Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

Türkiye'de Büyük Sermaye Gruplarý: Finans Kapitalin Oluþumu ve Geliþimi

Önsözden

Sermayeyi
ve daha da özel olarak büyük sermayeyi konu edinen bu kitap, öncelikle, sermaye
egemenliine ve bunun yol açt11 e_itsiz ili_kilere kar_1 olanlar için yaz1lm1_t1r.
Kitab1n ba_l1ca amac1, Türkiyedeki büyük sermaye gruplar1na ili_kin sistematik
bir inceleme ortaya koyarak, konuya dair bilgi birikimine katk1da bulunmakt1r.
Söz konusu sistematiin temelini, sermaye gruplar1 taraf1ndan gerçekle_tirilen ekonomik
nitelikli faaliyetlerin dökümü, s1n1fland1r1lmas1 ve analiz edilmesi olu_turmaktad1r.
Metinde, esas olarak, sermaye gruplar1n1n ne yapt1klar1 ve bunu nerede ve ne
zaman yapt1klar1 sorular1na yan1t aranmaktad1r. Bu çerçevede, konunun doal
olarak içinde bar1nd1rd11 söylenti ve abart1lardan uzak durulmaya ve mümkün
olduunca somut verilere dayanan nesnel bir inceleme yap1lmaya çal1_1lm1_t1r.

Kitap
iki ana k1s1mdan olu_maktad1r. Giri_ bölümünü izleyen birinci k1s1m Türkiye
kökenli büyük sermaye gruplar1n1n (Finans kapitalin) olu_um ve geli_im sürecini
ana hatlar1yla ele almakta, ikinci k1s1mda ise 25 büyük grubun kurulu_lar1ndan
günümüze dek gerçekle_tirdikleri ekonomik faaliyetler incelenmektedir (0_ Bankas1-^i_ecam,
Koç, Sabanc1, Çukurova, Oyak, Doan, Ülker, Dou_, Enka, Tekfen,
Uzan, Zorlu, Anadolu Endüstri, Borusan, Profilo, Eczac1ba_1, Kale, Toprak,Ciner,
Çal1k, Ya_ar, Akkök, 0hlas, Alarko ve Elginkan gruplar1)."Elinizdeki
çal1_mada Özgür Öztürk kapitalizme ait en genel en soyut kavram ve düzeneklerden
hareketle geç kapitalistle_en bir ülke olarak Türkiye ve Türkiyede sermaye
birikiminin seçilmi_ haramilerinin (kapitalistlerinin) özgünlüklerini ele al1yor.
Her türden sermaye art1_1n1n ay1rt etmeksizin yasakland11 bir dönemden
kapitalizmin (sermaye düzeninin) haramilerine geçi_i yani s1n1rs1z zenginlik h1rs1n1n
toplumsal ortam1n1n olu_turulmas1n1n bir anlamda bu topraklara özgü öyküsünü bu
çal1_mada okuyacaks1n1z." FUAT ERCAN
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Tanr1 her türden sermaye art1_1n1 ay1rt
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an, Metis Yay1nevi, 2009).

Bu s1n1rs1z zenginlik h1rs1, bu dei_im-deeri
avc1l11 tutkusu, kapitalist ile
cimride ortak bir yand1r; ne var ki, cimri, ç1lg1n
bir kapitalist olduu halde,
kapitalist ak1ll1 bir cimridir (K. Marx,
Kapital-I, 167)
.
Bir varm1_, bir yokmu_... Evvel zaman içinde,
kalbur saman içinde, k1rk
haramiler nam1yla ün salm1_ bir haydutlar
çetesi varm1_...
K1rk haramiler sadece masallarda m1 kald1?
Hay1r. K1l1k-k1yafetleri, silahlar1,
yöntemleri dei_se de k1rk haramiler bugün de
var. Uzaklara bakmaya
gerek yok: K1rk haramiler her kapitalist
toplumda olduu gibi Türkiye'de
de var. Büyük holdingler diye de adland1r1lan
sermaye gruplar1 Türkiye'nin
k1rk haramileri...
(M. Sönmez, K1rk Haramiler, Arkada_ Yay1nevi,
1992).

Binbir
Gece Masallar1 yaz1ld11 dönemin yani tar1m-ticaret toplumlar1n1n zenginlik
yaratma ko_ullar1n1 i_aret etmese bile, yarat1lan zenginlie el koyma
biçimlerinden biri olan haramilere de yer vermi_: Ali Baba ve K1rk Haramiler.
Tar1m ve ticarete dayal1 toplumlarda gücün kayna1 ve gücü elinde bulunduranlar
daha bir görünür haldeler. Oysa kapitalist sistemde zenginliin kayna1, kayna1
yaratma mekanizmas1 ve yarat1lan zenginlik üzerinde söz sahibi olanlar çok görünür
deil. Görünür k1lmak yani ya_anan sürecin bütünsel bilgisini olu_turmak özel
bir çaba ister. Zaman içinde olu_an canl1-kanl1 aktörlerin/s1n1flar1n ve s1n1flar
aras1ndaki balant1lar1n aç1a ç1kar1lmas1 gerekiyor. Bu tarz bir çaba için
tarih bilinci ile bulu_an tarihsel/konjonktürel düzeyin (ampirik düzlem)
soyutlama gücü
ile birle_mesi gerekiyor.

Ya_anan
gerçeklie yönelik bilme için verilecek bu tarz bir çaba K1rk haramilerin sadece
masallarda kalmad11n1 bizlere gösterecek. Elinizdeki kitap (Türkiyede Büyük
Sermaye Gruplar1 Finans Kapitalin Olu_umu ve Geli_imi) günümüzde say1lar1 artan
haramilerden 25ini detayl1 bir _ekilde analiz ediyor. Haks1zl1k yapmamak için
ilk elden böyle bir çaban1n yeni olmad11n1 söylememiz gerekiyor.
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 19 June, 2019, 10:36

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

Mustafa
Sönmez Türkiyede Holdingler; K1rk Haramiler (1987) kitab1 ile bu tarz bir çal1_maya
öncülük etmi_ti. Ama Özgür Öztürkün çal1_mas1na da haks1zl1k etmemek
gerekiyor. Çünkü Özgür arkada_1m/meslekta_1m1n çal1_mas1 seçtii yirmibe_
haramiyi olu_um ko_ullar1 içinde ele al1p analiz ediyor. Haramilerin içinde
geli_ip serpildii sermaye düzeninin (kapitalizmin) en genel/en soyut i_leyi_inden
hareketle Osmanl1dan itibaren geli_im süreci içinde haramilerin (sermayedarlar1n)
bu topraklara ait özelliklerini de i_aret ederek analiz ediyor.

Bu
topraklara ait özellikler ifadesi üzerinde özellikle durmam1z gerekiyor. Çünkü
art1k içi bo_alt1lm1_ birer kabuk olmaktan öteye geçmeyen Marksist kavramlar1n
sahicilik kazanmas1 için ele al1nan toplumsal gerçeklik içinde yeniden yeniden
biçimlenmesi gerekiyor. Elinizdeki çal1_mada Özgür Öztürk kapitalizme ait en
genel en soyut kavram ve düzeneklerden hareketle geç kapitalistle_en bir ülke
olarak Türkiye ve Türkiyede sermaye birikiminin seçilmi_ haramilerinin
(kapitalistlerinin) özgünlüklerini ele al1yor. Her türden sermaye art1_1n1n ay1rt
etmeksizin yasakland11 bir dönemden kapitalizmin (sermaye düzeninin)
haramilerine geçi_i yani s1n1rs1z zenginlik h1rs1n1n toplumsal ortam1n1n olu_turulmas1n1n
bir anlamda bu topraklara özgü öyküsünü bu çal1_mada okuyacaks1n1z.

K.
Marx1n ifadesi ile sermaye düzeninin haramileri cimrilere benzer ama bir farkla:
Bu s1n1rs1z zenginlik h1rs1, bu dei_im-deeri avc1l11 tutkusu, kapitalist
ile cimride ortak bir yand1r; ne var ki, cimri, ç1lg1n bir kapitalist olduu
halde, kapitalist ak1ll1 bir cimridir. Cimrinin paras1n1 dola_1mdan çekmek
suretiyle sonu gelmez dei_im-deeri biriktirme amac1n1, ondan daha ak1ll1 ve
kurnaz kapitalist,

paray1
tekrar tekrar dola_1ma sokmak suretiyle gerçekle_tirir (K. Marx). 0_te ak1ll1 cimriler
olarak haramiler/kapitalistler içinde bulunduklar1 toplumsal ko_ullara göre
kapitalizmin en genel i_leyi_i olan sermaye birikim düzeneinin hem nedeni hem
de sonuçlar1d1rlar. Yine Marx1n ifadesi ile kapitalizmin
haramilerinin/kapitalistlerin temel amac1 deerin büyümesidir. Ama bu deer
s1ras1yla para ve meta biçimlerine girerken, ayn1 zamanda da, kendi büyüklüünü
dei_tirir, art1- deeri üzerinden atarak kendini farkl1la_t1r1r; bir ba_ka
deyi_le, ba_lang1çtaki deer kendiliinden büyür. Çünkü kendisine art1-deer
katt11 hareket, kendi hareketi olduu için de, büyümesi, otomatik büyümedir.
Deer olmas1 nedeniyle, kendisine deer katabilecek gizli bir nitelik kazanm1_
oluyor. Canl1 döller yavruluyor, ya da hiç deilse alt1n yumurtalar
yumurtluyor (K. Marx).

Burada
zaman içinde olu_an deerler bir yandan haramilerin büyümesine neden olurken,
dier yandan kapitalist toplumsal ili_kilerin, kapitalizmin toplumsal olu_umunun
da gerçekle_mesine yol açarlar. Geli_ip büyüyen sermayeler ayn1 zamanda geli_ip
büyüyecek yeni sermayelerin de önünü açar. Özgürün çal1_mas1nda seçtii
haramilerin tarihsel geli_imine bakt11m1zda zaman içinde geli_en

büyüyen
haramilerin yan1 s1ra, sürece sonradan kat1lan haramilerin de varl11n1 görmemiz
olas1. Yani sermayenin merkezile_me eilimi ayn1 zamanda sermayenintoplumsal
alanda etkinliine bal1 olarak sermayenin saç1lmas1na yani yeni haramilerin de
geli_mesine kaynakl1k eder. Haramilerin geli_imindeki farkl1l1k sadece sermaye
birikiminin toplam yeniden üretim ko_ullar1n1 belirlemez, yine elinizdeki çal1_mada
gösterildii üzere yeni iktidar ili_kilerinin de geli_mesine neden
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olur.
1980lerde ba_layan, sermaye birikiminin toplam döngüsünün ulusal düzeyde gerçekle_mesinin
ba_ar1 s1n1rlar1na gelinmi_ olmas1 sermaye ama çok daha önemlisi döviz
biçiminde sermaye ihtiyac1n1 artt1rd11 ölçüde, sermayeler aras1 yeni bölü_üm
ili_kilerinin yan1 s1ra Anadoluda potansiyel döviz kazand1racak ihracata konu
olan alanlar1n uluslararas1la_mas1na neden olacakt1r. Bu geli_me Anadoluda haramilerin
palazlanmas1 anlam1na gelecektir. Bugün siyasal iktidarda olan AKPnin gerçek
temellerini de bu yeni geli_en haramiler ile daha önce geli_en haramiler aras1ndaki
uzla_ma ve çat1_k1larda aramak anlaml1 olacakt1r.

Ama
elinizdeki çal1_may1 çok daha önemli k1lan temel özelliklerinden bir dieri ise
seçilen yirmi be_ harami hakk1nda oldukça detayl1 bilgiler sunmas1d1r. Özgürün
i_aret ettii gibi; Genel olarak, tan1nan tan1nan olduu için bilinen deildir.
Gerçekten de Özgürün oldukça sistematik çal1_mas1 bizlere haramileri bilme
olana1 salayacak önemli bir veri seti sunuyor. Bu veri seti haramilerin hangi
sektörlere ne zaman girdiklerini, ne zaman baz1 sektörlerden çekildiklerini, kendi
içlerinde nas1l organize olduklar1n1 ve bu özelliklerin dier ülke/sermaye birikim
ko_ullar1na göre ne gibi farkl1l1klar sergilediini canl1 bir _ekilde okuyucuya
sunuyor. Özgürün oldukça sayfa alacak veri setini sayfa k1s1t1ndan dolaya
kitaba tamamen almad11n1 bilmek insan1 üzüyor. Ama ne kadar üzücü olsa bile, bu
çal1_ma bu tarz çal1_malara öncülük edecek nitelikte. Çal1_ma modern dönem haramilerine
ve haramilerden hareketle modern dönemin yap1sal özelliklerine ve bu
özelliklerin bu topraklarda nas1l biçimlendiine ili_kin bilgiler sunmakla kalm1yor,
bu tarz çal1_malar1n gerekliliine de i_aret etmi_ oluyor. Giri_te belirttiim
gibi elinizdeki çal1_ma/emek tarih bilinci ile bulu_an tarihsel/konjonktürel
düzeyin (ampirik düzlem) soyutlama gücünü birle_tiriyor. Ama bu soyutlama
düzeyinde kavramlar ele al1nan gerçeklik dolay1nda bileniyor, içerik kazan1yor.
Kavramlar kavram1 kullanan1n elinde yeniden biçimlenerek güç kazan1yor.

Kavramlar
gerçekliin en ç1plak hali ile kendine içkin olan s1n1fsal konumlar1 ve yine bu
topraklarda ald11 rengi, dokuyu ele veriyor. Yani haramiler/kapitalistler kapitalist
i_leyi_in aktif özneleri olduklar1 ölçüde, bu sürece kar_1 durmak isteyen/duran
dü_ün insan1 ve s1n1flar1n da temel yönelimlerinin ne olmas1 gerektii hakk1nda
bizlere epeyce ipucu veren bir çal1_may1 elinizde tutuyorsunuz.

Yazar1m1z1n
dedii gibi çal1_ma öncelikle, sermaye egemenliine ve bunun yol açt11 e_itsiz
ili_kilere kar_1 olanlar için yaz1lm1_t1r. Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 (SAV) ak1nt1ya
kar_1 harcanan önemli bir emei sizlere sunuyor. Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1
sermaye egemenlii ve bunun yol açt11 e_itsiz ili_kilerin ta_1y1c1s1 olan
yirmibe_ haramiyi anlay1p/analiz edeceimiz bir çal1_may1 gündemize ta_1-

d1.
Kendinden çok _ey örendiim sevgili arkada_1m Özgür Öztürke ve bu güzel çal1_may1
yay1na haz1rlayan sevgili Serap Kurta ve Ülkü Gündoduya te_ekkür ediyorum.
Sayenizde kavramlar1m1z daha bir ete-kemie büründü, bu topraklara ait
gerçeklik daha bir görünür oldu. Ayd1nlatmaya devam. Umutlanmaya devam.

Fuat Ercan Te_vikiye
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ÖNSÖZ ve TE^EKKÜR

Hegelinbir sözü var: Genel olarak, tan1nan tan1nan olduu için bilinen deildir diye(1986: 37). A_ina olduumuz, tan1d11m1z
bir nesneyi ya da ki_iyi s1rf bunedenle bildiimizi dü_ünmek yan1lsamad1r. Zira, tan1_1kl1k ba_ka _ey, bilgi ba_ka bir
_eydir.

Konu holdingler (daha dorusu, Türkiyede genellikle holding biçimi organizasyonu benimseyen büyük sermaye gruplar1)
olunca bu bilgisizlik de kritik bir önem arz ediyor.Türkiyede Koç, Sabanc1, Doan, Eczac1ba_1 gibi isimlerden ve bu isimlerin
i_aret ettii gerçeklikten haberi olmayan bir ki_i bulmak hayli zor olacakt1r.Holdingler, bu ülkede ya_ayan hemen herkesin az
çok a_ina olduu olu_umlard1r. Kamuoyundailgi görür ve dikkatle izlenir, tan1n1rlar. Ama, asl1nda pek bilinmezler.Konuyu
sistematik biçimde ele alan bilimsel yay1nlar1n say1s1 holdinglere yönelikilgiyle aç1kça ters orant1l1d1r. 0_ dünyas1
dergilerinde s1kça yer verilen çouörtülü reklam niteliindeki yaz1lar1n ve günlük gazetelerin ekonomi sayfalar1n1dolduran yine
çounlukla reklam nitelii ta_1yan haberlerin d1_1nda, büyük sermayegruplar1na odaklanan ve bunlar1 sistemli biçimde
inceleyen çal1_malar olaanüstüaz say1dad1r.

Böylebir bilginin kritik olmas1n1n nedeni nedir peki? Basitçe, holdinglerin sermaye birikimi sürecinin aktif özneleriolmalar1d1r.
Ku_kusuz, bu sürecin tek öznesi holdingler deildir. Zira, sermayedemek, sermaye ili_kisi içindeki s1n1flar1n varl11 demektir.
Bir yanda üretimve geçim araçlar1n1 elinde tutan küçük bir az1nl11n, bir yanda da bunlar1nhesab1na çal1_an büyük çounluun
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bulunduu, çeli_kili ve çat1_mal1 toplumsalili_kiler demektir. Yine, resmin bütünü içinde, birbiriyle çeli_en ç1karlarasahip farkl1
sermaye kesimleri ve tüm bu s1n1f-içi ve s1n1flar aras1 çat1_mal1ili_kilerin billurla_t11 bir alan olarak devlet de daima
görülebilir durumdad1r.Bununla birlikte, dier sermaye kesimlerine göre çok daha etkili olabilen vehemen her zaman yüksek bir
s1n1f bilinci ile hareket eden büyük sermaye gruplar1n1nolu_um ve geli_imleri dikkate al1nmadan, Türkiyede kapitalist
geli_me sürecive bu süreç içinde ya_anan dönü_ümler bütünlüklü olarak anla_1lamaz. Örnein,Türkiye ekonomisinin 1980 y1l1nd
itibaren d1_a aç1lmas1, büyük sermayeninve onun örgütü TÜS0AD1n rolü d1_ar1da b1rak1l1rsa, sal1kl1 biçimde analizedileme

Saltakademik bir merak1n ötesinde, bu tarz bir bilgi sermayeye kar_1 mücadelelerin dorukonumlanmas1 aç1s1ndan da önem
ta_1maktad1r. Bu balamda, örnein, 1977-78Büyük Grevinde Maden-0_in uygulamaya çal1_t11 holdingleri ku_atan
grevstratejisi an1msanabilir (^afak 2007: 51). Ba_ar1l1 olup olmad11 bir yana,böyle bir strateji o dönemde Türkiyede
ya_anan dönü_ümleri (holding

biçimialt1nda Finans kapitalin olu_umunu) analiz ederek buradan pratie dönük sonuçlarç1karma yolunda ciddi bir giri_im
anlam1na gelmi_tir. Benzer bir çaban1n bugünde gösterilmesi ve ekonomik ve sosyal ya_amdaki dönü_ümlerin analizinden
pratiedönük sonuçlar1n ç1kart1lmas1, hiç ku_kusuz, gereklidir. Sermayenin farkl1ülkeler ve farkl1 üretim kollar1 aras1nda rahatç
hareket edebildii bir ortamda,sendikal mücadelenin i_ yeri ya da i_ kolu düzlemi ile s1n1rl1 kalmamas1 için s1n1förgütlerinin
daha etkili stratejiler geli_tirebilmeleri acil bir önem ta_1maktad1r.

Sermayeyive daha da özel olarak büyük sermayeyi konu edinen bu kitap, öncelikle, sermayeegemenliine ve bunun yol açt11
e_itsiz ili_kilere kar_1 olanlar için yaz1lm1_t1r.Kitab1n ba_l1ca amac1, Türkiyedeki büyük sermaye gruplar1na ili_kin
sistematikbir inceleme ortaya koyarak, konuya dair bilgi birikimine katk1da bulunmakt1r.Söz konusu sistematiin temelini,
sermaye gruplar1 taraf1ndan gerçekle_tirilen ekonomiknitelikli faaliyetlerin dökümü, s1n1fland1r1lmas1 ve analiz edilmesi
olu_turmaktad1r.Metinde, esas olarak, sermaye gruplar1n1n ne yapt1klar1 ve bunu nerede ve nezaman yapt1klar1
sorular1na yan1t aranmaktad1r. Bu çerçevede, konunun doalolarak içinde bar1nd1rd11 söylenti ve abart1lardan uzak
durulmaya ve mümkünolduunca somut verilere dayanan nesnel bir inceleme yap1lmaya çal1_1lm1_t1r.

Kitapiki ana k1s1mdan olu_maktad1r. Giri_ bölümünü izleyen birinci k1s1m Türkiyekökenli büyük sermaye gruplar1n1n (Finans
kapitalin) olu_um ve geli_im süreciniana hatlar1yla ele almakta, ikinci k1s1mda ise 25 büyük grubun kurulu_lar1ndangünümüze
dek gerçekle_tirdikleri ekonomik faaliyetler incelenmektedir (0_ Bankas1-^i_ecam,Koç, Sabanc1, Çukurova, Oyak, Doan,
Ülker, Dou_, Enka,

Tekfen,Uzan, Zorlu, Anadolu Endüstri, Borusan, Profilo, Eczac1ba_1, Kale, Toprak,

Ciner,Çal1k, Ya_ar, Akkök, 0hlas, Alarko ve Elginkan gruplar1). Söz konusu gruplarnicel bir kritere göre seçil(e)memi_tir, zira
birçok büyük sermaye grubu malibilgilerini kamuoyuna aç1klamamaktad1r. Bu nedenle, gruplar, Türkiyedeki enbüyük sermaye
gruplar1n1 temsil etmek üzere, ku_kusuz eksik ancak incelemenin amaçlar1aç1s1ndan yeterince kapsay1c1 bir örneklem
olu_turacak biçimde seçilmi_tir. 0kincik1sm1n her bir bölümünde ayr1 bir sermaye grubu konu al1nm1_t1r. Her bölümünsonunda
ele al1nan grubun faaliyetlerinin dökümünü y1l baz1nda ve ISIC sistemiile s1n1fland1r1lm1_ olarak sunan bir tablo yer
almaktad1r. Bu k1sm1n ba_1ndakik1sa sunu_ bölümünde tablolara ve tablolar1n elde edili_ine dair aç1klamalar verilmi_tir.

Kitab1niki ana k1sm1 birbirinden ba1ms1z olarak okunabilir. Hatta, genel okuyucu aç1s1ndan,önce ikinci k1sm1 okumak
ve sonra birinci k1sma dönmek de iyi bir yöntemolabilir. 0kinci k1s1mdaki olgusal a1rl1kl1 ve metnin hacmini
s1n1rland1rabilmekiçin zorunlu olarak benimsediim k1sa ve h1zl1 anlat1m biçiminin okuma esnas1ndazorluk
yaratmamas1n1 dilerim.

Kitap,Marmara Üniversitesi Kalk1nma 0ktisad1 ve 0ktisadi Büyüme kürsüsünde Prof. Dr.Fuat Ercan1n dan1_manl11 alt1nda
2008 y1l1nda tamamlad11m doktora tezinedayanmaktad1r (bu teze YÖKün Ulusal Tez Merkezi internet sayfas1ndan
ula_1labilir).Bununla birlikte, tez çal1_mas1na k1yasla baz1 farkl1l1klar içermektedir. Öncelikle,tezde 20 sermaye grubu
incelenmi_ken, _imdi bu rakama 5 sermaye grubu dahaeklenmi_tir. Bunun yan1 s1ra, tezin baz1 bölümleri d1_ar1da
b1rak1lm1_, baz1bölümleri özet biçimde dahil edilmi_, hemen tüm tablolar ve veriler güncellenmi_,ayr1ca metnin tamam1
yeniden düzenlenmi_ ve tezde çok say1da olan dipnotlardanbüyük ölçüde ar1nd1r1larak ba_tan sona yeniden yaz1lm1_t1r.

Tez dan1_man1m Fuat Ercana, yay1n sürecindeki katk1lar1ndan dolay1 Serap Kurta veSAV Yay1nlar1 çal1_anlar1na,
ayr1ca kitaba katk1da bulunan, emei geçen tüm dostlara ve hocalar1ma çok te_ekkür ediyorum.
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