bitirip konulararası güvenlik 
tesis edip nereye gidiyoruz diye devlet büyüklerinin düşünmesi lazım diye bakıyorum 
olaya hadiseye. Açılımla ilgili konu açılım olmaktan çıkmıştır kapanışa dönmüştür 
biliyorsunuz ve o görüntü devam ediyor ne kadar istikrarsız bir şey açılım işte 
birtakım kültürel taleplerin taşınacağı bir süreç gibi görülüyor ve çok zıt şeyler 
yaptırılıyor açılım sürecine. Yetkililer bir gün bir şey söylüyorlar ertesi gün tersini 
söylüyorlar. Bir taraftan Habur’dan gelenler, Kandil’den gelenler sınırda karşılanıyor 
vali müsteşar gidiyor, hakim savcı gidiyorlar sırada ve serbest dolaşıyorlar. Daha 
sonra Türkiye’de bulunan siyasiler kelepçelerle içeri atılıyorlar çelişki ve bu süreçte 
bir bakıyorsunuz. İki yıldır yargılaması durdurulmuş DPT davası kararı bağlanıyor. 
Yani çok süreç adına çelişkili şeyler yapılıyor. Hangisi doğru hangisi yanlış onun 
tartışmasını yapmıyorum ben. Ama sürekli Türkiye’nin değişik vesilelerinin 
karıştırıldığı ve bir otoritenin işi kontrol eden bir mekanizmanın olmadığını görüyorum 
ve bunu ben tehlikeli bir süreç olarak algılıyorum.  
 
Soru: Bu kadar çok partinin olduğu bir ülkede seçim barajıyla ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Yani geriye çekilmesini uygun buluyor musunuz? Daha çok parti 
meclise girerse çok seslilik daha mı iyi olur sizce? 
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Barajın indirilmesini çok da doğru olduğunu 
düşünmüyorum. Anayasa’da şöyle geçer seçim sistemi öyle olmalıdır ki temsilde 
adalet yönetimde istikrar anayasa öyle diyor. Temsilde adalet olsun, yönetimde 
istikrar olsun. Sadece temsilde adalet dediğiniz zaman baraj maraj olmaz. Herkes % 
kaç oy almışsa o kadar milletvekili çıkarır. Ama yönetimde istikrar olsun on partinin 
koalisyon kurarak Türkiye’yi idare etmesinin başka sorunlar olacağını düşünebiliriz. 
Gerçi bunu Avrupa aşmıştır çok sayıda parti bir araya geliyor ve çok daha akıllıca 
idare ediyorlar yani. Bizdeki tek parti idaresinden daha istikrarlı bir yönetim de 
sergiliyorlar onu kabul etmek lazım. Ama Türkiye’de bu alışkanlık partiler arasından 
henüz gelişmiş değil. Onun için %10 barajına ben fazla takılmıyorum. Ama şöyle bir 
şey yapılabilir. Her düşüncenin mecliste temsilini sağlamak için bizim görüşümüz de 
budur yani Türkiye Partisinin görüşü de odur. Yüz milleti Türkiye Milletvekilliği olsun 
bu konuda gerekli anayasa değişikliği yapılsın. Baraj şartı olmaksızın %1 oy almış 
parti bile bir tane milletvekili çıkarsın %10 oy almış parti on tane çıkarsın %50 oy 
almış parti elli tane parti çıkarsın o yüz Türkiye milletvekilliğinden ama geri kalan dört 
yüz elli milletvekili %10 barajının geçerli olduğu bir sisteme göre yani bugünkü 
sisteme göre biri seçilsin diye düşünüyorum bizim parti görüşümüz o.  
 
Soru: Açılım yapılıyor da Türkiye’nin böyle bir açılıma ihtiyacı var mıydı? Sizin 
siyasette bu parti içerisinde bulunduğunuz sürede de ne gibi bir kısıtlama vardı? Yani 
orada yaşayan Kürt arkadaşlarınız ya da bizler ya da bir Çerkez’i ya da bir Alevi’si 
bunların ne gibi kısıtlamaları var niye bir açılıma gittiler? Yani parti içerisinde 
yaptıkları bir kısıtlama mı vardı bundan mı rahatsız oldular vicdani bir şey mi bu 
yoksa? Çünkü herkes özgürce yaşayıp benim bile tanıdığım çok yüksek mevkiiye 
gelmiş Kürt ağabey ablalarımız var. Onların ne kısıtlamaları var neden böyle bir 
açılıma ihtiyaç duydular? 
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Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Bir açılıma ihtiyaç var mıydı diyorsunuz. Neyi ne zaman 
söylediğiniz değil ne söylediğinizde değil, nasıl söylediğiniz ne zaman söylediğiniz 
her zaman önemlidir. Türkiye herhalde altı ayı buldu değil mi bu açılım tartışmaları 
başlayalı. Açılım diye ne yapılacağıyla ilgili henüz birçok söylem var. Türkiye bir 
açılımı tartışıyor da bu açılımın ne olduğu henüz ortaya konmadı. Hiçbir şey 
söylemeden altı aydır bir ülke anca böyle karıştırılır. Şimdi bu boyutu çok önemli 
bana kalırsa. Bir şey söylendiği zaman bakarsınız makul olanı değerlendirirsin. Şimdi 
geldiğimiz noktadaysa içeriğinde ne olduğu söylenmeden açılım yapacağız ve sürekli 
tartışılıyor. Bu açılım olayı başladığında biz Türkiye Partisi olarak bir basın toplantısı 
yaptık o bizim parti sistemimiz o basın toplantısı metni vardır. Orada şunu söyledik 
daha yeni başlamıştı süreç. Bakın bu artık Türkiye’yi ilgilendiren bir konudur kimse 
bunu siyasete alet etmesin. Basında başkan ve iktidar partisi olmak üzere herkes 
samimi olsun kimse siyasi maksatlarla böyle bir konuyu kurcalamasın bir. İkincisi 
demokrat olmadan demokratik açılım olmaz. Şimdi özgürlük var diyorsunuz değil mi? 
İnanın Türkiye’de özgürlük yok. Neden? Demokrasi nedir demokrasi dediğiniz şey 
dedik. Demokrasinin standardı düşük gittikçe de düşüyor. Demokrasi sadece seçim 
değil. Demokrasinin olduğu yerde bir tam mükemmel bir hukuk devleti olur. Şimdi 
sordu arkadaşımız telefon kanuna aykırı telefon dinlemelerinin olduğu yerde hukuk 
devleti vardır diyebilir misin? Telefon dinlemeleri bu kadar yaygınsa Türkiye’de 
demokrasinin standardı da düşük demektir veya sivil toplum kuruluşları gelişmiş sivil 
toplum kuruluşlarının olması lazım demokratik bir ortamın söz konusu olabilmesi için 
o da yok. Sendikalar ağzını açamıyorlar. Memur sendikaları üç artı üç zam verdi 
hükümet diye açlık grevine gideceğiz diyorlar. Bir hafta sonra %3 zam %3,5 
çıkarılıyor anlaştık hükümetle istediğimizi aldık diye açlık grevinden vazgeçiyor. %’de 
yarım puanla mı açlık grevine gidiyordun veya TÜRKİŞ altı ay önceydi %4,4 
kamudaki işçilere maaş zammı yapılacaktı. 80 bin işçi grev kararı aldı. Sonra 4,5’a 
çıkardılar onlara da yarım puan arttırdılar. Tamam, istediğimizi aldık dedi grevden 
vazgeçtiler. Öyle sivil toplum olur mu? Yarım puan yüzünden mi o 80 bin işçinin grev 
kararı bilmem öbürlerinin açlık kararı gelişmiş sivil toplum olmadan demokrasinin 
standardı düşüktür. Bir ülkede demokrasi vardır yoktur diye tartışılmaz zaten 
standardı ne ona bakılır. Basın basın özgürlüğü yoksa o ülkede demokrasi yoktur 
demokrasinin standardı düşük demektir. Var mı Türkiye’de basın özgürlüğü? En 
muhalif yayın yapan televizyona gidiyorum ve bana şart koşuyorlar hükümeti 
eleştirmeyeceksiniz. Siz zaten muhalif bir basınsınız çok fazla bindiriyoruz diyor çok 
fazla aşırı gitmeye başladık başımıza bir iş gelir biraz ülkeyi ılımlı idare edelim. Biraz 
bazen gösteriyoruz bazen geri çekiliyoruz diyorlar. Öyle bir ülke olur mu? Tekrar şeye 
geleceğim ülkenin genelinde standardı düşürürken demokrasinin standardını 
düşürürken bir konu etrafında demokratik açılım yapamazsın. Demokrat olmayanlar 
demokratik açılım zaten yapamazlar bunu söyledik. Geçmişte demokrasi sicilim iyi 
değil ama Sayın Başbakan hükümet şu önceki demokrat olmuyor onu da sonu açık 
demokratik açılımdan bahsetti dedik. Üçüncüsü bunun için bir devlet politikasına 
ihtiyaç var dedik. Devlet sonradan kendileri de söylediler o bir devlet politikasıdır diye. 
Devlet politikasının oluşabilmesi için kurumlar arasında güven ve işbirliğinin olması 
lazım dedik. Şu anda tarihinde olmadık düzeyde Türkiye’de kurumlar arası işbirliği ve 
güven tahlil olmuştur. Kimsenin kimseye güvenmediği hiçbir kurumun diğerine 
güvenip inanamadığı bir Türkiye inşa etmişlerdir. Öyle bir ortamda devlet politikası 
oluşmaz. Bakın bir önceki Milli Güvenlik Kurulu’nda Milli Güvenlik Kurulu dediğimiz o 
konuların konuşulduğu yerdir. Beş yıl ben de oranın üyeliğini yaptım katılım 
toplantılarında. Genel Kurmayla Kuvvet Komutanları vardır. İstihbarat Birimlerinin 
Başkanları katılır. Başbakan Cumhurbaşkanı bazı bakanlar katılır.  
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Diplomatlar katılır böyle bir kurum devletin üst politikaları orada konuşulur ve 
oluşturulur. Devlet politikasın ihtiyaç var dediler açılımın en zirve yaptığı tartışıldığı 
Milli Güvenlik Kurulu’nda açılımla ilgili tek bir cümle ve açıklama yapmadılar es 
geçtiler. Bunun anlamı şudur görüş birliği yok demektir. Şimdi dün Milli Güvenlik 
Kurulu oldu şeyle ilgili suikast hadisesi kozmik odada Genel Kurmaydaki aramalar en 
önemli konu. Kaç gün oldu beş gün oldu herhalde gece gündüz bütün yayınlar onun 
üzerine. Bu devlet politikasıyla ilgili bir konu bunun Milli Güvenlik Kurulu’nda 
görüşülmüş olması lazım. Dünkü Milli Güvenlik Kurulu açıklamasına bakıyoruz tek bir 
cümle yok. Bu şunu anlatıyor oraya katılan birimler arasında görüş birliği yok işbirliği 
yok ve ortak bir cümle oluşturulamadığı için hiçbir cümle kurulamadan açıklama 
yapılıyor. Böyle bir ortamda devlet politikası gerektirecek bir konu gündeme 
getirilemez ki o da yanlış ve dördüncü bir uyarımız ilk açılımın ilk günlerinde 
yaptığımız basın toplantısında dedik ki hükümeti ihtardan başbakanı ihtardan dışarıyı 
dinlemeyin kulağınızı içeriye verin içeriyi dinleyin. Vatandaşın duygusu düşüncesi 
nasıl değişiyor nasıl bakıyor dışardan kulağınıza fısıldananlar sizi yanıltabilir dedik. 
Daha sonra da öğrendik ki açılım konusu zaten dışarıda pişirilmiş. Yabancı 
gazetelerde dergilerde var. İşte ‘The Economist’ görürsünüz Amerika Birleşik 
Devletleri, Kuzey Irak, PKK, hükümet doğrudan veya dolaylı bir yıla aşkın süredir 
açılım konusunu gizli olarak görüşüyor biliyor yabancı gazeteler dahil. Böyle olmaz 
böyle ülke yönetimi olmaz ki sonra geldiğimiz nokta ne geldiğimiz nokta başladığımız 
noktadan daha değişik kötü bir nokta biz bu ülkede insanlar kendilerine nasıl 
anlıyorlarsa onu kabul ederiz. Ama bu ülkede yaşayan tüm vatandaşların bu ülkenin 
gücü olduğunu inanırız ve bir arada yaşama iradesinin herkese katkı sağlayacağına 
herkese fayda getireceğine düşünürüz. Fakat kötü gündemler dışardan önümüze 
konulan gündemler ve yanlış yönetimlerin ülkeye zarar verir diyebiliriz.  
 
Soru: Türkiye’nin IMF ile ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl bir yol 
izlemeli sizce?  
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Bence IMF’ye ihtiyaç yok hele bu dönemde IMF ile 
işbirliği yapmanın doğru olacağını zannetmiyorum. Yapılanma dediğimiz şey var ya 
demin anlattığım şeyde IMF küresel ihtiyaçlara uygun bir şekilde Türk Ekonomisini 
yapılandırmak istedi. Kriz sonrası bizim için daha önemli bence onun için IMF’den 
uzak durmanın iyi olduğunu düşünüyorum.  
 
Soru: İktidarın içinden gelen bir kişisiniz onları tanıyorsunuz. Aynı zamanda Doçent 
Doktor olarak mı söylersiniz bir entelektüel kimliğiniz de var ve şu anda hem 
muhalifler hem entelektüeller hapse giriyorlar bazıları ayaktan düşüyor. Siz bu 
konuda bir kaygı duyuyor musunuz güvenliğiniz ya da geleceğiniz hakkında? 
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Benim geleceğim güvenliğimle ilgili herhangi bir kaygı 
duymam ve hayret ediyorum iki gün içeri girenler niye hastalanıyor diye. Biraz 
insanlık insan sağlam diyorlar zaaf göstermiyor o ortamlarda izahat vermeye gerek 
yok. Ama hayatta olabilecek her şey normal karşılıyorum ve hiçbir ortam beni 
kaygılandırmaz.  
 
Soru: Diğer sorum yeni bir parti kurarken tam olarak hedefiniz neydi içerde bir 
anlaşmazlığınız mı oldu partiyle kişisel problem mi, ilkeli olduğunuzu biliyoruz etnik 
bir yapıdan geldiğinizi de biliyoruz bunlar arasında bir bağınız yoksa tamamen bir 
kişisel anlaşmazlık durumu mu? Bir gazeteci siziz için Çerkez yazmıştı hani sizin için 
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belki etnik kimliğinizin bir grup etkisi olduğunu düşündüm ama her ülke de biraz 
solcudur diye samimi bir sözünüz vardı onu gösterdiler yeni parti kurduğunuzda.  
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Bu tür şeylerin parti kurmayla bir ilgisi olamaz partiyi bir 
ihtiyaçtan kurarsınız. Ben on altı yıl milletvekilliği yaptım bunun altı yılı da bakanlıkta 
geçti. Daha önce de üniversite hocalığımız vardı geçen senede üniversite hocasıydık. 
Tüm bu siyasetle ilgili, siyaset dışı konularla ilgili, ülkeyle ilgili biriktirdiklerinden 
geldiğim ulaştığım bir nokta var. O nokta nedir? Türkiye’de şu anda eski siyaset 
tarzına geçilmiş vaziyettedir. Eski siyaset tarzı dediğimiz şey soğuk savaş dönemi 
siyaset tarzıdır. Soğuk Savaş dönemindeki tarzında partiler kavramlar üzerinden 
kavga ederler. Kimlik oluştururlar, kimlikleri ayrıştırırlar, seçmeni de uçlara da 
çekerler ve yollarına devam ederler. Bu ayrıştırmayla aldıkları oyla siyaset yaparlar. 
Bu Soğuk Savaş dönemi tarzıdır. Şu anda Türkiye’de yapılan siyaset tarzı da eski 
tarzıdır Soğuk Savaş dönemi tarzıdır. DTP bir tarafa çeker, MHP bir tarafa çeker, 
CHP AKP birer tarafa çeker uçlara çekerek kavgayı kini nefreti ve ayrımlaşmayı 
derinleştirir siyaset yaparlar. Ben küreselleşmenin geldiği bu düzeyde bu tür siyaset 
tarzının ülkeye zarar verdiğine inanıyorum. Küreselleşme de bu ülkedeki bütün 
bireylerde küresel rekabetin içindedir. Firmalar da küresel rekabetin içindedir. Ülkeler 
de küresel rekabetin içindedir. Bu ülkenin bütün değerlerinin bir araya gelmesi lazım. 
Eskiden örneğin emeği savunanlar Solcu sermayeyi savunanlar Sağcı kabul edilirdi. 
Ülkenin küresel rekabette emeğinin ve sermayesinin bir arada mücadele etmesi 
lazımdı bize göre. Hiç unutmuyorum Bakanlığımın son yılında son birkaç ayında 
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi geldi bana Sol bir sendikanın başkanı olarak 
dedi ki işçilerin sorunları için seni ziyaret etmiştik. Ama bu sefer başka bir şeyden 
ziyarete geldim. Patronlarımızı kurtarın dedi. Bizim sendikalarımızın bulunduğu 
işyerlerindeki patronlarımız çökmek üzere, fabrikalar kapanmak üzere bu sefer 
patronlarımızı kurtarın diye geldim dedi. İşte bu Türkiye’nin dünyanın geldiği yeni 
koşulları ifade etti ve eski siyaset tarzıyla Türkiye’nin geleceği karanlık, biz yeni bir 
siyaset tarzını inşa edebilmek maksadıyla geldik. Onun için Demokratik Merkez 
Partisiyiz diyoruz yeni siyaset ilkelerini benimsiyoruz diyoruz ve bu siyasi yanlış 
alışkanlıkları dönüştürmek ve değiştirmek de temel borcumuzdur diye inanıyoruz. 
Diğer söylediğiniz konulara gelince ben insanların etnik farklılıklarını ön plana çıkaran 
biri değilim. Bu etnik grup şeyleri saymakta yeni bir ayrımcılık ortaya çıkardığı için 
telaffuz etmekten bile hoşnut değiliz aslına bakarsanız. Ben hem anne tarafından 
hem baba tarafından Kafkaslıyım Kuzey Kafkasya’dan. Kuzey Kafkasya orijinli olan 
insanlara Türkiye’de genel olarak Çerkez derler. Baba tarafım onlar da Kafkas 
orijinlidir. Ama Kuzey Kafkaslarda değişik etnik gruplar var bu etnik gruplar içerisinde 
hem alt kimlik hem üst kimlik olarak Türk olanlarda vardır. Etnik olarak Türk olanlarda 
vardır örneğin Kumuklar mesela Dağıstan’dadır Türk orijinlidir ve Türkçe konuşurlar. 
Karaçaylar Türk’tür Türk orijinlidir Türkçe konuşurlar. Malkarlar yine Türk’tür Türk 
orijinlidir Türkçe konuşurlar. Ben baba tarafından Karaçaylıyım yani aslına 
bakarsanız Kuzey Kafkaslı olmakla birlikte hem alt kimlik hem üst kimlik itibariyle yani 
Türk orijinli biriyim. Ama bu ülkedeki Türkler de, Çerkezler de, Lazlar da, Arnavutlar 
Boşnaklar da hepsi de benim akrabalarım sayılır. Çünkü bu ülkenin insanlarıyız biz. 
Birbirimize zaten ayrı değiliz.  
 
Soru: Osman Baydemir ile ilgili konuşmuştunuz mesela bugünlerde de yaşanmış 
olan olay hani bu Osman Baydemir’in Başbakanımıza meşe dallarıyla ilgili söylediği 
bir söz vardı. Bunu söylemesine siz nasıl bakıyorsunuz? Hani bu başbakanın artık bu 
ülkede otoritesinin tamamen sarsıldığını mı yoksa hani başbakanın böyle tüm 
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insanlara sağladığı bir serbest düşünce istediğini düşündüğünü söyleyebilme 
özgürlüğü mü?  
 
Doç. Dr. Abdüllatif Şener: Bir kere buna özgürlük işinden bakamayız ki başbakan 
Tekel İşçilerine dünyanın hakaretini yapıyor biber gazı atıyorlar, tazyikli suyla perişan 
hale getiriyorlar başbakanın şiddetli kızması nedeniyle yapılıyor bunlar. Hoşuna 
gitmeyen bir şeyi biri söylediği zaman azarlıyor. Çiftçiyi azarlıyor, işçiyi azarlıyor, 
sağlıkçıları eczacıları azarlıyor işadamlarını azarlıyor medya patronlarını çalışanlarını 
azarlıyor başbakanın böyle bir toleransı yok zaten. Peki, karizmayı çizme olarak 
anlıyorsunuz ben bir karizmanın varlığını kabul etmiyorum. Bu olmayan karizmanın 
nesi çizilecek. Geçenlerde bizim Denizli açılışında söylediğimiz cümle basına yansıdı. 
Dedim Türkiye’yi Pratikte okuyor musunuz? Haberal var Avarel var. Ülkeyi Avarel gibi 
yönetiyor diyor. Dolayısıyla bir karizma aramaya gerek yok ama nasıl yorumlayalım 
derseniz, çirkin bunlar kim kullanırsa kullansın. Ben dün akşam basın vermediği için 
internetten girdim tam ne söylemiş diye baktım dinlemek için yani felaket, siyasetçi bu 
kadar kaba bu kadar çirkin küfür dolu sözleri söylemesi siyasette mütellef olabilir. 
Ama kabalıkların, çirkinliklerin, küfürlerin olmaması lazım.  
 


