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Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 (SAV) olarak 2001
y1l1nda ba_latt11m1z ALMANAK projesi kapsam1nda 2001, 2002, 2003 y1l1
ALMANAKlar1n1 yay1mlad1k. Ek olarak ALMANAKlar1n içeriini, internet
için tasarlanan biçimine göre _u anda ciddi eksiklikler ta_1sa da
www.sav.org.tr ve www.almanak.net adreslerinden eri_ilen web
sitelerimizde ara_t1rmac1lar1m1z1n kullan1m1na sunduk.

2001 ile
birlikte ba_layan - Almanak projesinin domas1na da neden olan bu
yeni süreçte gerçekten her_ey daha fazla kristalize oluyor. Gerek
uluslararas1 geli_meler, gerekse ülke içi geli_meler; uluslar üstü ya
da uluslar aras1 birliklerin, devletlerin, tüm s1n1f ve tabakalar1n,
geli_en olgu ve olaylar kar_1s1nda ald1klar1 tav1rlarla hem
niteliklerinin hem özlemlerinin hem de bak1_lar1n1n giderek daha fazla
netle_mesine neden oluyor. K1saca, saflar belirginle_iyor, ayr1m
çizgileri netle_iyor.

2004 y1l1 ALMANAK çal1_malar1n1
ba_lat1rken yapt11m1z çar1da; zamandizinleri, y1l analizlerini ve
göstergeleri içeren ALMANAKlar1n yan1s1ra, ayn1 proje kapsam1nda konu
analizlerini içeren kitaplar1 yay1mlayaca1m1z1 duyurmu_tuk. Bu kitap
ayn1 zamanda bu dorultuda at1lm1_ ilk ad1m anlam1na geliyor.

Elinizdeki
kitap, uzmanlar1m1z1n, ayd1nlar1m1z1n, partilerimizin 2004 y1l1nda ön
plana ç1kan olay ve olgulara ili_kin analizlerini içeriyo

Analizleri alt1 alt bölümde toplad1k.

Birinci bölümde; genel ekonomik analizlere, sektörel deerlendirmelere ve TÜPRA^ özelle_tirmesinin analizine yer verdik.

2004
y1l1, ekonomide birçok ba_ar1n1n olduu bir y1l olarak ilan edilmi_ti.
Ekonomi bölümünde, bu ba_ar1, Gülten Kazgan1n kaleminden uluslar aras1
politik ve ekonomik geli_meler ekseninde varolan tehdit ve rizikolar
aç1s1ndan analiz ediliyor. 0zzettin Önder, hedefler, programlar,
bütçeler ve imf ile ili_kileri tarihsel geli_imi içinde analiz ediyor
ve uygulanan politikalar1 yeni sömürgele_tirme politikalar1 olarak
niteliyor. Bankac1l1k Öztin Akgüç taraf1ndan son derece titiz bir
analize tabi tutuluyor. Ahmet Atal1k; Türkiye tar1m1na yön veren
unsurlar1 ön plana ç1kar1rken, Bülent Falakolu; bu unsurlar1n
k1skac1ndaki Türkiye tar1m1n1 ve Avrupa Birliinin tar1m
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politikalar1n1 inceliyor. Bölüm, Sabrina Kay1kç1n1n petrolü, rafineri
sektörünü ve TÜPRA^1n özelle_tirilmesini içiçe inceledii bir yaz1 ile
son buluyor.

0kinci bölümde; BOP (GOP), NATO, Ortadou, Filistin
ve Terör sorgulan1yor. Haluk Gerger; ABDnin ortadou politikalar1n1,
ikinci dünya sava_1ndan ba_layarak analiz ediyor. Serpil Köksal; Büyük
ya da Geni_letilmi_ Ortadou Projesine odaklan1yor. Semih Hiçy1lmaz;
0stanbul Nato zirvesini inceliyor. Ayd1n C1ng1, Filistin / 0srail
sorununu ele al1yor. Temel Demirer; tarih boyunca dei_ik aç1lardan ve
kimlikler taraf1ndan yap1lan Terör, Terörist tan1mlar1n1 derliyor ve
kendi cevaplar1na ula_1yor. Fatih Polat yaz1s1nda; 11 Eylül sonras1nda,
ABDnin, 1l1ml1 islam politikas1 ile nurcular1n politikalar1
aras1ndaki ili_kileri, siyasal islama ili_kin farkl1 sosyolojik
çözümlemeleri ve güncel geli_meleri inceliyor. 0hsan Caralan ortaça
karanl11na sar1lan kapitalizmi yarg1l1yor.

Üçüncü bölümde
Avrupa Birlii (AB), K1br1s ve Uyum Yasalar1 ile ilgili yaz1lar
bulunuyor. Bölüm, 2004 ve 2005te çok fazla kullan1lacak olan bir
kavram1n; müzakerenin Bat1 ve Türkiye aras1nda yürütülme sürecini üç
dönemde (1999 2002), (Kas1m Aral1k 2002) (2003 2005) analiz eden
Hüsamettin Çetinkayan1n yaz1s1 ile ba_l1yor. Yüksel Akkaya, ABnin
çal1_ma ili_kilerini (sendikala_ma, ücretler, çal1_ma süreleri), ABD ve
Japonyan1n çal1_ma ili_kileri ile kar_1la_t1rarak analiz ediyor. Sezai
Sar1lu; dousu bat1s1 olmayan K1br1s1, Türkiyenin ve K1br1s1n
sosyalistlerine görevler ç1kararak, ele_tirel özele_tirel bir tutumla
ama ayn1 zamanda edebi bir dille yaz1yor.

Atilla Göktürk; kamu
yönetimi reform paketini ele al1rken, Kamil Tekin Sürek; Türk Ceza
Kanununu, Türkel Miniba_; sosyal güvenlik reformlar1n1 inceliyor.
Asuman Türkün ise, teknolojik, ekonomik ve politik geli_meler temelinde
emek süreçlerini analiz ettikten sonra, i_ yasalar1ndaki dei_imleri
gösteriyor; ev eksenli çal1_an kad1nlar1n, dünyadaki ve ülkemizdeki
örgütlenme deneyimlerini özetliyor.

Çevre Kentle_me ba_l11
alt1nda: 0ilk yaz1n1n giri_inde Melda Keskin amac1n1 net biçimde
tan1ml1yor: Bu çal1_man1n amac1, dünyadaki ilk örnei 2002 Austos
ay1nda iklimde adalet kavram1 1_11nda aç1lan iklim davalar1n1n,
2004 y1l1 sonundaki durumunu gözden geçirmek ve Türkiye aç1s1ndan
yorumlamakt1r. 0kinci yaz1da 0lyas Y1lmazer; karadeniz k1y1 yolu
temelinde soruyor: Ulusal Servet Ovalar1m1zdan Sonra ^imdi de
K1y1lar1m1z m1?

Demokrasi 0nsan Haklar1 bölümünde: Nevzat
Onaran1n; Amasya Protokolünde Ermeni ve Kürt sorununu, 0smail
Sad1ç1n Anadilde Eitim ve Eitim Sen ili_kisini, ^aban Dayanan1n
ise 2004 y1l1 insan haklar1 deerlendirmesini yapt11 üç yaz1 bulunuyor.

Kültür
- Sanat bölümü; Rag1p Zarakolunun Türkiye Yay1nc1lar Birlii Yay1nlama
Özgürlüü Komitesi ad1na haz1rlad11 2005 Y1l1 Raporu ile ba_l1yor.
Gülsüm Cengiz; Çocuk Ve Gençlik Edebiyat1 Alan1nda 2004te Yap1lanlar,
Yap1lmayanlar1 analiz ediyor. Cengiz Gündodu; Edebiyatta Pazar
Sorununu inceliyor ve kurtulu_un yolunu çiziyor: Yaln1z edebiyat1m1z1
deil, insan1 da, dünyay1 da meta uygarl11ndan pazara gitmeyenler
kurtaracak. Adnan Özyalç1ner, i_çi edebiyat ili_kisini yaz1yor. Sennur
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Sezer yaz1s1yla, Türkiye corafyas1ndaki halklar1 kültürel bak1mdan
birbiriyle tan1_t1rmak amac1yla organize edilen Masallar1n Düünü
etkinliklerini bir yandan kay1t alt1na al1yor; fakat dier yandan
yaz1s1n1 bitirirken, hemen her etkinliimizde ortaya ç1kan bir
zaaf1m1za dikkat çekiyor: Masallar1n Düünü, hem küreselle_me
tehlikesinin hem kültürel yozla_man1n önlemi olarak önemli bir ad1md1.
Elbet arkas1 gelecek. Ne var ki, Demokratik Türkiye Giri_iminin belirli
bir tempoyu kazanamad11 da bir gerçek. Bu kazanamay1_1n en önemli
nedeni, bir zamanlar Aziz Nesinin Türkiyedeki bir grup ayd1n1n
durumunu tan1mlay1_1ndaki gerçein hâlâ sürmesinde Biz Titanikteki
orkestraya benziyoruz, bir yandan enstrümanlar1m1z1 çalmaya, bir yandan
gemiye dolan sular1 bo_altmaya çal1_1yoruz.

Son dönemlerde orkestran1n bir bölümü kovayla denizden su ta_1masayd1 belki de müziimiz daha iyi duyulurdu...

Almanak1n
bu özel versiyonu; dier _eylerin yan1s1ra ayn1 zamanda i_ini iyi
yapan bir orkestra olmas1 gereken partilerimizin 2004 y1l1nda ön plana
ç1kan olaylar1 içeren yaz1lar1 ile sonlan1yor.

Tüm
yazarlar1m1za, gönüllü kurulu_lar1m1za, partilerimize te_ekkür ediyor,
kitab1n toplumsal belleimizin güçlenmesine, sömürüsüz, sava_s1z bir
dünya için; e_it, özgür, dayan1_ma içindeki insanl1k için mücadele eden
tüm insanlar1n çabas1na bir katk1 olmas1n1 diliyoruz.

Sayg1lar1m1zla
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