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IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasý sonrasýnda faiz, repo oranlarýnýn aþaðý çekilmesi ve
döviz kurlarýnýn sabitlenmesiyle birlikte küçük
yatýrýmcýlarýn borsaya yöneltilmesinin öyküsü.
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9 Aralýk 1999 günü IMFye verilen ve 23 Aralýk
1999 günü IMF tarafýndan kabul edilen Niyet
Mektubunun belli baþlý maddelerini içeren
metni.
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BÝR GAZETE HABERÝ:
SÝVÝL ÖRGÜTLERE
1.3 TRÝLYON LÝRA

SEATTLEDA
NE OLDU?

!

23 Aralýk 1999 günü IMF ile stand-by anlaþmasýnýn yapýlmasýyla birlikte ülkemizde meydana
gelen geliþmelerin ve stand-by anlaþmasý sonrasýnda ortaya çýkacak kitlesel mülksüzleþme
ve yoksullaþmanýn irdelendiði bir yazý.

23 Aralýk 1999 günü elkonulan beþ bankadan
birisi olan Sümerbankýn yönetim kurulunda
bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutaný Muhittin Fisunoðlu olayý ve bunun holdingler ve
Hizbullahla baðlantýlarý.
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2000 yýlý bütçesinden sivil örgütlere devletin
yaptýðý parasal yardýmlara iliþkin olarak Dünya
Gazetesinde yayýnlanan haber.
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Leninin 1916 yýlýnda kaleme aldýðý, emperyalist ülkelerde iþçi sýnýfý içinde ortaya çýkan oportünizm, þovenizmin emperyalizmle baðlantýlarýný tahlil eden yazýsý.

Onlar,

devrim yolunda
topraða düþtüler.

!&
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Dünya Ticaret Örgütünün 1 Aralýk 1999 günü
ABDnin Seattle kentinde yapýlan toplantýsý öncesinde gerçekleþtirilen kitlesel eylemler.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
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kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda
basýlmýþtýr.
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Her zaman olduðu gibi:
Kaybeden yok!
Kazanan Türkiye!

(Sayýsal Loto Çekiliþi Sloganý)

9 Aralýk 1999 günü Devlet Bakaný Recep
Önal ve T.C. Merkez Bankasý Baþkaný Gazi
Erçel imzalý Niyet Mektubu, 23 Aralýk 1999
sabaha karþý IMFnin Ýcra Direktörleri toplantýsýnda onaylandý ve böylece günlerdir sözü
edilen stand-by anlaþmasý imzalanmýþ, ülke
somutunda resmen uygulamaya sokulmuþ oldu.
Artýk, herkesin gözü-kulaðý, IMF ile yapýlan
stand-by anlaþmasý sonucunda ülkeye akacak dolarlara çevrildi. IMFnin vereceði ilan
edilen 4 milyar dolar, Dünya Bankasýnýn vereceði söylenen 5 milyar dolar ve de dünyanýn önde gelen bankalarýnýn açacaðý milyarlarca dolarlýk krediler, herkesin sabýrsýzlýkla
beklediði mutlu ve güzel günlerin bir habercisi olacaktý. Hemen hemen tüm medya
ve onun önde gelen yazar-çizerleri ellerinde hesap makinesiyla gelecek olan dolarlardan kendi paylarýna ne kadar düþeceðini
hesaplarken, tüm Türkiye bu kez kazanacaðý dolarlarýn hayalleri ile 23 Aralýk sabahý
5 bankaya el konulmasý haberiyle uyandýlar.
Marmara depremi sonrasýnda uluslararasý
yardým ve baðýþlar olarak geldiði söylenen
4 milyar dolarýn depremzedelere daðýtýlacaðý beklentisi ile baþlayan dolar heyecaný,
yerini elkonulan bankalarda parasý olanlarýn,
paralarýný kurtarma telaþýna býraktý.
Hesaplar çok basitti.
Marmara depremi için 4 milyar dolar toplanmýþtý. Depremden etkilenen nüfus ise
250.000 dolaylarýndaydý. Dolarlar nüfusa bölündüðünde ve ek giderler çýkýldýðýnda adam
baþýna 6.000.000.000 T.L. düþüyordu. Ortalama memur maaþlarýnýn 100.000.000 olduðu
bir yerde, 6 milyar lira, çalýþmadan 60 ay yaþamak demekti. Tüm depremzedelerle birlikte
büyük bir yas içine giren toplum, 6 milyar lira-

nýn sýcaklýðý ile depremin yarattýðý yýkýmý bir
nebze de olsa unutmaya baþlamýþtý.
Ve arkasýndan dünyanýn en zengin ülkesinin devlet baþkaný Bill Clinton ülkemize
geldi. Gülücükleriyle, çocuklarý kucaklayýþýyla,
Ceyhan-Bakü boru hattý anlaþmasýnda kadeh
kaldýrýþýyla, yeni Amerikan dolarlarýnýn müjdesini veriyor gibiydi. Bir kez daha hesap
makineleri ortaya çýktý. Milyarlarýn nasýl katlanarak büyüyeceði hesaplanýldý.
AGÝT zirvesi biter bitmez, yeni bir müjde ülkemizin kapýsýný çaldý. Artýk Avrupa
Birliðinin aday üyesi olmuþtuk. Avrupa,
Türkün ayak seslerini duymuþ ve kesenin
aðzýný açmýþtý. Milenyumun eþiðinde AB hesabý yapan Yalçýn Doðan, 31 Aralýk 1999 tarihli Milliyetteki köþesinde þöyle yazýyordu:
ABye tam üye ülkeler, AB bütçesinden hem pay alýyor, hem pay aktarýyor. Her tam üye, AB bütçesine çeþitli
vergi ve gümrükler yoluyla kaynak aktarýyor. AB kasasýna aktarýlan her dolar için, belli bir karþýlýðý geri alýyor...
Eðer, Türkiye 1998de ABye tam
üye olsaydý, iki yýlda, vergi ve gümrükler yoluyla AB kasasýna 2 milyar 886
milyon dolar aktaracaktý.
Buna karþýlýk, AB bütçesinden iki
yýlda toplam 10 milyar 308 milyon dolar alacaktý.
Gelir-gider farký, sonuçta Türkiye
ABden iki yýlda net 7 milyar 422 milyon dolar almýþ olacaktý.
7. 4 milyar dolar, yani GAP için harcanan paraya yakýn bir kaynak. Hiç de
fena deðil!...
Ama almadan vermek ya Allaha mahsustur, ya da T. Özala! 1991de emperyalizmin Iraka saldýrýsýyla baþlayan Körfez Savaþý
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sýrasýnda T. Özalýn söylediði gibi, bir koyup,
üç almak da mümkündür. (Ama ne yazýk
ki, Türkiye halký, Özalýn sözleriyle, ödlek
çýktýðýndan savaþa girilememiþ, onun büyük
vizyonu anlaþýlamamýþtýr!) Yalçýn Doðan,
rahmetli Özalý, geçte olsa anlamýþtýr. Üstelik öyle bir koyup üç almakla yetinmeye de
niyeti yoktur. O, iki koyup, on almanýn peþindedir.
Böylece elde hesap makineleri ile baþlayan süreç, 23 Aralýk günü IMFnin Türkiye
hükümetinin Niyet Mektubunu kabul etmesiyle daha da geliþecek görünüyordu. Tabii,
þu küçük bankalar sorunu olmasaydý. Ama
yine de hesap makinelerinin çalýþmasý durmamalýydý. Ülkemiz bu kez de borsayý yeniden keþfetti!
2000e girilip, Ocak ayýnýn ortalarýna gelindiðinde, Ýstanbul borsasý, rekor üzerine rekorlar kýrýyor, ortalýkta birleþik endeks rakamlarý uçuþuyordu: 15.000, 16.000 derken, 20.000
rakamýna ulaþýldý.
Kimi medyanýn, borsanýn aþýrý þiþtiðini,
bu yüzden küçük yatýrýmcýlarýn bu iþten
büyük zarar göreceðini yazmalarý pek birþeyi
deðiþtirmedi. Hesap makineleri ellerde, kulaklar ve gözler borsa haberlerinde, kazanýlan
ve kazanýlacak olan milyarlarýn hesaplarý yapýlmaya devam edildi. Birkaç akýlsýzýn borsada ya da baþka bir alanda kaybetmesi
çok doðaldý, ama ülkemizin vatandaþlarýnýn
hepsi hiç de aptal olamazdý. Her ne kadar
Aziz Nesin yýllar önce toplumun %60ý aptal
demiþse de, hesap makineleri bunun tersini
kanýtlýyordu!
Ama, ATVnin Ali Kýrcasýnýn çok sevdiði
sözle, ateþ düþtüðü yeri yakýyordu. Tek tek
kiþilerin yüzyüze geldikleri gerçekler, hesap
makinelerinin yarattýðý hava içinde kimsenin
dikkatini çekmiyordu. Arada basýnda yer alan
birkaç deðerlendirme ise, Yalçýn Doðan gibilerinin kazanma hesaplarý arasýnda kaybolup gitmiþti.
Gerçek ise, ülkemizin, tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme ve emperyalist sömürü
çarklarý içinde ezilme sürecine girmiþ olmasýdýr.
Yalçýn Doðanýn iki koyup, on alma hesabýnda olduðu gibi, açýk biçimde emperyalist sömürü özenle gizlenmeye çalýþýlmaktadýr.
Bilindiði gibi, AB, baþýný üç büyük emperyalist ülkenin, yani Ýngiltere, Fransa ve Almanyanýn çektiði bir ittifakýn kendi pazarlarýný
güvence altýna alma birliðidir. Emperyalist ülkelerin tüm zenginliklerinin kaynaðý ise, sömürü aðý içinde tuttuklarý ülkenin emek-gücünden yeraltý kaynaklarýna kadar her þeyin

talan edilmesine dayanýr. Onlarýn kendi sözcükleri ile ifade edersek, geliþmiþ ülkeler,
tüm geliþmiþliklerini kendi dýþýndaki ülkelere
(geliþmekte olan ve az geliþmiþ ülkeleri)
kurduklarý ekonomik, ticari, mali, politik ve
askeri iliþkilerle saðlamaktadýrlar. Kapitalizmin geliþme ritmi, kapitalist pazar tarafýndan
belirlenir. Olabildiðince düþük maliyetle üretilen ürünlerin, olabilecek en yüksek fiyatla
satýlmasý, kapitalist üretim ve daðýtým iliþkilerinin temelini oluþturur. En basit bir akýl yürütme bile, ABnin Türkiye ve Türkiye gibi ülkeleri kendi bünyesine alma nedeninin
hümanistliklerinden, bizleri çok sevdiklerinden kaynaklanmadýðýný bulacak durumdadýr.
Elbette, bu karþýlýklý çýkar iliþkisi, onlar bizden kazanacaklar, bizler onlardan diyerek,
emperyalist ülkelerle olan eþitsiz ticari ve mali
iliþkileri yeri geldiðinde savunan küçük-burjuva ideologlarý ve propagandistleri, ABnin 2
milyar dolar karþýlýðýnda Türkiyeye 10 milyar
dolarý nereden alýp vereceðini söyleyemezler.
IMF ile yapýlan son stand-by anlaþmasý ile her
türden devlet subvansiyonlarýnýn kaldýrýlmasý
kararý ne denli gerçek ise, ABnin de Türkiyeye subvansiyon saðlamayacaðý o kadar gerçektir.
Peki, Yalçýn Doðan gibilerini bu kadar sevindiren iki koyup, on almayý saðlayan mekanizma nedir?
Bu mekanizma, en genel ifadeyle, emperyalist sömürü mekanizmasýdýr. Emperyalist
sömürü, emperyalist ülke tekellerinin bizim
gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki her türden
faaliyetleri sonucu elde ettikleri kârlarda ifadesini bulur.
Bu sömürü mekanizmasýnýn bir unsuru
geri-býraktýrýlmýþ ülkelere açýlan krediler (borçlandýrma), diðer unsuru ise yapýlan yatýrým ve
ticaret anlaþmalarýdýr.
Verilen krediler, alan ülkenin dýþ borçlarýný olaðanüstü artýrdýðý gibi, o ülkenin ekonomisini uzun dönemli olarak ipotek altýna almak durumundadýr. Ülkemiz somutunda olduðu gibi, dýþ borçlar 100 milyar dolarý geçmiþtir.
9 Aralýk 1999 tarihinde IMFye verilen ve
23 Aralýk 1999da IMF tarafýndan kabul edilen Niyet Mektubunda þöyle ifade edilmektedir:
9. Ekonomik faaliyetlerin hýzlanmasýyla 1999da GSMHnýn %0.5i olan cari
iþlemler açýðýnýn 2000 yýlýnda artarak
GSMHnýn %1.5-2sine ulaþmasý beklenmektedir. Ayný büyüklükteki açýklar 2001
ve 2002 yýllarý için de beklenmektedir. Bu
tür açýklar, Türkiye gibi yatýrýmý ve büyü-
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meyi desteklemek için dýþ tasarruflara
dayanmaya ihtiyaç duyan bir ülke için uygundur. Bu açýklar, 1999daki GSMHnýn
%34ü seviyesinden önümüzdeki üç yýl
içerisinde biraz düþmesi beklenen net dýþ
borcun GSMHya oraný ile sürdürülebilir
niteliktedir...
26. Genel olarak, 2000 yýlý net kamu
borcu/GSMH oranýnýn 1999 sonuna oranla (GSMHnýn % 58i civarýnda) aþaðý yukarý sabit kalacaðýný tahmin etmekteyiz.
Bunu üst sýnýr olarak görmekteyiz ve kamu borç oranýnda indirim saðlanmasýna
çalýþacaðýz.

Görüldüðü gibi, ülkenin tüm gelir ve kaynaklarýnýn %58i net borç durumundadýr. Bu
borçlarýn faiz ödemeleriyle birlikte, oran
GSMHya eþit hale gelmektedir.
1970de her Türk vatandaþý 9 dolar dýþ
borca sahip iken, 2000 yýlýna girildiðinde bu
miktar 1.500 dolara çýkmýþtýr. Faizleriyle birlikte bu miktar iki bin dolara yükselmektedir. Oysa, kiþi baþýna düþen milli gelir de 2.000
dolar seviyelerindedir. Sözün özü, Türkiyede
yaþayan her kiþi, sadece borç ile yaþam sürdürebilmektedir.
Latin-Amerika ülkelerinde son yirmi yýl
içinde görüldüðü gibi, bu borçlanma seviyesi, kaçýnýlmaz olarak ulusal paranýn devreden
çýkartýlmasýný, dolarýn ulusal para birimi haline getirilmesini ve fiyatlarýn dolara göre belirlenmesini (dolarizasyon) gerekli kýlmaktadýr.
Ýþte ABye girilirken Amerikan emperyalizminin verdiði destek, dolarýn Türkiyenin ulusal para birimi olmasý yerine Euronun olmasýndan öte deðildir.
Yýllýk olarak, en kaba faiz hesabýyla, dýþ
borçlarýn faiz ödemelerinin 10 milyar dolar
olduðu düþünüldüðünde, ABnin vereceði (iki
yýlda) varsayýlarak Yalçýn Doðana tatlý düþler
kurdurtan 10 milyarýn kaynaðý da açýða çýkmaktadýr.
Ama yine de bu, emperyalist sömürü mekanizmasýnýn küçük bir parçasýný oluþturur.
Asýl mekanizmanýn iþlediði yer, metalar (mallar) alanýdýr. Salt AB ile yapýlan Gümrük Birliði anlaþmasý ile gümrük vergilerinin sýfýrlanmasýyla, ABnin emperyalist ülkelerinin her
türden mallarý ülkeye gümrüksüz olarak girebilmektedir. Bunun yanýnda, dýþa baðýmlý
sanayilerin yapmýþ olduðu ara-mallarý ithalatý, ayný þekilde sýfýr tarifeden yararlanmaktadýr. Böylece ülke içi pazarýn, tümüyle emperyalist ülkelerin mallarý için açýk pazar haline
getirilme süreci tamamlanmýþtýr.
Herkesin bildiði gibi, pazar, mallarýn alýnýp
satýldýðý yerdir. Üretilmiþ ürünler, pazarda satýlarak kârý realize ederler. Bundan sonra bu

kârlarýn kendi ülkelerine transferi sözkonusudur. Ve her ülkede olduðu gibi, emperyalist
ülkelerde de, kâr edenler, kendi devletlerine
belirlenmiþ oranlarda vergi öderler. Ýþte emperyalist ülkelerin devletlerinin gelirlerinin
kaynaðý bu vergilerdir. Yalçýn Doðanýn ABnin
iki alýp, on vereceðini söylediði gelirin diðer kaynaðý da budur.
Emperyalist sömürünün ortaya çýkardýðý
son ve ana kaynak ise, bizatihi emperyalist
tekellerin vergi dýþý net kârlarýdýr. Bunun
miktarý ise, emperyalist sömürünün boyutuyla deðiþmektedir.
23. Mali uyum, faiz ödemeleri yükünü hafifletmek için daha aktif ve çeþitlendirilmiþ bir borç yönetimi politikasý ve
özelleþtirmenin hýzlandýrýlmasý ile tamamlanacaktýr. Kamu sektörünün iç borçlanma gereðini sýnýrlandýrmak amacýyla aþaðýda belirtilen adýmlarý atarak 2000 yýlý kamu sektörü özelleþtirme gelirlerini GSMH
nýn en az %3.5ine (7.6 milyar ABD Dolarý) yükseltme niyetindeyiz. Telekomünikasyon ve enerji sektörlerinden elde edilecek özelleþtirme gelirleri (4.5-5.5 milyar
ABD Dolarý) doðrudan Hazineye aktarýlacaktýr. Özelleþtirme Ýdaresinin elde edeceði nakit gelirlerin (3.1 milyar ABD Dolarý) 0.9 milyar ABD Dolarý faiz ödemelerinde, iþletme maliyetleri için ve KÝTlere
transfer edilmek üzere kullanýlacaktýr. Geri
kalan (2.2 milyar ABD Dolarý), Kamu Ortaklýðý Fonuna (KOF) Bütçe Dýþý Fonlarýn
yatýrýmlarýný finanse etmek üzere (400
milyon ABD Dolarý) ve kalan 1.8 milyar
ABD Dolarý Kamu Ortaklýðý Fonunun Hazineye olan borçlarýnýn azaltýlmasýnda
kullanýlacaktýr. Hangi kaynaktan olursa olsun elde edilecek ek özelleþtirme gelirleri borç azaltýmýnda kullanýlmak üzere
Hazineye aktarýlacaktýr.

Ýþte IMFye verilen Niyet Mektubu, dýþ
borçlarýn ödenmesine iliþkin yýllýk programýný
böyle açýklamaktadýr.
Görüldüðü gibi, ülke kaynaklarý, yýllýk bazda tümüyle borçlarýn ödenmesine yöneltilmektedir. Oysa ki, yýllar boyu gerçekleþtirilecek özelleþtirmelerle saðlanacak gelirlerin
ülkenin kalkýnmasý için nasýl kullanýlacaðýna iliþkin pekçok þeyler yazýlmýþ, çizilmiþ ve
söylenmiþti. IMFyle yapýlan anlaþmadan öðreniyoruz ki, tüm özelleþtirme gelirleri, üstelik hangi kaynaktan olursa olsun tümüyle
borçlarýn ödenmesi için kullanýlacaktýr. Ve
yine öðreniyoruz ki, telekomünikasyon ve
enerji sektörlerinde kesinkes özelleþtirmeye
gidilecek ve buradan elde edilen gelirle dýþ
borç ödenecektir. Böylece Telekomun satýþý
resmen ilan edilmiþ ve her türlü elektrik üre-
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tim ve daðýtýmýnýn özel þirketlere devredileceði IMFye bildirilmiþtir.
Telekomünikasyon ve enerji, her ülke için
stratejik sektörler niteliðindedir. Bu sektörlerin stratejik niteliði, ülkelerin kendi siyasal baðýmsýzlýðý, ekonomik yatýrýmlarý için
kendi söz ve karar hakkýný elinde tutmasýndan kaynaklanmaktadýr. Telekomünikasyonun ekonomik niteliði yanýnda askeri niteliði,
bu stratejik özelliði daha da büyütmektedir.
Bu iki stratejik sektör kimin eline geçerse,
onlarý ülkenin ekonomik, sosyal, politik, askeri her alandaki faaliyetini yönetebilir ve denetleyebilir hale getirir. Böylece, hangi politikacýnýn kiminle ne konuþtuðunu A. Çakýcý
deðil, onlar bilecek, hangi köye yol, su, elektrik iletileceðine de onlar karar verecektir.
Marmara depreminde açýk biçimde görüldüðü gibi, telekomünikasyon alanýnda yapýlan
kýsmi özelleþtirme (GSM hatlarýnda) ve özelleþtirmeye hazýrlýk çerçevesinde gerçekleþtirilen ön düzenlemeler, ülkenin baþbakanýnýn
depremle ilgili bilgileri saatlerce alamamasýna neden olmuþtur.
Tüm bunlardan açýkça görüleceði gibi, bu
stratejik sektörlerin özelleþtirilmesinden elde
edilen gelirler borç ödemesine gideceði için,
bunlarýn satýn alýcýlarý da bizzat bu borçlarý
verenler olacaktýr. Yani emperyalist tekeller.
Bu gerçeklere raðmen, IMF ile yapýlan
stand-by anlaþmasý sonrasýnda tüm yazýlý ve
görüntülü basýnýn tümünde, ülkemizin kredibilitesinin nasýl yükseldiði ve anlaþmayla
birlikte uluslararasý finans kuruluþlarýndan
yeni krediler alýnarak ülkemizin nasýl kalkýnacaðý yazýlýp-çizilmeye devam etti. Ve
2000 yýlýnýn Ocak ortalarýna gelindiðinde,
Hazinenin 30 yýl vadeli 1,5 milyar dolar dýþ
borç saðladýðý müjdesi geldi.
Bir yandan, IMF ile yapýlan anlaþma gereðince eldeki tüm kaynaklar kullanýlarak dýþ
borçlarýn ödenmesinden söz edilirken ve dýþ
borçlar ödenmesiyle ülkenin düze çýkacaðý
ileri sürülürken, gelen müjdeli haber yýlýn
ilk yeni borç miktarýný kamuoyuna duyuruyordu. Oysa ki, Hazinenin aldýðý bu yeni borç,
salt dýþ borçlarýn bitirilmesinin amaçlandýðýný
göstermekle kalmýyor, ayný zamanda dýþ
borçlanmanýn maliyetini de açýkça ortaya koyuyordu.
Müjdesi verilen 30 yýl vadeli 1,5 milyar
dolarlýk borçlanmanýn yýllýk faiz oraný %11,875
olmuþtur. Böylece her yýl bu yeni borç için
178 milyon dolar faiz ödemesi yapýlacaktýr.
Ana para ödemesi yapýlmadýðý sürece, 30 yýl
boyunca ödenecek toplam faiz miktarý 5 milyar 344 milyon dolar olmaktadýr. IMF anlaþ-

masý sonrasýnda alýnan bu ilk dýþ borcun
%11,875lik faiz oraný, emperyalist ülkelerdeki faiz oranlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, ülkemiz
hazinesinin nasýl bir tefecinin eline düþtüðünü
açýkça göstermektedir.
30 yýllýk ABD hazine bonosu tahvillerinin
faizi %6.55, Alman devlet tahvillerinin faiz oraný %5.50 ve Fransýz devlet tahvillerinin faiz
oraný %5.61 iken, T.Cnin 30 yýllýk devlet tahvili
faiz oraný bunlarýn iki katýndan daha yüksek
olmuþtur. Yapýlan en genel bir hesaplamaya
göre, bu yüksek faiz oranlarýyla yapýlan borçlanmalar sonucunda, borçlarýn GSMHya oranýndan söz etmek yerine, GSMHnýn borçlara
oranýndan söz etmek gerekmektedir. (Yapýlan
bir hesaplamaya göre, yýllýk büyüme oraný
%4.5 olduðu kabul edildiðinde, 30 yýl sonra
GSMH 800 milyar dolar dolaylarýnda olurken,
borç stoku 3 trilyon dolarý geçecektir.) Bu ise,
açýkça ülke hazinesinin iflas etmesi demektir. Bir ülkenin hazinesinin iflas etmesi ise, o
devletin resmen ortadan kalkmasýdýr. Bu da,
kazanacaðý iddia edilen ülkenin mevcut olmayacaðý demektir. Ýþte bugün iki koyup on
almayý hesaplayanlarýn ve halký bu anlayýþý
desteklemeye çaðýranlarýn ülkeyi karþý karþýya
býraktýklarý gerçek budur.
Ancak bunlar, kaybedenin olmadýðý, kazananýn Türkiye olduðu aldatmacasýnýn sadece bir parçasýdýr.
6. Türkiyede yaþanan enflasyonun
sürgit özelliði dikkate alýndýðýnda, 200002 yýllarý için enflasyonla mücadele hedeflerimizin belirlenmesinde enflasyonu aniden tek haneli rakamlara indirmenin güçlüðü ile geçmiþteki uygulamalardan açýkça farklý olunacaðýnýn sinyalinin verilmesi
ihtiyacýnýn dengelenmesine büyük önem
verilmiþtir. Bize göre, 2000 yýlý enflasyon
hedefimiz -12 aylýk TÜFE enflasyonunu
Aralýk 2000 sonu itibariyle %25e (TEFE
enflasyonu %20ye) düþürmek- enflasyonla mücadele yolunda kademeli bir uygulamaya imkan saðlamakla beraber geçmiþ uygulamalardan (son 10 yýlýn TEFE
ortalamasý %80 civarýndadýr ve 1999
sonu itibariyle % 65 olacaðý tahmin edilmektedir) farklý olduðu konusunda açýk bir
sinyal göndermektedir. 2000 yýlý enflasyon hedeflerimiz, TEFE ve TÜFE enflasyonunu 2001 yýlý sonunda %10-12ye ve
2002 yýlý sonunda tek haneye (yaklaþýk
%5-7) düþürmek için iyi bir baþlangýç noktasý teþkil etmektedir. (abç)

T. C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan IMF baþkaný Michel Carndessusa
verilen 9 Aralýk 1999 tarihli Niyet Mektubu
nun 6. maddesine bunlar yazýlmýþtýr.
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Deniliyorki, Türkiyede 1999 yýlý enflasyonu %65tir. Bunu 2000 yýlýnda %20ye indirmekten sözederken, amacýmýz geçmiþ uygulamalardan farklý olduðu konusunda açýk
bir sinyal göndermektir.
Bunun Türkçesi, %65 enflasyon içinde
bulunan bir ülkede, %20 enflasyondan sözetmek pek fazla inandýrýcý deðilse de, amacýmýz kitlelerde bunun gerçekleþeceði sanýsýný
uyandýrmaktýr. Böylece, IMF anlaþmasýnýn
zorunlu kýldýðý ekonomik uygulamalara karþý
kitleler daha iþin baþlangýcýnda tepkisiz kýlýnacaktýr.
Ýkinci olarak, amaç, iþçi ve memur kesiminin 1999 yýlý enflasyonu ile (%65) reel gelirlerinde meydana gelen kayýplarý gözden
kaçýrmaktýr.
Ýþçi ücretleri ve memur maaþlarý, 2000 yýlý
enflasyon hedeflerine göre artýrýlacak, ancak
hiçbir biçimde 1999 yýlýndaki enflasyon oraný
hesaba katýlmayacaktýr. Böylece iþçi ve memurlarýn reel gelir kaybý, doðrudan %65 olmaktadýr. 2000 yýlý sonu itibariyle %20 enflasyon hedefi tutturulsa bile, ücret ve maaþlarda yapýlacak %20lik artýþla, iþçi ve memurlarýn gelirleri, 1999 yýlýna göre %65 azalmýþ olacaktýr. Bu ise, iþçi ve memurlarýn yaþam düzeylerinin bu oranda düþmesi anlamýna gelmektedir.
Bu gerçekler, görülebilir ve kavranabilir
olduðu halde, gönderilen açýk bir sinyalle,
kitlelerin dikkatleri baþka yöne kaydýrýlmaktadýr. Ancak halk kitleleri aldatýlmaya çalýþýlsa
bile, emperyalist tekeller öylesine kolay açýk
sinyallere inanacak durumda deðillerdir. Ve
Ocak ayýnýn sonuna yaklaþýlýrken ünlü kredi derecelendirme kuruluþu Standart&Poor
un Türkiye deðerlendirmesi yayýnlandý.
23 Ocak 2000 tarihli Milliyet gazetesinin
haberine göre, Standart&Poor, ilan edilen %20
döviz fiyatý artýþýnýn daha yüksek çýkacaðýný
ve enflasyon oranýnýn da %55i bulacaðýný
söylemektedir.
Böylece IMF ile yapýlan anlaþmanýn kamuoyuna yansýtýlan yanlarý dýþýnda yanlarý olduðu
emperyalist tekellerin bir kredi derecelendirme kuruluþu tarafýndan ortaya konulmuþ
oldu. (*)

(*) Daha düne kadar tahlillerine ve verdiði kredi notuna büyük önem verdiðini ilan eden T.C Hazine Müsteþarlýðý, Standart&Poorun bu son açýklamasý karþýsýnda sert yanýt vererek, S&Pyi ikaz etmiþ ve kýnama kararý almýþtýr. Bu karar çerçevesinde Hazine
Müsteþarý Selçuk Demiralp imzasýyla S&Pye sert bir
mektup yazýlmýþ ve ardýndan Merkez Bankasý Baþkaný
Gazi Erçel sert bir açýklama yaparak, Türkiye eko-

IMF ile yapýlan anlaþmanýn niyeti, bu
geliþmelerle daha da belirginleþmiþtir. Amaç,
dünya ekonomik buhranýndan en fazla etkilenen emperyalist finans kuruluþlarýnýn buhraný atlatabilmek için gerekli kaynaklarý geribýraktýrýlmýþ ülkelerden saðlamalarýdýr. Bunun
pratikteki ifadesi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
1980 dünya ekonomik buhranýnda olduðu
gibi, ellerindeki tüm kaynaklarý kullanarak dýþ
borçlarýn bir bölümünü ödemelerini saðlamaktadýr. 1980 ekonomik buhraný sýrasýnda,
bu uygulama, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde sýký
para politikasý izlenerek ve ihracata yönelik sanayileþme adý altýnda ülkelerin tüm üretim deðerlerini emperyalist ülkelere aktararak
gerçekleþtirilmiþken, günümüzde ayný sýký
para politikasý (monatarizm) ihracatsýz gerçekleþtirilmek durumundadýr.
Bu nedenden dolayý, ülke içinde talebin
düþürülmesi, politikanýn ilk ve tek halkasýný
oluþturmaktadýr. Ülke içi talebin azaltýlmasýnýn
en bilinen yöntemi ise, ücret ve maaþlarýn
dondurulmasý, tarým ürünlerine yapýlan
desteðin kaldýrýlmasýdýr. Bu yöntem ise, kitlelerin tepkilerini yükselteceðinden, sadece
askeri darbe koþullarýnda uygulanabilir niteliktedir. Günümüz koþullarýnda, eski tarzda
yönetimin askerileþtirilmesi gündemde olmadýðýndan, uygulamada farklý bir yol izlenilmektedir.
Ülke içi talebin azaltýlmasý amacýyla ücret
ve maaþlarýn dondurulmasý, tarým ürünlerine
yapýlan desteðin kaldýrýlmasý için kitlelerin
istikrar önlemlerini desteklemesi saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. Her dönemde olduðu gibi,
oligarþiler, çalýþan kesimleri sýnýfsal olarak
kendisine yedeklemeye çalýþmaktadýrlar. Bu
amaçla tüm medya olanaklarý seferber edilirken, gerçekleþmesi olanaksýz hedeflerin
kitlelerce benimsenmesi istenmektedir.
Ülkemiz somutundan örneklersek, 1999
yýlýnda gerçekleþen %65 enflasyona raðmen,
ücret ve maaþlar ile tarým ürünleri fiyat artýþnomisiyle ilgili olarak gerçeði yansýtmayan ve subjektif görüþlerin rating kuruluþlarýnýn kredibilitesini olumsuz etkileyeceði söylemiþtir.Böylece çok kýsa bir süre
öncesine kadar verdiði BBB vb. kredi notuyla manþetlere geçen S&P, bir anda gerçeði yansýtmayan ve
subjektif görüþler beyan eden bir kuruluþ haline
dönüþtürülmüþtür. Bu da yýllarca bu kuruluþlarýn kredi notuyla kitlelerin nasýl kandýrýlmaya çalýþýldýðýnýn
açýk itirafýdýr.
Þüphesiz, IMF ile yapýlan anlaþmanýn bir ayý dolmadan S&P tarafýndan yapýlan bu deðerlendirme pekçok
kiþiye þaþýrtýcý gelecektir. Oysa ki, bu olgu, tüm propagandaya raðmen globalleþen dünyada emperyalist tekeller arasýndaki uzlaþmaz çeliþkinin varlýðýný
sürdürdüðünü göstermektedir.
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larý öngörülen hedefe uygun olarak, yani
%20 oranýnda artýrýlacaðý kitlelere kabul ettirilerek, kitlelerin alým gücünde (talep) %65lik
bir azalma önsel olarak saðlanmaktadýr. Diðer yandan ise, 2000 yýlý için öngörülen enflasyon hedefi kesinkes tutmayacaðý için (ki
Standart&Poor deðerlendirmesinde bu açýkça
ifade edilmiþtir), yapýlan %20lik artýþ üstündeki her enflasyon miktarý kadar da talep
azaltýlmýþ olacaktýr. Standart&Poorun rakamlarýyla ifade edersek, ücret ve maaþlar ile tarým ürünleri fiyatýnda yapýlacak %20lik artýþ,
gerçekleþmesi olasý olan %55lik enflasyonla
birlikte, 35 puanlýk bir talep daralmasý yaratacaktýr. Böylece 1999 enflasyonuyla saðlanan
65 puanlýk talep daraltýlmasýyla birleþerek, kitlelerin alým gücü, 2000 yýlý için %100 oranýnda azalacaktýr. Ve ülkemizde yaþayan herkesin çok iyi bileceði gibi, böylesine bir reel gelir
kaybý 24 Ocak Kararlarý sonrasýnda gerçekleþmiþtir ve aradan geçen yirmi yýla raðmen
reel gelirler 1980 öncesindeki seviyeye çýkamamýþtýr.
Bu uygulama, standart IMF reçetesi uygulamasýdýr. Bir yandan emperyalist ülkelerin
içinde bulunduklarý mali kriz koþullarýnda
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný tahsil
ederken, diðer yandan saðlanan reel gelir düþüþleriyle üretim maliyetleri düþürülmektedir.
Bir baþka deyiþle, devlet harcamalarýnýn azaltýlmasý (özellikle sosyal harcamalarýn) ve subvansiyonlarýn kaldýrýlmasýyla, devlet gelirleri
dýþ borç ödemelerine yöneltilirken, düþük
ücretlerle tekellerin üretim maliyetleri aþaðý
çekilmektedir. Burada bütün sorun, kitlelerin
bu yoksullaþma karþýsýnda tepki gösteremez halde tutulmalarýdýr. Bugün tüm araçlar
kullanýlarak yapýlan propagandanýn amacý da
budur. Bu propaganda, 12 Eylül askeri darbesinin terörünü yaþamýþ bir ülkede, oligarþinin soldan devþirdiði yeni kadrolarýyla yürütülmektedir. Her türden sivil toplum örgütü bu iþ için seferber edilmiþtir.
IMFye verilen Niyet Mektubunda izlenecek tarým politikasý þöyle ifade edilmektedir:

&

40. Halihazýrda uygulanmakta olan
tarýmsal destekleme politikalarý fakir çiftçilere destek saðlamanýn en düþük maliyetli yöntemi deðildir. Yapýlan uygulama,
piyasadaki fiyat sinyallerini bozarak kaynak daðýlýmýný kötü etkilemekte, fakir
çiftçilerden çok zengin çiftçilere fayda
saðlamakta ve tarým alanýndaki karar verme mekanizmasýnýn bir çok Bakanlýk ve
ka- mu kurumu arasýnda daðýlmasýndan
ötürü husule gelen parçalý yapý nedeniyle tutarlý olamamaktadýr. Bütün bunlarýn

ötesinde, bu politikalar, son yýllarda ortalama olarak GSMHnýn %3ü gibi bir
maliyet ile vergi mükellefleri üzerine aðýr
yük getirmektedir. Reform programýmýzýn
orta vadeli amacý var olan destekleme politikala- rýný safhalar halinde ortadan kaldýrmak ve fakir çiftçileri hedef alan
doðrudan gelir desteði sistemi ile
deðiþtirmektir. Bu, ilk öncelikle 2000 hasat yýlý için bir pilot prog- ram uygulamaya
konarak yapýlacaktýr. Bu pilot çalýþmanýn
sonuçlarýna göre, doðrudan gelir desteði
sistemini 2001 yýlýnda ülke çapýna
yaygýnlaþtýracaðýz ve bu sis- temi 2002
yýlý sonuna kadar tamamlamayý bekliyoruz. Bu sistem, 2001 yýlý Mart ayýna kadar
tamamlanacak olan çiftçi kayýt sistemi
üzerine kurulu olacaktýr.
41. ...Hükümet çiftçilere verilen kredi
sübvansiyonunu safhalar halinde tedricen
oradan kaldýracaktýr. Ziraat Bankasý ve
Halk Bankasý tarafýndan verilen kredi sübvansiyonlarýnýn toplam maliyeti 1999 yýlý
için tahmin edilen GSMHnýn %1.2lik seviyesinden 2000 yýlýnda GSMHnýn %0.6
sýna düþecektir.

IMF tarafýndan onaylanan ve üçer aylýk dönemlerle izlemeye alýnan istikrar önlemleri
nin bu ifadeleriyle, S. Demirelin Cumhurbaþkaný sýfatýyla 2000li yýllara iliþkin perspektifleri ortaya koyarken açýkça beyan ettiði, ülke nüfusunun %40ný oluþturan kýrsal nüfusun
%10un altýna indirilmesi hedefiyle paralellik göstermektedir.
Bunun anlamý çok açýktýr: Kýrsal nüfus
mülksüzleþtirilecektir.
Bu mülksüzleþtirme karþýsýnda emperyalizmin ve oligarþinin temel dayanaðý ise, Niyet Mektubunda açýkça ifade edildiði gibi
kent küçük-burjuvazisi olmaktadýr. Ortalama
olarak GSMHnýn %3ü gibi bir maliyet ile vergi
mükellefleri üzerine aðýr yük getirmektedir
beyanlarý, nicel olarak en büyük vergi mükellefi olan kent küçük-burjuvazisine yöneliktir.
Köylü kitlelerinin bu mülksüzleþtirmeye yönelik olasý bir direniþi, kent küçük-burjuvazisinin desteði alýnarak bastýrýlmasý planlanmýþtýr.
Diðer yandan, fakir çiftçileri hedef alan
doðrudan gelir desteði sistemi kurulacaðý
beyanýyla da, örgütsüz ve daðýnýk durumdaki
köylü kitlesi içinde uygulamayý destekleyecek
bir kesim yaratýlmak istenmektedir. Öyle ki,
mevcut tarým politikalarýnýn, yani tarým ürünlerine yapýlan subvansiyonlarýn, fakir çiftçilerden çok zengin çiftçilere fayda saðladýðý
ileri sürülerek, topraksýz ve az topraklý köylü
kitlesi pasifize edilmeye çalýþýlmaktadýr.
Oysa ki, kýrsal alandaki mülksüzleþtirme,
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doðrudan köylünün topraktan kopartýlmasý
anlamýna gelmektedir. Boþalan topraklar ise,
köylü ile birlikte yok olmayacaðýna göre, birileri bu topraklarý yok pahasýna satýn alacaktýr. Bu satýn alma için ise, para gereklidir ve
bu para da, kýrsal alanda sadece zengin çiftçide bulunmaktadýr. Ziraat Bankasý ile Halk
Bankasýnýn vermiþ olduðu küçük çiftçi kredilerinin kademeli olarak kaldýrýlmasýndan sözedildiði halde, zengin çiftçilere açýlan kredilerin
azaltýlmasýndan sözedilmemektedir.
Böylece köylülük içinde 1950ler sonrasýnda baþlayan sýnýfsal farklýlaþma ve ayrýþma sonucu ortaya çýkan çeliþkilerin, IMF anlaþmasýnda, küçük üretimin tasfiyesi için kullanýlacaðý açýklanmaktadýr.
Yeni tarým politikalarýnýn diðer bir yaný da,
2001 yýlý Mart ayýna kadar tamamlanacak
olan çiftçi kayýt sistemiyle, köylülerden gelir
vergisi alýnmasý uygulamasýnýn baþlatýlmasýdýr. Kaldýrýlan tarým subvansiyonarýyla, kesilen
küçük çiftçi kredileriyle mülksüzleþtirilemeyen
köylü kitlesinin de gelir vergisi uygulamasýyla
mülksüzleþtirilmeleri hedeflenmektedir.
Böylece, kýrsal nüfusun büyük oranda
mülksüzleþtirilmeleriyle kapitalist çiftliklerin
kurulmasýnýn önü tümüyle açýlmýþ olacaktýr.
Kentlere göç etmeyen kýrsal nüfusun da, bu
kapitalist çiftliklerde tarým iþçisi olarak istihdam edilmesi planlanmýþtýr. 1950lerden itibaren uygulamaya sokulan yeni-sömürgecilik
uygulamalarýnýn son halkasý da (kapalý üretim birimlerinin yýkýlarak pazar için üretimin
egemen kýlýnmasý) böylece gerçekleþtirilmek
istenmektedir.
Ancak tarýmla ilgili uygulamalar sadece
köylü kitlesinin mülksüzleþtirilmesiyle sýnýrlý
deðildir. Niyet Mektubuna þunlar yazýlmýþtýr:
2000 yýlý hububat destekleme fiyatlarý, destekleme fiyatlarý ve tahmin edilen
dünya piyasa fiyatý arasýndaki fark, tahmin edilen dünya c.i.f. piyasa fiyatýnýn
%35inden fazla olmayacak þekilde belirlenecek ve 2001 yýlýnda bu fark daha da
azaltýlacaktýr. Destekleme fiyatlarý ton
baþýna 150 USDden aþaðý olmayacaktýr. Ýthal tarifeleri, tarife dahil ithal fiyatý,
yukarýda açýklanan destekleme fiyatýndan
daha yüksek olacak þekilde ayarlanacaktýr. Tahmin edilen dünya fiyatý Þikago Borsasýnda (Chicago Board of Trade) kote
edilen USA2HRWnin fiyatýna baðlý olarak belirlenecektir. TMO tarafýndan yapýlan hububat alým miktarýný düþürmek ve
TMOnun yüksek miktarlý stok tutmasýndan kaynaklanan zararlarýný ortadan kaldýrmak için Hükümet, TMO iç satýþ fiyatlarýnýn (i) TMOnun alýþ fiyatý artý satýþ za-

manýna kadar olan maliyetinden (stoklara zýmni olarak uygulanacak faiz oraný
dahil olmak üzere) veya (ii) ayný kalitedeki hububatýn ithal tarifesi dahil parite fiyatýndan, hangisi daha az ise o fiyattan
daha düþük olmayacaðýný açýklayacaktýr.

Emperyalist ülkelerin, özellikle Amerikan
emperyalizminin, genetik alanda geliþtirilen
tekniklerle tarýmsal üretimi olaðanüstü artýrdýðý ve dolayýsýyla yýllardýr sürekli baþta buðday olmak üzere tarým ürünleri fazlasý sorunu
ile yüzyüze bulunduðu bir dönemde, ülkemizdeki buðday fiyatýnýn Þikago Borsasýna göre
belirlenmesi, açýkça ülkedeki tahýl üretiminin
tasfiye edilmesi anlamýna gelmektedir. Bu
tasfiye hareketi, ayný zamanda ülkenin bugüne kadar sanayi ürünlerindeki dýþa baðýmlýlýðýnýn tarým ürünleri alanýna geniþletilmesi
sonucunu doðuracaktýr. Ýletiþim ve enerji gibi
stratejik sektörlerde gerçekleþtirilecek özelleþtirmeyle saðlanacak olan emperyalizme baðýmlýlýk, tarým ürünleriyle tam baðýmlýlýða dönüþtürülmektedir. Bunun sonucu olarak, ülkemizde yaþayan her kiþi, baþta ABD olmak
üzere, tüm emperyalist ülkelerin vatandaþlarýyla eþit hale gelmektedir. Onlarýn aldýklarý
ekmeðin buðday fiyatýyla, ülkemizdeki vatandaþlarýn ekmeklik buðdayýnýn fiyatý eþitlenerek, ekmek fiyatlarý eþitlenmiþ olacaktýr. Bu,
bir yandan fiyatlarýn dolarizasyonunu saðlamada büyük bir adým olacaðý gibi, ulusal
paranýn, yani TLnin dolarla yer deðiþtirmesi
için de önemli bir temel teþkil edecektir.
Ve tüm bunlarýn karþýsýnda, küçük-burjuvalar ve aydýnlarý, ellerinde hesap makineleriyle þöyle diyeceklerdir:
Kötü mü? Fiyatlar dolarla belirlendiðinde, ücretler de dolarla ödenecektir. Böylece TLnýn deðer kaybetmesinden kaynaklanan gelir kayýplarý ortadan kalkacaktýr. Bu iþten en fazla
iþçiler kârlý çýkacaktýr. Hem yýllardýr vergi ödemeyen köylüler vergilendirilerek
ülke ekonomisine bizler gibi katký yapmalarý saðlanacak, hem de demagog
politikacýlarýn oy uðruna tarým ürünleri fiyatlarýný istedikleri gibi yükseltmeleri engellenecektir. Bunlar hiç de fena
deðil.
Ve ekleyeceklerdir:
Kaybeden yok, Kazanan Türkiye!
Öyle ya, bir yandan yýllardýr vergilendirilemeyen (1926da aþarýn kaldýrýlmasýndan buyana) köylüler vergilendirilecek, diðer yandan
buðday ve diðer tahýllarýn fiyatlarý aþaðýya çekilecek, böylece hem hazine kazanacak,
hem ekmek fiyatlarý ucuzlayacaðý için halk
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kazanacak!
Ýþte globalizm savunucularý, emperyalizme baðýmlýlýðýn faziletleri üzerine tezler hazýrlayanlarýn, geliþmeler karýþýsýndaki tavýrlarý
böyle olmaktadýr.
Bugün Dünya Bankasýnýn övgüler dizdiði
tarým reformu, tarýmda kapitalist üretim iliþkilerinin egemenliðinin mutlak bir biçimde
saðlanmasý için atýlacak son adýmlarý ortaya
koymaktadýr. Yukarda belirttiðimiz gibi, bu
son adým, kýrsal nüfusun mülksüzleþtirilmesi ve kýrsal alanlarýn insansýzlaþtýrýlmasýyla
sonuçlanacak adýmdýr. 1970lerde, devrimci
silahlý mücadelenin kýrsal alanlardaki etkinliðini kýrabilmek amacýyla küçük üreticilerin desteklenmesi projeleri geliþtiren Dünya
Bankasý, 2000lere girildiðinde, daha düne
kadar desteklediði küçük üreticilerin tasfiyesi
için projeler geliþtirmektedir. Oysa ki, Dünya
Bankasýnýn 1970lerdeki tarým politikalarý ile
günümüzdeki tarým politikalarý arasýnda hiçbir fark yoktur. Her dönemde emperyalizmin
temel amacý, bir yandan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki kýr gerillasýnýn kitlesel desteðini ortadan kaldýrmak, diðer yandan kýrsal alanlarda
kapitalist üretim iliþkilerini egemen kýlmak
olmuþtur.
Vietnam savaþýnda Amerikan emperyalizminin stratejik köycükler oluþturarak, kýrsal
nüfusu azaltma uygulamalarýnýn baþarýsýzlýðýna paralel olarak geliþtirilen küçük üreticilerin desteklenmesi projesi de, yýllar içinde etkili olamamýþtýr. Bugün yeniden Vietnam savaþýndaki planlara geri dönülmektedir: Kýrsal
alanlarýn insansýzlaþtýrýlmasý ve üretim alanlarýnýn bütünleþtirilmesi.
Þüphesiz emperyalizmin bu amaçlarý, depolitizasyonun egemen olduðu bizim gibi ülkelerde, pekçok kiþiyi ilgilendirmeyecektir. Ve
hatta, bu amaçlar pekçok kesim tarafýndan
desteklenecektir de. Gerçekleþtirilmek istenenin, bizzat bir ülkenin kendi geleceðini belirlediði ise, hep bir yana itilebilecektir.
Tarýma yönelik subvansiyonlarýn kaldýrýlmasý ve tahýl fiyatlarýnýn Þikago Borsasýna endekslenmesi, köylülerin topyekün mülksüzleþtirilmeleri sonucunu doðurmanýn ötesinde,
tarým ürünlerinde, gerek fiyat açýsýndan, gerekse alým açýsýndan, dýþa tam baðýmlý hale
getirmesi, tüm halkýn, kýsa dönemli fiyat düþüþlerinden öte, uzun dönemli fiyat yükseliþleriyle uðrayacaðý kayýplar düþünülebileceðin
çok daha ötesindedir.
Yýllýk olarak ortalama 15-18 milyon ton
buðday üretimi yapýlan ülkemizde, buðday
fiyatýnýn Þikago Borsasýnda belirlenmesiyle
ortaya çýkacak toplam kayýp miktarý (150 do-

lar/ton ve 18 milyon ton üretim hesabýyla) 720
milyon dolar olmaktadýr. Buðdayýn ton baþýna
üretim maliyetinin 200 dolar olduðu bir ülkede, bu fark, ülke dýþýna net döviz transferi anlamýna gelmektedir.
Diðer yandan, Þikago Borsasý, her borsa
gibi, hem spekülasyon alanýdýr, hem de arztalep iliþkileriyle sürekli deðiþen fiyatlara sahiptir. Ve her zaman olduðu gibi, üretim alanlarýnda tekel durumunda olan ülkeler ve þirketler, kendi çýkarlarýna uygun olarak fiyatlarý deðiþtirebilme gücüne sahiptirler. Herhangi bir ülkenin buðday talebi, kaçýnýlmaz olarak
fiyatlarýn yükselmesine neden olmaktadýr.
Tarým ürünleri alanýnda oluþan tekel durumu,
fiyatlarýn tekellerce belirlenmesini getireceðinden, tekel kârýný içermek durumundadýr. Bunun sonucu olarak, bugün 150 dolar civarýnda
görünen buðday fiyatlarý, spot alýmlarda 200
dolarýn üzerine yükselmek durumundadýr.
Ülkemizdeki hayvancýlýk sektöründe görüldüðü gibi, ithal etin ülke içindekinden çok daha
düþük olduðu iddiasý ile baþlatýlan kampanya
sonucunda, et fiyatlarý emperyalist ülkelerdeki fiyatlarýn üstüne çýkmýþtýr. Ayný durum, bugün tüm tarým ürünleri için gündeme getirilmektedir.
Böylece, küçük-burjuvalarýn ve aydýnlarýnýn her türlü garantisine raðmen, kýrsal nüfusun %10larýn altýna indirilmesiyle, elde edileceði varsayýlan vergi gelirleri büyük oranda
ortadan kalkacak ve tarým ürünlerinin fiyatlarý ülke içi üretim maliyetlerinin çok üstünde
gerçekleþecektir. Bu durumdan da en fazla
etkilenecek kesim ise kent küçük-burjuvazisinin bizzat kendisidir. Çünkü bu ürünlerin nihai tüketicisi, kentlerde oturan insanlardýr.
Bu kaçýnýlmaz sonuç, yani küçük-burjuvazinin yoksullaþmasý, bugün uygulamaya
sokulan IMF programýnýn en bilinen sonucu
durumundadýr.
Kent küçük-burjuvazisinin orta gelir düzeyine sahip olan kesimleri, mevcut gelirleriyle,
bugünkü koþullarda yaþamlarýný sürdürememektedirler. Ellerinde bulunan birikimlerini
(para), deðiþik getiri alanlarýna yatýrarak, ek
bir gelir sahibi durumundadýrlar. Çokluk, faiz,
döviz ve repo iþlemlerine yatýrýlmýþ olan bu
paralar, bugüne kadar bu kesimlerin yaþam
standartlarýnýn garantisi olmuþtur. Ama þimdi, düþen faiz oranlarý ve sabit kur politikalarý
ile, bu getiri alanlarý ortadan kalkmýþtýr.
Aralýk 1999 tarihi itibariyle ek gelir olarak
faizden elde edilen para miktarý, faiz oranlarýnýn 30 puan aþaðý çekilmesiyle, birden ortadan kalkmýþtýr. Öte yandan, ilan edilen enflasyon rakamý esas alýndýðýnda, 2000 yýlýnda fi-
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yatlar %20 artacaktýr. 30 puan azalan bir gelir
ve karþýlýðýnda fiyatlarýn %20 artýþý ile karþý karþýya olan bu kesimlerin yaþam düzeyi, 1999
yýlýna göre %50 azalmýþ olacaktýr. IMF programýnýn temelini oluþturan talep daraltýlmasý
hedefi, böylece kent küçük-burjuvazisi açýsýndan yarý yarýya gerçekleþtirilmektedir. Diðer
yandan, ilan edilen enflasyon oraný ile gerçekleþmesi beklenen enflasyon oraný arasýndaki 35 puanlýk fark da, bu talep daralmasý
içine alýndýðýnda, kent küçük-burjuvazisinin
2000 yýlýndaki kayýplarý %85lere çýkmaktadýr.
Ýþte küçük-burjuva reformist aydýnlarýnýn
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýna verdikleri destek de, iþçi ve köylü kitlesinin %100
oranlarýndaki gelir kaybý karþýsýnda kendilerinin %85 dolaylarýnda ortaya çýkacak gelir kaybý arasýndaki farkla belirlenmektedir. Bir baþka deyiþle, küçük-burjuva reformist aydýnlarý,
kendi sýnýfýnýn orta ve üst gelir gruplarýnýn, diðer kesimlere göre 15 puan daha az yoksullaþacaðýnýn sevinci içindedir. Böylece, aðaca
bakýp ormaný görmekten uzaklaþtýrýlan kent
küçük-burjuvazisinin bu kesimleri, kendilerinin 1999 yýlýna göre %85 gelir kaybýna uðramalarýna deðil de, iþçi ve köylülerden 15 puan
daha az kayba uðrayacaklarýnýn sevinci ile
emperyalizme ve oligarþiye destek vermektedir.
Evet, kaybedenler ve kazananlar çok

açýktýr. Emperyalist tekeller ile onlarýn ülke
içindeki iþbirlikçisi tekelci burjuvazi dýþýnda
herkes kaybedecektir. Bu kayýplar, her sýnýf
için ve her sýnýfýn deðiþik kesimleri için, ayný
zamanda ve birden ortaya çýkmayacaktýr. Bazý
kesimler çok daha önce IMF ile yapýlan standby anlaþmasýnýn sonuçlarýndan etkilenecektir; bir baþka kesimler ise, orta vadede bu sonuçlarý yaþayacaklardýr. Bu yüzden, somutta,
uygulamadan etkilenen kesimlerin uygulamaya karþý tepkileri deðiþik zamanlarda ortaya
çýkacaktýr. Bu tepkilerin ortaya çýkýþ durumuna ve konumuna baðlý olarak, ülke içindeki
siyasal iliþkiler pekçok deðiþkenliðe sahne
olacaktýr. IMF programýnýn tam olarak uygulanmasý bu siyasal iliþkilerdeki deðiþikliklerle
belirlenecektir. Özellikle tekelleþememiþ burjuvazinin (orta burjuvazi) siyasal tepkisi, mevcut DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinin
geleceðini belirleyecektir. Bunun ötesinde,
küçük-burjuvazinin tepkisi, kýsa ve orta vadede fazla birþey deðiþtirmeyecektir. Örgütsüzlüðü, bireyciliði ve depolitizasyonu bir nitelik
gibi sunan ve benimseyen küçük-burjuvazi,
beklentilerinin tüm ötesinde, en fazla kaybeden kesim olacaktýr. Ama yine de onlar, kaybeden yok, kazanan Türkiye diyerek bir süre
daha kendilerini teselli etmeye devam edeceklerdir. Ta ki, IMF reçetelerinin balyozu
somutta kendi kafalarýnda patlayana dek.
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Menkul Kýymetler Borsasý
Kazandýrýyooor!



1984 yýlýnda T. Özalýn baþbakanlýðý ile birlikte baþlayan köþedönmecilik anlayýþýnýn
Türkiyedeki en tipik ifadesi, Ýstanbul Menkul
Kýymetler Borsasýnýn (ÝMKB) 1986 yýlýnda faaliyete geçmiþ olmasýdýr. Nerdeyse, ayný yýllarda geniþ kesimlerin ellerine geçen tüm paralarý yatýrdýklarý at yarýþlarý gibi, Ýstanbul
Borsasý, yoðun köþedönme alaný olarak
ortaya çýktý. Hemen hergün, birilerinin borsada oynayarak bir günde kaç milyon götürdükleri konuþuluyordu. Tek bir dikili aðacý
olmadýðý söylenen Özal ailesi, Ýstanbul Borsasýnýn en önemli reklamcýsý ve müþterisi
olarak bu dönemde ortaya çýkmýþtý.
Bu dönemde Ýstanbul Borsasý, benim
memurum iþini bilir sözleriyle baþlayan rüþvet döneminin en önemli aracýsý olarak ortaya çýkmýþ ve hertürlü rüþvet, yolsuzluk, kara
para, Ýstanbul Borsasý aracýlýðýyla aklanýlmýþtýr.
Birbiri ardýna açýlan döviz bürolarý, bu aklanan paralarýn T.Lndan dolara çevrilmesi iþlemlerinin yapýldýðý yerler olarak en çok iþ
yapan iþyerleri durumuna gelmiþtir.
Yýllar önce Engels, borsanýn kapitalist sistem içindeki yerini ve rüþvet ile baðlantýsýný
þöyle ortaya koymuþtur:
Modern toplumsal koþullarýmýz
içinde gitgide kaçýnýlmaz bir zorunluluk durumuna gelen, ve proletarya ile
burjuvazi arasýndaki son kesin savaþýn,
ancak kendi çerçevesinde sonuna kadar götürülebileceði devlet biçimi olan
demokratik cumhuriyet, [bu -ç.] en
yüksek devlet biçimi, servet ayrýmlarýný
artýk resmen tanýmaz. Zenginlik, demokratik cumhuriyette, gücünü, dolaylý, ama o kadar da güvenli bir biçimde
gösterir. Bir yandan, Amerikanýn klasik bir örnek sunduðu, memurlarýn

düpedüz rüþvet yemesi, öbür yandan,
hükümetle borsa arasýndaki ittifak biçimi altýnda; bu ittifak, devlet borçlarý ne
kadar çok artar, ve hisse senetli þirketler, yalnýzca ulaþtýrmayý deðil, üretimin
kendisini de ellerinde ne kadar çok
toplar ve böylece borsada ne kadar
merkezi bir durum kazanýrlarsa, o kadar kolay gerçekleþir. (*)
Lenin, Engelsin bu saptamasýný, Kievski
nin demokratik cumhuriyette, zenginliðin
egemen olamayacaðýna iliþkin iddiasýný yanýtlarken þöyle yorumlamaktadýr:
Ýþte size, kapitalizmde demokrasinin elde edilebilirliði sorunu üzerinde
mükemmel bir ekonomik tahlil örneði.
Emperyalizmde, kendi kaderini tayin
hakkýnýn elde edilebilirliði, o sorunun
bir parçasýdýr.
Demokratik cumhuriyet, kapitalizmle mantýksal olarak çeliþir, çünkü demokratik cumhuriyet, zenginle yoksulu
resmi olarak eþitler. Bu, ekonomik
sistemle siyasal üstyapý arasýnda bir çeliþkidir. Emperyalizmle cumhuriyet arasýnda da ayný çeliþki vardýr. Serbest rekabetten tekelciliðe dönüþümün, siyasal özgürlüklerin gerçekleþtirilmesini
daha da güçleþtirmiþ olmasý gerçeði
bu çeliþkiyi derinleþtirir ve aðýrlaþtýrýr.
Öyleyse, kapitalizm demokrasiyle
nasýl uzlaþýr? Sermayenin mutlak kudretini dolaylý yoldan yürüterek. Bunun
iki ekonomik yolu vardýr: (1) Doðrudan rüþvet; (2) hükümet ile hisse

(*) F. Engels: Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s: 401
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senetleri borsasý arasýnda ittifak. (Bu
bizim tezlerimizde ifade edilmiþtir.
Burjuva sistemde mali-sermaye herhangi bir hükümete ve herhangi bir
memura dilediði gibi rüþvet vererek
[onlarý -ç.] satýn alabilir!)
Bir kez meta üretimi, burjuvazi ve
para gücü egemen olunca, hangi hükümet, hangi demokrasi olursa olsun,
(doðrudan ya da hisse senetleri borsasý
yoluyla) rüþvete ulaþýlabilir.
Peki öyleyse, kapitalizm yerini emperyalizme býraktýðý zaman, yani tekelci kapitalizm-öncesi, yerini tekelci kapitalizme býraktýðý zaman, bu açýdan
deðiþen þey nedir, diye sorulabilir?
[Deðiþen þey -ç.] yalnýzca hisse senetleri borsasýnýn gücünün artýþýdýr.
Çünkü mali-sermaye, banka sermayesiyle kaynaþmýþ olan en yüksek, tekelci düzeydeki sanayi sermayesidir. Büyük bankalar hisse senetleri borsasýyla
kaynaþýr ve onu içine emer. (Emperyalizm hakkýndaki yazýn, hisse senetleri
borsasýnýn gerileyen rolünden, ancak
her dev bankanýn bizzat bir hisse senetleri borsasý oluþu anlamýnda gerileyen rolünden sözeder.)
Dahasý var. Eðer genel olarak servet, rüþvet ve hisse senetleri borsasý
yoluyla, herhangi bir demokratik cumhuriyet üzerinde egemenliðini tam olarak kurabiliyorsa, o zaman Kievski, çok
garip bir mantýk çeliþkisine düþmeksizin, nasýl olur da, emirlerinde milyarlar bulunan tröstlerle bankalarýn engin
servetinin, yabancý, yani siyasal bakýmdan baðýmsýz bir cumhuriyet üzerinde
mali-sermayenin egemenliðini gerçekleþtiremeyeceði görüþünü sürdürebilir?
Evet? Yabancý bir devlette memurlara rüþvet verilmesi gerçekleþtirilemez mi? Yoksa hükümet ile hisse senetleri borsasý arasýndaki ittifak yalnýzca kiþinin kendi hükümeti için mi sözkonusudur? (*) (abç)
Þüphesiz, Engels ve Leninin demokratik
cumhuriyet çerçevesinde kapitalistlerin mutlak egemenliðinin nasýl sürdürüldüðüne iliþkin
bu saptamalarý, tasfiye süreci içindeki PKKnin
yeni açýlýmýnýn tüm dayanaklarýný ortadan
kaldýrdýðý için de önemli olmakla birlikte, asýl
konumuz, borsanýn kapitalist sistem içindeki
iþlevlerinin bütünselliði olduðu için buna de(*) Lenin: Emperyalist Ekonomizm, s: 53-54

ðinmeyeceðiz.
Ülkemiz somutunda Özal döneminin sonuna gelindiðinde, borsa giderek gündemden
düþmeye baþlamýþtýr. Bunun temel nedeni,
Ýstanbul Borsasýnýn devlet memurlarýna verilen rüþvetin bir aracý olarak kullanýlmasý iþlevinin sonuna gelinmesidir. 1991 seçimleri sonrasýnda DYP-SHP hükümetinin kurulmasýyla
birlikte Ýstanbul Borsasý, gözle görülür bir biçimde, ülke gündeminin alt sýralarýna düþmüþtür.
1998 yýlýnda Asya Krizinin patlak vermesiyle birlikte, yeniden tüm dikkatler borsaya
ve borsa birleþik endeksine yönelmeye baþlamýþtýr. Bir gecede çöken Uzak-Doðu borsalarýna iliþkin haberler, hemen hemen tüm
medyada en geniþ biçimde yer alýrken,
Ýstanbul Borsasý, tarihinin en düþük seviyesine gerilemiþ ve bir hafta içinde %15 deðer
kaybederek, endeks ikibinler seviyesine düþmüþtür. Ve böylece, geniþ halk kitleleri, borsaya iliþkin haberlerin ülke ekonomileriyle
olan iliþkisini keþfetmiþtir.
1986 yýlýnda faaliyete geçen Ýstanbul Borsasý endeksi 100 dolarla baþlamýþ ve 1990 yýlýnýn yaz aylarýnda tarihi zirveyi yakalayarak,
1.081 dolara kadar yükselmiþtir. Bu tarihten
itibaren sürekli düþen ve belirli kesimlerin
spekülasyonlarýyla sabit bir bantta seyreden
Ýstanbul Borsasý, Asya Krizinin patlak vermesiyle birlikte 1999 Ocak ayýnda 453 dolara kadar gerilemiþtir. Ýstanbul Borsasý birleþik endeksi, 18 Nisan seçimleriyle birlikte yeniden
týrmanýþa geçmiþ ve her türlü olumsuz
ekonomik geliþmeye raðmen bu týrmanýþýný sürdürmüþtür. 2000 yýlýna girildiðinde
birleþik endeks deðeri, 1.619 dolara yükselmiþ
ve Ocak ayýnýn ilk iki haftasýnda 2.050 dolar
seviyelerine çýkmýþ ve birleþik endeks 20.000
lere ulaþmýþtýr. Ve ardýndan, borsacýlarýn sýkça kullandýklarý deyimle, kâr realizasyonu ya
da kâr satýþlarý baþlamýþ ve endeks deðeri
1.800 dolara düþmüþtür.
Ve iþte, bu geliþmeler, borsanýn rüþvet
dýþýndaki iþlevlerini ülkemiz somutunda görünür hale getirmiþtir.
Bugün Ýstanbul Borsasý, geniþ halk kitlelerinin ellerindeki her türden birikimlerinin
sermayeleþtirilmesi iþlevini yerine getirmektedir. Faize yatýrýlmýþ paralarýn, üretim ve yatýrýma yöneltilmesi demagojisiyle yürütülen
bu sermayeleþtirme eylemi, borsanýn olaðan
iþleyiþi içinde geniþ bir mülksüzleþtirmenin
bir yansýsý durumundadýr.
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte resmiyet kazanan mülksüzleþtirme süreci, öncelikle geniþ halk kitlelerinin (kendi de-
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yiþleriyle küçük yatýrýmcýlarýn) ellerindeki
her türden tasarrufun para-sermaye haline getirilmesi sürecidir. Bugün Ýstanbul Borsasýnda meydana gelen rekorlar, bu sürecin etkin bir biçimde iþlediðini göstermektedir.
Ýlk yapýlan, küçük yatýrýmcýlarýn ellerindeki paralarýn (ki bunlar sermaye deðildir) bir
biçimde para-sermaye haline getirilmesi için
borsaya yönlendirilmesi olmuþtur. Faiz oranlarýnýn düþürülmesi, döviz kur artýþýnýn iki yýl
süreyle sabitlenmesi ve kira artýþýnýn sýnýrlandýrýlmasý kararlarýyla, bu alanlarda toplanmýþ
olan küçük yatýrýmcýlarýn tasarruflarý hýzla
borsaya yöneltilmiþtir. Böylece, borsaya yatýrýlan her tasarruf, para-sermaye haline dönüþerek, sermayenin yeniden üretimi sürecine
dahil edilmiþtir. Ancak dünya ekonomik buhranýnýn niteliði ve ülkemizdeki biçimleniþinin
para-sermayeye iliþkin oluþu, bu yönlendirme
içinde küçük yatýrýmcýlarýn dikkatlerinden
özenle gizlenmiþtir.
Bundan sonraki süreç, kapitalist sistemin
kendi içindeki mülksüzleþtirmenin gerçek niteliklerinin ortaya çýkmasý sürecidir.
Bilindiði gibi, son birkaç yýldýr süregiden
dünya ekonomik buhraný, ekonomik durgunluk çerçevesinde metalarýn ve sermayenin
aþýrý üretiminin bir sonucudur. Metalarýn aþýrý
üretimi, emperyalizme baðýmlý ülkelerin iç
pazarlarýnýn bu ülke metalarýna açýlmasý uygulamasýný getirirken; sermayenin aþýrý üretimi, emperyalist-kapitalizmin tarihinin en büyük mülksüzleþtirme sürecini baþlatmýþtýr.
... kapitalist üretim tarzý, kendi
ayaklarý üzerinde duracak hale gelir
gelmez, emeðin daha geniþ ölçüde
toplumsallaþmasý, toprak ile diðer üretim araçlarýnýn toplumsal olarak daha
fazla sömürülen ve dolayýsýyla ortak
üretim araçlarý olarak geniþ ölçüde
kullanýlan üretim araçlarý haline dönüþtürülmesi ve özel mülk sahiplerinin
daha fazla mülksüzleþtirilmeleri yeni
bir biçim alýr. Þimdi mülksüzleþtirilecek
olan kimse, artýk, kendi hesabýna çalýþan emekçi deðil, bir çok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzleþtirme, kapitalist üretimin kendi içinde
taþýdýðý yasalarýn iþlemesiyle, sermayenin merkezileþmesi ile gerçekleþir. Bir
kapitalist, daima birçoklarýnýn baþýný
yer. (*) (abç)
Bugün ülkemizde olduðu gibi, tüm dünyada, kapitalist üretimin yasalarý iþlemekte ve

sermayenin aþýrý-üretimi koþullarýnda, kapitalistler arasýnda tam bir ölüm-kalým savaþý
verilmektedir. Birkaç büyük tekelin, daha az
büyüklerini ya da kendini koruyamayan daha
büyük tekelleri mülksüzleþtirmesi gündemdedir.
Sermayenin aþýrý-üretimi, yani dünya çapýnda para-sermayenin aþýrý birikimi ve buna
baðlý olarak sermayenin kâr oranlarýnýn sürekli düþüþü karþýsýnda, Küçük, daðýnýk sermaye
kitleleri, böylece zorla, spekülasyon, kredi
sahtekarlýklarý, sermaye dolandýrýcýlýðý ve bunalýmlarla dolu maceralý bir yola itilmiþ lerdir. (**) Bu maceralý yolun tüm kapitalist tekeller için, ilk ve ortak yaný, ellerinde az ya
da çok bir birikime sahip olan halk kitlelerinin birikimlerini þu ya da bu yolla kendi öz
sermayesini güçlendirmek amacýyla para
piyasasýna çekilmesidir. Ýþte borsa, bu iþin
gerçekleþtirilmesi için en elveriþli araç durumundadýr.
Ülkemiz somutunda IMF ile yapýlan standby anlaþmasýyla birlikte bütünsel olarak
planlanmýþ olan bu uygulama, bir yandan
enflasyonun denetim altýna alýnmasý için kitlesel talebin düþürülmesini, diðer yandan
birikmiþ küçük para birikimlerinin para-sermayeyeye dönüþtürülmesi için borsaya yöneltilmesi olarak baþlatýlmýþtýr. Ýki yýl süreyle
döviz fiyatlarý artýþýnýn sabitlenmesi, mevduat
faiz oranlarýnýn ve repo faizlerinin aþaðý düþürülmesi, kaçýnýlmaz olarak küçük ve orta
burjuvazinin uzun yýllardýr faizde tuttuðu paralarýný borsaya yöneltmiþtir. Böylece borsada
iþlem gören þirket hisseleri, bu yeni (taze)
para ile deðer kazanmaya baþlamýþtýr. Þirketlerin hisse senetleri karþýlýðýnda vermek durumunda olduklarý temettüleri (kâr paylarý) en
fazla %2-2,5 oranýndayken, borsada hisselerin deðer kazancý %30-40lara kadar çýkabilmektedir. Kýsa vadeli borsa yatýrýmý, oyunun kurallarýný bilenler için, birkaç gün deðil,
birkaç saat içinde %30-40 kâr saðlamak durumundayken, küçük tasarruf sahipleri için,
yýllýk %2-2,5luk bir temettüyle yetinmek sözkonusudur.
1999 yýlý enflasyonunun tüketici fiyatlarý
açýsýndan %68 olduðu, 2000 yýlý için enflasyon oranýnýn %20 olarak hedeflendiði bir ülkede, küçük tasarruf sahiplerinin borsaya
yönelerek küçük yatýrýmcý haline getirilmeleriyle meydana gelen kayýplarý %100leri bulmaktadýr.
Faiz ve repo gelirleriyle yaþamlarýný sürdü-

(*) Marks: Kapital, Cilt: I, s: 782

(**) Marks: Kapital, Cilt: III, s: 265
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ren ya da belirli bir yaþam standardýný sürdürmeye alýþmýþ olan rantiye kesimin büyük bir niceliðini oluþturan küçük tasarruf
sahipleri, 2000 yýlý sonu itibariyle %100 mülksüzleþtirilmiþ olacaklardýr. Bunun parasal büyüklüðü, borsanýn iþlem hacmiyle azçok hesaplanabilir.
1997 yýlýnda günlük ortalama 231 milyon
dolar olan Ýstanbul Borsasýnýn iþlem hacmi,
1998 yýlýnda 284 milyon dolara yükselmiþ ve
1999 yýlýnda 282 milyon dolarda kalmýþken,
Ocak 2000de ortalama 1 milyar dolarlýk günlük iþlem hacmine ulaþmýþ ve 18 Ocak günü
iþlem hacmi 2 milyar 250 milyon dolar olmuþtur. (Bundan önceki en yüksek iþlem hacmi
1 milyar 256 milyon dolarla 2 Aðustos 1990
yýlýnda gerçekleþmiþtir.)
Asya Krizi baþladýðýnda Ýstanbul Borsasýnda iþlem gören þirketlerin toplam piyasa deðerleri 62 milyar dolardan 31 milyar dolara inmiþtir. (1999 Ocak ayý deðeri.) Eylül
1999 tarihi itibariyle þirketlerin piyasa deðeri
55 milyar dolara çýkmýþtýr. 2000 yýlýnda borsaya gelen yeni paralarla birlikte þirketlerin
deðerinin 100 milyar dolar seviyelerine çýkmasý sözkonusudur. Bu, ayný þirketlerin yýllýk
temettü oranlarýnýn %2-2,5larda seyrettiði ve
GSMHnýn büyüme oranýnýn 1999da -2 (eksi
2) olduðu ve 2000 yýlý için %1-2 oranýnýn planlandýðý bir ülkede, þirketlerin deðerlerindeki
bu artýþ fiktiftir.
Tüm bu temel veriler, IMFyle yapýlan
stand-by anlaþmasý sonrasýnda halk kitlelerinin elindeki tasarruflarýn 30-40 milyar dolar
tutarýndaki kesiminin kriz içindeki þirketlere
borsa yoluyla aktarýlmaya çalýþýldýðýný göstermektedir.
Dünya ekonomik buhranýnýn þiddetle yansýdýðý ülkemizde, þirketlerin yapay olarak deðerlenmesi, iþletme sermayelerinin güçlendirilmesi anlamýna gelmektedir. Ve asýl öykü
bundan sonra baþlamaktadýr.
Burada söz konusu olan, dünya çapýnda
para-sermayenin aþýrý birikimi, dolayýsýyla kâr
oranlarýnýn düþmesidir. Bu durumda, sermayeler arasýnda bir savaþ baþlar. Bu savaþ, bir
kýsým sermayenin atýl kalmasýyla, ya da düpedüz iflas yoluyla ortadan kalkmasýyla, kâr
oranlarýnýn yeniden yükseleceði döneme kadar devam eder.
Gerçekte bu, sermayenin bir kýsmýnýn tamamen ya da kýsmen atýl kalmasý (çünkü, bu sermayenin kendi
deðerini geniþletmeden önce, bir kýsým
faal sermayeyi bir yana itmesi zorunludur) ve öteki kýsmýnýn, hiç kullanýlmayan ya da kýsmen kullanýlan ser-

mayenin baskýsý yüzünden daha düþük
kâr oranýnda deðerler üretmesi biçiminde görülebilir...
Eski sermayenin bir kýsmý, her türlü koþul altýnda kullanýlmadan kalmak
zorundadýr; sermaye olarak faaliyet
gösterdiði ve bu yönüyle deðer ürettiði
sürece, kendine özgü sermaye niteliðine son verir. Sermayenin hangi kýsmýnýn özellikle etkileneceðini rekabet
savaþýmý belirleyecektir. Ýþler yolunda
gittiði sürece, rekabet, genel kâr oranýnýn eþitlenmesi halinde gördüðümüz
gibi, kapitalist sýnýf arasýnda bir kardeþlik havasý estirir ve böylece her biri
ortak yaðmadan kendi yatýrýmý oranýnda pay alýr. Ama sorun, kârýn deðil
zararýn paylaþýlmasý halini alýr almaz, herkes kendi payýna düþen zararý en aza indirme ve bunu bir baþkasýnýn sýrtýna yükleme çabasýna
düþer. Kapitalist sýnýf için, kayba uðramak kaçýnýlmazdýr. Her kapitalistin, bu
zararýn ne kadarýný yüklenmek zorunda kalacaðý, yani bunu ne ölçüde
paylaþmak durumunda kalacaðý, göstereceði güce ve kurnazlýða baðlýdýr ve
o zaman rekabet, düþman kardeþler
arasýnda bir savaþa dönüþür. Her bireysel kapitalistin çýkarlarý ile bütünüyle
kapitalist sýnýfýn çýkarlarý arasýndaki uzlaþmazlýk, týpký daha önce, aralarýndaki çýkar özdeþliðinin pratikte rekabet
yoluyla ortaya çýkmasý gibi, suyüzüne
çýkar. (*) (abç)
Böylece, sermaye piyasasýnda þirket
birleþmeleri, þirket satýn almalar ve iflaslar birbirini izleyecektir. Ta ki, bir kýsým sermayeler
ortadan çekilene kadar ya da düpedüz ortadan yokolana kadar. Týpký 1980 sonrasýnda
banker olaylarýnýn baþlamasýyla ortaya çýkan
büyük iflaslar gibi.
Ýþte menkul kýymetler borsasý, para-sermayenin deðiþik kaynaklardan toplanan paralarla desteklendiði, büyütüldüðü, dolayýsýyla
kapitalistler arasýndaki mülksüzleþtirmede
daha büyük bir nüfusun birikmiþ paralarýnýn
mülksüzleþtirildiði bir alan olmaktadýr. Normal
zamanlarda kapitalistler için ucuz kredi aracý olan, diðer yandan devlet görevlilerine rüþvet vermenin yasal bir aracý olarak iþlev gören menkul kýymetler borsasý, ekonomik buhran dönemlerinde küçük yatýrýmcýlarýn nicel
olarak aðýrlýkta olduðu büyük bir kesimin
(*) Marks: Kapital, Cilt: III, s: 265-266

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Ocak-Þubat 2000
mülksüzleþtirilmesinin bir aracý olarak iþlev
görür. Bugün IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla, 1986 yýlýnda kýsa yoldan para kazanmanýn bir aracý olarak ülkemiz gündemine giren Ýstanbul Borsasý, 1990a kadar pekçok kiþinin hayallerinin yýkýldýðý bir at yarýþý olduðu
görüldükten sonra, faize, repoya, yüksek kâr
payý veren tefecilere yönelen küçük tasarruflarýn yeni bir cazibe merkezi haline getirilmiþtir. Kýsa vadeli birkaç küçük getiri dýþýnda, orta ve uzun vadede, eldeki tüm birikimi, 1980lerin bankerleri gibi bir çýrpýda yokedecek olan borsanýn en büyük ayrýcalýðý ise,
burada para yitirenlerin hiçbir yasal güvencelerinin olmamasýdýr. Ocak ayýnda rekor zirve yapan Ýstanbul Borsasýnda iþlem gören
hisselerin þirketler bazýndaki incelemesi de,
bu sonun fazla uzak olmadýðýný göstermektedir.
Bu son kaçýnýlmazdýr. Çünkü,
24 Ocak 1980 yýlýnda S. Demirelin baþbakanlýðýnda kurulmuþ olan azýnlýk AP hükümetiyle uygulamaya konulan ve 12 Eylül askeri
darbesiyle tüm boyutlarýyla uygulanan ekonomik istikrar paketiyle baþlayan süreçte,
iþçi, köylü ve kent küçük-burjuvazisinin reel
gelirlerindeki sürekli düþüþ koþullarýnda topluma benimsetilen köþedönmecilik zihniyeti
(pragmatizm), her türlü olumsuz ekonomik,
sosyal, siyasal geliþme karþýsýnda bireysel çýkýþ
yolunu arayan bireylerin oluþmasýna hizmet
etmiþtir.
Ýþini bilen memur rüþvet yoluyla, kendisiyle ayný koþullarda yaþayan ve gelirleri sürekli azalan kesimlerin sýrtýndan kendi bireysel yaþamý için avantajlar elde ederken; bir
baþka iþbilenler ise, siyasal parti iliþkileri
içinde yolsuzluklarla kendini kurtarmaya çalýþmýþtýr. Bu ve benzeri birçok somut olguda
açýkça gözlenen yeni kavrayýþ, eski solcularýn üstün gayretleri ile kent küçük-burjuvazisi içinde kalýcý hale gelmiþ ve bu küçükburjuva zihniyeti toplumun her kesimine yayýlmýþtýr. Bunun sonucu ise, faiz, repo, döviz vb.
yollarla ellerindeki paralarý günlük, haftalýk ya
da aylýk olarak deðerlendiren, böylece kendini enflasyona ezdirtmeyen iþbilen, akýllý, kafasý çalýþan küçük-burjuva bireylerin
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sayýsal artýþý olmuþtur.
Bu bireyler, kendi bireysel kurtuluþ yolunu bulduklarýný sandýklarýndan, her türlü
toplumsal mücadeleye karþý olmuþlar ve bu
mücadelenin çaðdýþý olduðunun propagandasýný yapmýþlardýr. Kapitalizmin nimetlerinden nasýl yararlandýklarýný öve öve bitiremeyen bu kesimler ve onlarýn dünya görüþü, ülkemizde yýllardýr süren depolitizasyon sürecinin de temel dayanaðý olmuþlardýr.
Ama kapitalizmin kendi yasalarý iþlemeye
devam etmiþtir. Kent küçük-burjuvazisinin
gerçek gelirlerinin dýþýndan elde ettikleri kazançlarla sürdürdükleri yaþam koþullarý,
emperyalist ekonomilerin buhranýyla birlikte
sona ermiþtir. Ancak yýllardýr sürdürdükleri yaþam alýþkanlýklarý, dünya kavrayýþlarý, bireycilikleri, onlarýn bu gerçeði görmesini ve bilincine varmasýný engellemiþtir. Þimdi o çok sevdikleri ve içinde mutlu olduklarý kapitalizmin yasalarý, görmedikleri ve görmek istemedikleri gerçekleri, onlarý mülksüzleþtirerek
göstermek durumundadýr. Sýnýf olarak, her
zaman mülksüzleþerek proleterleþmekten
korkan küçük-burjuvazi, yeni milenyumun
gözkamaþtýrýcý havayi fiþek gösterileri altýnda son dansýný yapmaya çalýþmaktadýr. Bu
dansýn salonu Ýstanbul Borsasý ve sloganý
borsa kazandýrýyoooor olmaktadýr. Böylece
1982 banker olaylarýndan sonra, ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme dalgasý,
mülksüzleþtirilecek olan küçük-burjuvazinin,
emperyalizmin globalizminin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu olarak yer aldýðý bir
törenle baþlamýþtýr.
Onlar, proletaryanýn yanýnda ve onun bir
müttefiki olarak kendilerinin gerçek kurtuluþu
için mücadele etmekten uzaklaþarak, emperyalizmin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu haline geliþleriyle, bu mülksüzleþmeyi
peþinen kabul etmiþlerdir. Onlar, artýk yükselen deðer deðil, düþenlerdir. Onlarýn deyiþiyle, düþenin dostu olmaz!
Onlarýn gerçek ve kalýcý tek dostunun
proletaryadan baþkasý olmadýðýný ve proletarya ideolojisinden baþka hiçbir ideolojinin kendilerini kurtaramayacaðýný, kendi yaþam deneyimleriyle öðrenme zamaný gelmiþtir.
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Washington D.C. 20431
Sayýn Bay
Camdessus,
1. Nisan 1999 seçimlerinden sonra oluþan Hükümetin ekonomik programý Türkiyeyi enflasyondan kurtarmak, büyüme ve toplumun bütün kesimleri için daha iyi yaþam standardý beklentilerini
artýrmak gibi iddialý bir hedef üzerine odaklanmýþtýr.
2. Enflasyon, son 25 yýldýr Türkiyenin ekonomik performansýný farklý açýlardan zayýflatmýþtýr. Bunun en belirgin etkisi, ekonomik büyümede yaþanan istikrarsýzlýktýr. Hýzlý ekonomik geliþme dönemlerini ayný hýzda ekonomik faaliyetlerdeki azalýþ dönemleri izlemiþtir. Fakat enflasyonun
ekonomik ve sosyal etkileri daha da fazla olmuþtur. Büyüme yalnýzca istikrarsýz olmamýþ ayný zamanda geliþmekte olan piyasa ülkelerinin en baþarýlýlarýnýn ortalamasýnýn çok altýnda kalmýþtýr. Eðer
AB ülkelerine göre mevcut gelir açýðý kapanacak ise zaman içerisinde daha yüksek büyüme oranlarýnýn sürdürülmesi gerekmektedir.
3. Enflasyon Türk Lirasýna olan güveni sarsarak, yüksek ve istikrarsýz nominal ve reel faizlere de
neden olmuþ, bu da toplum üzerinde dramatik sonuçlar ortaya çýkarmýþtýr. Spekülatif ve arbitraj
faaliyetleri giderek daha fazla kaynaðý çekmiþ ve mali piyasalar ile kurumlarýn iþleyiþlerini bozmuþtur.
Kamu sektörü kendi borçlarýna %30 veya daha fazla reel faiz ödediði zaman, özel sermaye, istihdam yaratýcý faaliyetlerden mali yatýrýmlara kaymaktadýr. Bankalar açtýklarý krediler için daha da
yüksek reel faiz talep ettikleri zaman, kredi süreci bozulmakta ve dýþ sermaye elde etme olanaklarý
sýnýrlý olan þirketler bundan zarar görmektedirler.
4. Dahasý, bu yüksek reel faizler zayýf bütçe temel dengesi ile birlikte kamu finansmanýný sürdürülemez bir yola sokmuþtur. Devlet bankalarýnýn görev zararý ve Merkez Bankasý net varlýk pozisyonlarý dahil olmak üzere tanýmlanan kamu sektörü borcu 1998 sonunda GSMHnýn %44ü iken bu
miktarýn 1999 sonu itibariyle GSMHnýn %58ine ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Bu durum Türkiyeyi
uluslararasý mali piyasalarýn güvenindeki ani deðiþikliklere karþý zayýf hale düþürmektedir.
5. Sonuç olarak, yüksek enflasyon ortamý, yüksek reel faizler ve istikrarsýz büyümeden en fazla
zarar görenler yüksek getiri saðlayan varlýklara yatýrým yapamayan ve sadece çalýþmalarý karþýlýðý
elde ettikleri gelirle geçinen toplumun daha düþük gelirli insanlarýdýr. Enflasyon ve yüksek reel faizlerin azaltýlmasý yalnýzca uzun dönemde Türkiyenin büyüme beklentilerini yükseltmeyecek ayný
zamanda ekonomik kaynaklarýn daha eþit ve etkin olarak daðýlmasýna da öncülük edecektir.

Enflasyonla mücadele programýmýzýn hedefleri ve enflasyonla mücadele genel stratejisi

6. Türkiyede yaþanan enflasyonun sürgit özelliði dikkate alýndýðýnda, 2000-02 yýllarý için enflasyonla
mücadele hedeflerimizin belirlenmesinde enflasyonu aniden tek haneli rakamlara indirmenin güçlüðü ile geçmiþteki uygulamalardan açýkça farklý olunacaðýnýn sinyalinin verilmesi ihtiyacýnýn denge-
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lenmesine büyük önem verilmiþtir. Bize göre, 2000 yýlý enflasyon hedefimiz -12 aylýk TÜFE enflasyonunu Aralýk 2000 sonu itibariyle %25e(TEFE enflasyonu %20ye) düþürmek- enflasyonla mücadele
yolunda kademeli bir uygulamaya imkan saðlamakla beraber geçmiþ uygulamalardan (son 10 yýlýn
TEFE ortalamasý %80 civarýndadýr ve 1999 sonu itibariyle % 65 olacaðý tahmin edilmektedir) farklý
olduðu konusunda açýk bir sinyal göndermektedir. 2000 yýlý enflasyon hedeflerimiz, TEFE ve TÜFE
enflasyonunu 2001 yýlý sonunda %10-12ye ve 2002 yýlý sonunda tek haneye(yaklaþýk %5-7) düþürmek
için iyi bir baþlangýç noktasý teþkil etmektedir.
7. Programýmýz üç temel unsura dayanmaktadýr: programýn baþlangýcýnda kamu sektörü temel
fazlasýnýn mümkün olduðunca yüksek tutulmasý, yapýsal reformlar ve tutarlý gelir politikalarý ile
desteklenmiþ sýký döviz kuru taahhütleri. Baþlangýçta kamu sektörü temel fazlasýnýn yüksek programlanmasý gereklidir. Çünkü kamu hesaplarýndaki zayýflýk yüksek enflasyonun arkasýnda yatan temel
faktördür. Yapýsal reformlara, mali ayarlamayý sürdürülebilir kýlmak, etkinliði artýrmak ve artan özelleþtirme gelirleri sayesinde kamu borcunun azaltýlmasýný kolaylaþtýrmak için ihtiyaç vardýr. Sýký döviz
kuru taahhütü ve tutarlý gelir politikasý, özellikle enflasyonla mücadelenin ilk aþamasýnda, enflasyon
ve faiz oranlarýnýn daha hýzlý indirilmesi için gereklidir.
8. Programýmýzýn gücü enflasyonla mücadele hedeflerimizin kredibilitesini artýrmakta ve bu yolla ayný anda hem enflasyonun düþürülmesi hem de büyümenin gerçekleþtirilmesini mümkün
kýlmaktadýr. Kamu sektörü temel mali pozisyonu sýkýlaþtýrýlýrken, enflasyondaki düþüþe baðlý olarak
artan güven, faiz oranlarýndaki beklenen düþüþ, özel kredi pazarýnýn yeniden canlanmasý, sirkülasyondaki kamu borcu stoku üzerinden özel sektöre tahakkuk etmeye devam edecek olan önemli
miktardaki faiz ödemeleri, Avrupadaki ekonomik toparlanmanýn güçlenmesi ve turizm gelirlerinin
normal seviyelerine dönmesiyle iyileþen dýþ ekonomik ortam sayesinde büyüme teþvik edilecektir.
2000 yýlýnda GSMH büyüme oranýný, 1999 için eksi 2 olarak tahmin edilen büyümeden toparlanma
etkisini de yansýtacak þekilde %5-5.5 aralýðýnda tahmin etmekteyiz (yýl içindeki büyüme muhtemelen daha düþük olacaktýr). GSMH büyümesinin 2001-02 yýllarýnda ise %5-6 aralýðýnda olmasý beklenmektedir.
9. Ekonomik faaliyetlerin hýzlanmasýyla 1999da GSMHnýn %0.5i olan cari iþlemler açýðýnýn 2000
yýlýnda artarak GSMHnýn %1.5-2sine ulaþmasý beklenmektedir. Ayný büyüklükteki açýklar 2001 ve
2002 yýllarý için de beklenmektedir. Bu tür açýklar, Türkiye gibi yatýrýmý ve büyümeyi desteklemek
için dýþ tasarruflara dayanmaya ihtiyaç duyan bir ülke için uygundur. Bu açýklar, 1999daki GSMHnýn
%34ü seviyesinden önümüzdeki üç yýl içerisinde biraz düþmesi beklenen net dýþ borcun GSMHya
oraný ile sürdürülebilir niteliktedir.
10. Enflasyonla mücadele programýmýzýn desteklenmesi için 2.892 milyon SDR tutarýnda (kotanýn %300ü) üç yýllýk bir stand-by düzenlemesi talep etmekteyiz. Bu kaynaklar, ödemeler dengesi
ihtiyaçlarý için kullanýlabilir uluslararasý döviz rezervlerimizi artýracak, uyum programýmýza olan güvenin somut bir belirtisi olacak ve uluslararasý kamu ve özel yatýrýmcýlarýn desteðini hýzlandýracaktýr.
Programýn performansý ilk yýlda 3er aylýk gözden geçirmeler, daha sonraki yýllarda ise yýlda iki kere
yapýlacak gözden geçirmeler ile izlenecektir.
Maliye Politikasý
11. Enflasyon sadece kamu finansmaný sürdürülebilir bir yola sokulabilir ve artýk enflasyon vergisine baþvurulmaz ise ortadan kaldýrýlabilir. Bu durum, bir yandan kamu borcunun azaltýlmasý için
özelleþtirmenin hýzlandýrýlmasýný, diðer yandan kamu sektörü dengesinde önemli ölçüde bir fazla
yaratýlmasýný gerektirmektedir.
1999 için bütçe hedefleri
12. 1999 yýlýnýn ilk yarýsýnda bütçe politikalarý önemli ölçüde gevþetilmiþken, yeni hükümet bütçe
temel dengesindeki bozulmayý sýnýrlandýrmayý baþarmýþtýr. Deprem nedeniyle ortaya çýkan maliyetler hariç tutulduðunda 1999un ikinci yarýsýndaki geliþmeler Yakýn Ýzleme Anlaþmasý ile ortaya konulan hedefler ile uyumlu olmuþtur. 1999un kalanýnda bütçeye iliþkin geliþmeleri güçlendirmek
için yatýrým harcamalarýnda ve diðer cari harcamalarda GSMHnýn %0.4üne varan kesintiler yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu, 26 Kasým 1999 tarihinde kabul edilen vergi paketinin etkisi ile birlikte
(aþaðýya bkz.) 1999 yýlýnda konsolide merkezi bütçe temel fazlasýnýn 1 katrilyon TLden (GSMHnýn
%1.2si) aþaðý düþmesine imkan vermeyecektir. (performans kriteri; Ek-A) Deprem maliyetleri hariç
(yaklaþýk GSMHnýn % 0.8i) bu hedef Temmuz baþýnda Yakýn Ýzleme Programý çerçevesinde belirlenen hedef ile tutarlýdýr.
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2000 yýlý bütçe programý
13. Temel amacýmýz 1999 yýlýnda GSMHnýn % -2.8i olan kamu sektörü temel fazlasýný, 2000 yýlý
için GSMHnýn yaklaþýk %1.5u olarak tahmin edilen deprem harcamalarý hariç, 2000 yýlýnda GSMHnýn
%3.7sine yükseltmektir. Kamu sektörü temel fazlasý merkezi konsolide bütçeyi, bütçe dýþý
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fonlarý(BDFler), yerel yönetimleri, finans sektörü dýþýnda faaliyet gösteren kamu teþebbüslerini, Merkez
Bankasýný ve kamu bankalarýnýn görev zararlarýný kapsamaktadýr. Temel fazlanýn bu seviyesi, orta
vadede net kamu borcunun GSMHya oranýný istikrara kavuþturmak için fazlasýyla yeterlidir. Ancak,
enflasyon düþtükçe; geçmiþte çýkarýlan sabit faizli tahvillere ödenen reel faiz ödemelerinin artmasýyla,
faiz ödemelerinin GSMHya göre yükü geçici olarak artacaktýr. Bu nedenle, 2000 yýlýnda, kamu borç
oranýnýn büyümesini sýnýrlandýrmak için önemli miktarda özelleþtirme gelirlerine ihtiyaç duyulacaktýr.
14. Bu bütçe hedeflerinin tutturulmasý bir dizi performans kriteri ve endikatif hedefler aracýlýðýyla izlenecektir: Konsolide kamu sektörü(konsolide bütçe, dört temel Bütçe Dýþý Fon, sekiz kamu
iktisadi teþebbüsü, iþsizlik sigortasý fonu ve üç sosyal güvenlik kuruluþu dahil) temel fazlasý için
özelleþtirme gelirleri hariç 3er aylýk performans kriterleri belirlenecektir. Yýl sonu için taban, mali
uyumun miktarýný baþlangýçta yüksek tutan çeyrek yýllýk daðýlýmla 4500 trilyon TL (GSMHnýn % 3.6sý)
olacaktýr. (Ek B). Özelleþtirme gelirleri makro ekonomik programýmýzda anahtar rolü oynadýðýndan,
temel fazla için özelleþtirme gelirlerinin 3er aylýk endikatif hedeflerini de içeren yýllýk ayrý bir performans kriteri belirlenecektir (Ek B).
Özelleþtirme gelirleri hariç, konsolide kamu sektörünün genel açýðý için endikatif bir tavan belirlenecektir, böylece yalnýzca temel dengedeki geliþmeler deðil ayný zamanda faiz ödemeleri de izlenecektir. 2000 yýlýnda, piyasadaki devlet tahvillerinin faiz ödemeleri yükünde enflasyondaki düþüþ
nedeniyle oluþan geçici artýþý kapsayan genel açýðýn 18,750 trilyon TLyi (GSMHnýn %15i) geçmemesi beklenmektedir, bu da GSMHnýn %7.4ü oranýnda bir operasyonel açýða (enflasyondan
arýndýrýlmýþ açýk) denk gelmektedir.
15. Yukarýdaki rakamlar depremle ilgili bütçe harcamalarýný kapsamamaktadýr. Bu hesaplar özel
bir raporlama sistemi ile izlenecek olup bütçe performans kriteri altýnda GSMHnýn % 1.1ine kadarlýk bir harcama kabul edilecektir. Ayrý olarak izlenemeyecek olan depremle ilgili maliyetler dikkate
alýndýðýnda (aðýrlýklý olarak GSMHnýn % 0.2sine ulaþacak vergi kayýplarý), konsolide kamu sektörü
temel dengesine gelen depreme iliþkin ek yük 2000 yýlýnda GSMHnýn yaklaþýk % 1.25i oranýnda
olacaktýr (bu tutar Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu kanalýyla aktarýlan GSMHnýn % 0.25i
oranýndaki ek miktarý hariç tutmaktadýr). Bu tavan, resmi dýþ finansmanýn 2000 yýlýnda mevcut 1.8
milyar $ý aþmasý halinde, genel makroekonomik geliþmeler dikkate alýnarak programýn gözden
geçirmeleri sýrasýnda revize edilebilecektir. Bu harcamalar en etkin biçimde yapýlmasý hedeflenecektir. Bu çerçevede, depremden hemen sonra uygulamaya konulan kredi sübvansiyonu düzenlemesinin maliyeti, 2000 yýlý bütçesinde tahsis edilen 50 trilyon TL ile sýnýrlý kalacaktýr.
16. 26 Kasým 1999 tarihinde Parlamentoda onaylanan vergi paketi bu hedeflerin tutturulmasýný
kolaylaþtýracaktýr. Vergi paketi, ek gelir ve kurumlar vergisi ödemeleri, ek yýllýk motorlu taþýtlar ve
emlak vergisi ödemeleri, cep telefonu faturalarý üzerine uygulanacak bir vergi ve düzenleyici kurullarýn (ÝMKB, SPK gibi) yaratacaklarý gelir fazlalarýndan yapýlan aktarýmlarýn artýrýlmasýný içermektedir. Ek olarak, bedelli askerlik uygulamasýný baþlatmýþ bulunmaktayýz. Son olarak, 1 Aralýk 1999
tarihinden önce çýkartýlmýþ kamu kaðýtlarý üzerine stopaj vergisi konularak bu kaðýtlarý ellerinde
bulunduranlarýn 2000 yýlýnda enflasyon ve faiz oranlarý düþmesi nedeniyle oluþacak beklenmedik
karlarý azaltýlmýþtýr. Bu önlemler ile, gelirler 2000 yýlýnda GSMHnýn % 2si oranýnda artacaktýr. Ayrýca, aþaðýdaki gelir tedbirleri uygulamaya konulacaktýr: Gayrimenkul sermaye iratlarý ve serbest meslek
kazançlarý üzerine uygulanan stopajýn % 15ten % 20ye çýkartýlmasý, faiz ve repo gelirlerine uygulanan stopaj oranýnýn %2 puan artýrýlmasý ve ücret ve maaþ kazananlarýn vergi dilimleri ve özel
istisna miktarlarýnýn artýþýnýn hedeflenen enflasyon oranýyla sýnýrlandýrýlmasý yoluyla doðrudan vergi
gelirleri GSMHnýn % 0.3ü oranýnda artýrýlacaktýr. Dolaylý vergilere iliþkin olarak standart % 15 olan
oraný ile diðer Avrupa ülkelerine nazaran çok düþük kalan KDV oraný GSMHnýn %0,5i oranýnda
gelir yaratmasý amaçlanarak % 2 puan oranýnda artýrýlacaktýr. Ek olarak, 2000 yýlýnda akaryakýt fiyatlarýnýn belirlenmesinde Hazine onayý gerekli olacak ve harçlar, akaryakýt fiyatlarýnýn hareketi ne olursa
olsun bütçede hedeflenen tasarruflarýn (GSMHnýn yaklaþýk % 0.4ü) tutturulmasýný saðlamak üzere
akaryakýt fiyatlarýndaki deðiþikliðe baðlý olarak otomatik olarak ayarlanacaktýr. Tütün ve alkollü içecekler üzerindeki ek KDV oranýnýn, eðitim kesintileri, ücretler ve harçlarýn artýrýlmasýný içeren diðer
tedbirlerin GSMHnýn % 0.4ü oranýnda bir gelir saðlamasý beklenmektedir. Son olarak, Bakanlar
Kurulu 2000 yýlýnýn ilk üç ayý içinde 4444 sayýlý Kanunun 2. Maddesi, 2. Paragrafýnda kendisine
verilen yetkiyi 1 Temmuz 2000den geçerli olmak üzere kullanacaktýr. (GSMHnýn %0.4ü kadar gelir
toplanmasý beklenmektedir)
17. 1999 Bütçesindeki Vergi Usul Kanununun 279. Maddesinin uygulamasýnýn ertelenmesinin
sona ermesiyle, kamu kaðýtlarýný ellerinde bulunduran ticari iþletmelerin vergilendirilebilir karlarýnýn
hesaplanma yönteminin revizyonu sayesinde vergi gelirleri de artacaktýr(GSMHnýn yaklaþýk %1.1i
kadar). Son olarak, Marmara depreminden etkilenen bölgeler için saðlanan vergi kolaylýðý sadece
son artçý þoklardan en çok etkilenen Bolu ve Sakarya için 31 Aralýk 1999 sonrasýna uzatýlacaktýr.
18. 2000 yýlýnda personel giderlerinde yapýlacak azaltma ve diðer cari harcamalardan yapýlacak
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kesintilerden tasarruflar dahil olmak üzere, yatýrým dýþý kamu harcamalarýndan yapýlacak kesintiler
ile GSMHnýn 0.3ü oranýnda tasarruf saðlanacaktýr. (Bütçe kanununun 54. Maddesi kapsamýndaki
harcamalar dahil)
19. 2000 yýlýnda bütçeye iliþkin geliþmeler, Eylül ayýnda yasalaþan sosyal güvenlik reformundan
olumlu etkilenecektir (aþaðýya bakýnýz). Yasanýn sosyal güvenlik fonlarýnýn dengesini reformdan
önceki trende göre 2000 yýlýnda GSMHnýn % 0.5i oranýnda iyileþtirmesi beklenmektedir. Aþaðýda
tartýþýlan gelir ve tarýmsal politikalardan da ayný fayda beklenmektedir. Son olarak, bütün temel
harcamalarda (personel ve sosyal güvenlik fonlarýna yapýlan transferler hariç), 2000 yýlý bütçe ödeneklerinden %2lik bir kesinti yapýlmasýný öngören bir genelge Maliye Bakanlýðý tarafýndan 2000 yýlý
Ocak ayý içerisinde çýkartýlacaktýr.
20. 2000 yýlý mali paketindeki birçok tedbir tek defaya mahsustur. Trende göre yapýlmasý gereken tasarrufun boyutu dikkate alýndýðýnda bu gereklidir. 2001 yýlý için daha fazla kalýcý tedbir uygulamaya konulacak olup, aþaðýda tartýþýlan yapýsal reformlardan da güçlü katkýlar beklemekteyiz.
21. 16. ve 18. paragraflarda (16. Paragrafýn son maddesi hariç) belirtilen tedbirlerin uygulamaya
konulmasýnýn yaný sýra, 2000 yýlý bütçesinin Parlamento Bütçe ve Plan Komisyonu tarafýndan onaylanmasý da Stand-by düzenlemesi konusundaki talebimizin IMF Ýcra Direktörleri Kuruluna sunulmasý
için ön koþullar olacaktýr.
22. Yukarýdaki bütçe hedefleri, gerektiðinde 2000 yýlý içerisinde düzeltici mali tedbirler uygulamaya konulmak suretiyle, sýký sýkýya takip edilecektir. Enflasyonla mücadele çabalarýnýn güçlendirilmesi ve döviz kuru taahhütünün desteklenmesi için, gerektiðinde, IMF uzmanlarýyla görüþülerek ek
tedbirler de uygulamaya konulacaktýr.
2000 Yýlýnda Özelleþtirme Gelirleri ve Borç Yönetimi :
23. Mali uyum, faiz ödemeleri yükünü hafifletmek için daha aktif ve çeþitlendirilmiþ bir borç
yönetimi politikasý ve özelleþtirmenin hýzlandýrýlmasý ile tamamlanacaktýr. Kamu sektörünün iç borçlanma gereðini sýnýrlandýrmak amacýyla aþaðýda belirtilen adýmlarý atarak 2000 yýlý kamu sektörü
özelleþtirme gelirlerini GSMHnýn en az %3.5ine (7.6 milyar ABD Dolarý) yükseltme niyetindeyiz.
Telekomunikasyon ve enerji sektörlerinden elde edilecek özelleþtirme gelirleri (4.5-5.5 milyar ABD
Dolarý) doðrudan Hazineye aktarýlacaktýr. Özelleþtirme Ýdaresinin elde edeceði nakit gelirlerin (3.1
milyar ABD Dolarý) 0.9 milyar ABD Dolarý faiz ödemelerinde, iþletme maliyetleri için ve KÝTlere
transfer edilmek üzere kullanýlacaktýr. Geri kalan (2.2 milyar ABD Dolarý), Kamu Ortaklýðý Fonuna
(KOF) Bütçe Dýþý Fonlarýn yatýrýmlarýný finanse etmek üzere (400 milyon ABD Dolarý) ve kalan 1.8
milyar ABD Dolarý Kamu Ortaklýðý Fonunun Hazineye olan borçlarýnýn azaltýlmasýnda kullanýlacaktýr. Hangi kaynaktan olursa olsun elde edilecek ek özelleþtirme gelirleri borç azaltýmýnda kullanýlmak üzere Hazineye aktarýlacaktýr. Bu hedeflere ulaþmak amacýyla, özelleþtirme aþaðýda belirtilen
yasa deðiþiklikleri ile hýzlandýrýlacaktýr.
24. Ayrýca, kamu kesimi net dýþ borçlanmasý, IMF kaynaklarý hariç, deprem harcamalarý için
saðlanan dýþ destek dahil, GSMHnýn en az % 2.5ine (5.25 milyar ABD Dolarý) ulaþacaktýr. Diðer
geliþmekte olan piyasalara kýyasla kamu sektörü borç kompozisyonunun iç kaynaklara aþýrý baðýmlý
olduðunu düþündüðümüz için dýþ borçlanmayý Ek F ve Gde belirtilen genel üst sýnýrlar içerisinde
(performans kriteri) sözkonusu miktarýn üzerinde artýrmaya çalýþacaðýz.
25. Ýç borç yönetimi ile ilgili olarak 1999da baþlatýlmýþ olan ve deðiþken faizli tahvil ihraçlarýna
dayanan çeþitlendirilmiþ borçlanma politikasýna aðýrlýk vermeye ve böylece daha uzun vadeli ve
sabit faizli kaðýtlara (ki düþen enflasyon ortamýnda dönem sonu getirisi çok yüksek olmaktadýr)
dayalý borçlanmayý azaltmaya ve ayný zamanda faiz ödemelerinin yükünü zaman içinde
düzgünleþtirmeye devam edeceðiz.
26. Genel olarak, 2000 yýlý net kamu borcu / GSMH oranýnýn 1999 sonuna oranla (GSMHnýn %
58i civarýnda) aþaðý yukarý sabit kalacaðýný tahmin etmekteyiz. Bunu üst sýnýr olarak görmekteyiz
ve kamu borç oranýnda indirim saðlanmasýna çalýþacaðýz.



2001 ve 2002 Yýllarý Maliye Politikasý :
27. 2001-02 yýllarýnda maliye politikasý, kamu sektörü iç borcunun GSMHya olan oranýný en azýndan sabitleyerek 2000 yýlýnda ulaþýlan mali sonuçlarý pekiþtirmeye yönelik olacaktýr. Özelleþtirme
gelirleri (aþaðý bkz.) ve faiz oranlarýna iliþkin olarak mevcut beklentilerimiz dikkate alýndýðýnda, 2001
ve 2002 yýllarýnda iç borç oranýný istikrara kavuþturmak için kamu sektörünün 2000 yýlý özelleþtirme
gelirleri, faiz gelirleri ve merkez bankasýndan kar transferleri ile deprem harcamalarý hariç GSMHnýn
% 3.7si civarýndaki temel fazla hedefinin sabit tutulmasý gerekecektir. Bu hedeflere, depreme iliþkin
maliyetler azaldýkça ve 2000 yýlýnda uygulamaya konan geçici tedbirler yerlerini kalýcý olanlara býraktýkça ulaþýlacaktýr.
28. Toplam borcun GSMHya olan oranýnýn 2000 yýlý sonu için tahmin edilen %58 oranýndan
küçük bir oranda azalarak 2001 yýlýnda %56.5e, 2002 yýlýnda %54.75e inmesi beklenmektedir.
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29. Özelleþtirme, özelleþtirme gelirlerinin 2001 yýlýnda en az GSMHnýn % 3.25ine ve 2002 yýlýnda en az % 2'sine ulaþmasý saðlanarak sürdürülecektir (aþaðýya bkz.).
Para ve Döviz Kuru Politikalarý :
30. Para ve döviz kuru politikalarýmýz iki düþünce ýþýðýnda yönlendirilecektir. Birincisi, enflasyonun indirilmesi ve faiz oranlarýnda hýzlý düþüþ, para ve döviz kuru geliþmelerinin daha çok önceden
tahmin edilebilir hale getirilerek, yerli ve yabancýlar için finansal yatýrýmýn deðeri üzerindeki belirsizliðin azaltýlmasýný gerektirmektedir. Bu, döviz kuru politikasýnda daha fazla ileriye dönük taahhütlere doðru bir deðiþikliði gerektirmektedir. Program çerçevesinde maliye politikasýnýn güçlendirilmesi,
uluslararasý toplumdan saðlanan mali destek ile birlikte, uluslararasý rezerv seviyemiz, sözkonusu
taahhütün uygulamaya sokulmasýný mümkün kýlmaktadýr. Ýkinci olarak, son yýllarda pek çok
geliþmekte olan piyasa ekonomisini etkilemiþ bir sorun olan  enflasyonun düþürülmesi için uygun
olsa da  uzun vadede gereksiz katýlýklara yol açabilecek para ve döviz kuru politikasýna sýkýþýp
kalmaktan sakýnýlmasý gereði vardýr. Bu nedenle, bu döviz kuru rejiminden þeffaf ve önceden ilan
edilmiþ bir çýkýþ stratejisine ihtiyaç bulunmaktadýr.
Gelirler Politikasý
35. Gelirler politikasý enflasyondaki düþüþü ve döviz kuru politikamýzý desteklemek ve özellikle
özel sektöre ücret ve fiyat artýþlarýný hedef enflasyon ile ayný oranda belirlemeleri hususunda yol
göstermek açýsýndan temel olacaktýr. Bu amaca yönelik olarak memurlarýn ücret artýþlarý hedeflenen TÜFE enflasyon oraný (2000 yýlýnda toplam %25, %15i Ocak 1de ve geri kalaný Temmuz 1de)
ile ayný olarak belirlenecektir. Bu artýþlarýn memurlarý alým güçlerinde meydana gelecek azalmaya
karþý korumaya yeteceðine inanýyoruz. Ancak, TÜFE enflasyonu 2000 yýlýnýn ilk altý ayýnda %15i
geçerse, Temmuz ayýnda memur maaþlarý ilk altý aylýk TÜFE enflasyon oraný ve %15 arasýndaki fark
kadar daha ek olarak artýrýlacaktýr.
36. Asgari ücret artýþlarý Hükümet temsilcileri, sendika temsilcileri ve iþveren temsilcilerinden
oluþan Asgari Ücret Komisyonu tarafýndan belirlenmektedir. Ancak Hükümet 2000 yýlýndaki asgari
ücret artýþlarýnýn hedeflenen enflasyon oraný ile ayný doðrultuda olmasýný saðlamak için çalýþacaktýr.
37. Gelir politikasý, memur maaþlarýnýn beklenen enflasyonu ve bütçe dengelerini baz alacak
þekilde reel olarak artýrýlacaðýný düþündüðümüz 2001 ve 2002de de önemli rol oynamaya devam
edecektir.
Kamu Mali Kesimindeki Yapýsal Reformlar
39. Kamu mali kesimindeki yapýsal reformlar, kamu finansmanýný kuvvetlendirmeyi, orta vadede topluma daha iyi hizmet sunmayý, vergi yükündeki eþitsizliði gidermeyi ve kamu harcamalarýndaki israfý azaltmayý hedefleyecektir. Bu amaçla, çabalarýmýz ilk önce dört ana alanda
yoðunlaþacaktýr: tarým reformu, sosyal güvenlik reformu, kamu mali yönetimi ve þeffaflýk ile vergi
politikasý ve idaresi.
Tarým Politikalarý
40. Halihazýrda uygulanmakta olan tarýmsal destekleme politikalarý fakir çiftçilere destek saðlamanýn en düþük maliyetli yöntemi deðildir. Yapýlan uygulama, piyasadaki fiyat sinyallerini bozarak
kaynak daðýlýmýný kötü etkilemekte, fakir çiftçilerden çok zengin çiftçilere fayda saðlamakta ve tarým alanýndaki karar verme mekanizmasýnýn bir çok Bakanlýk ve kamu kurumu arasýnda daðýlmasýndan ötürü husule gelen parçalý yapý nedeniyle tutarlý olamamaktadýr. Bütün bunlarn ötesinde, bu
politikalar, son yýllarda ortalama olarak GSMHnýn %3ü gibi bir maliyet ile vergi mükellefleri üzerine
aðýr yük getirmektedir. Reform programýmýzýn orta vadeli amacý var olan destekleme politikalarýný
safhalar halinde ortadan kaldýrmak ve fakir çiftçileri hedef alan doðrudan gelir desteði sistemi ile
deðiþtirmektir. Bu, ilk öncelikle 2000 hasat yýlý için bir pilot program uygulamaya konarak yapýlacaktýr. Bu pilot çalýþmanýn sonuçlarýna göre, doðrudan gelir desteði sistemini 2001 yýlýnda ülke çapýna
yaygýnlaþtýracaðýz ve bu sistemi 2002 yýlý sonuna kadar tamamlamayý bekliyoruz. Bu sistem, 2001
yýlý Mart ayýna kadar tamamlanacak olan çiftçi kayýt sistemi üzerine kurulu olacaktýr.
41. Geçiþ döneminde tarým politikalarý rasyonalize edilecektir. Bu amaca yönelik olarak Hükümet halihazýrdaki destekleme politikalarýnýn 2000 yýlýndaki uygulamasýnda belirleyici olacak ve doðrudan destek sistemi tam uygulamaya konamadýðý takdirde 2001 yýlý için de geçerli olacak olan
aþaðýdaki prensipleri ilan edecektir:
2000 yýlý hububat destekleme fiyatlarý, destekleme fiyatlarý ve tahmin edilen dünya piyasa fiyatý arasýndaki fark, tahmin edilen dünya c.i.f. piyasa fiyatýnýn %35inden fazla olmayacak þekilde belirlenecek ve 2001 yýlýnda bu fark daha da azaltýlacaktýr. Destekleme fiyatlarý
ton baþýna 150 USDden aþaðý olmayacaktýr. Ýthal tarifeleri, tarife dahil ithal fiyatý, yukarýda
açýklanan destekleme fiyatýndan daha yüksek olacak þekilde ayarlanacaktýr. Tahmin edilen
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dünya fiyatý Þikago Borsasýnda (Chicago Board of Trade) kote edilen USA2HRWnin fiyatýna
baðlý olarak belirlenecektir. TMO tarafýndan yapýlan hububat alým miktarýný düþürmek ve
TMOnun yüksek miktarlý stok tutmasýndan kaynaklanan zararlarýný ortadan kaldýrmak için
Hükümet, TMO iç satýþ fiyatlarýnýn (i) TMOnun alýþ fiyatý artý satýþ zamanýna kadar olan maliyetinden (stoklara zýmni olarak uygulanacak faiz oraný dahil olmak üzere) veya (ii) ayný
kalitedeki hububatýn ithal tarifesi dahil parite fiyatýndan, hangisi daha az ise o fiyattan daha
düþük olmayacaðýný açýklayacaktýr.
Halen þeker pancarý kotalarý 2000 yýlý için tahsis edilmiþ durumdadýr. Þeker pancarý destekleme fiyatý hedeflenen enflasyon oranýna göre artýrýlacak ancak artýþ destekleme fiyatýnýn
açýklanacaðý 2000 yýlý Aðustos ayýna kadar gerçekleþen 12 aylýk TÜFE enflasyon oranýnýn %75
inden az olmayacaktýr. 2001-02 yýllarýnda TÞFAÞ þeker pancarý üretimi desteðini þirketin zararý
Hükümet tarafýndan bütçe dengeleri gözetilerek belirlenen sabit bir miktarý geçmeyecek þekilde yürütecektir. Bu durum TÞFAÞ fabrikalarýna fiyatlarý ve üreticiler ile yapýlan anlaþmalardaki miktarý belirlemekte daha büyük serbesti saðlayarak fabrikalarýn daha ticari bazlý çalýþmasýna imkan verecektir. Eðer kotalar kullanýlýrsa, bunlar hedeflenen zararla tutarlý olarak belirlenecektir.
Hükümet adýna tarým satýþ kooperatifleri ve bunlarýn kurduðu birlikler tarafýndan yürütülen sýnai tarýmsal ürünlere iliþkin destekleme alýmlarýnda iliþkin olarak ise Birliklere tam muhtariyet saðlayan taslak kanun 2000 yýlý Mart ayýna kadar Parlamentodan geçirilecek (ilk gözden
geçirmenin tamamlanmasý için yapýsal kriter (structural benchmark)) ve geçen seneden çiftçilere ödenmesi gereken gecikmiþ ürün bedellerinin ödenmesi dahil yeniden yapýlanmalarýna
iliþkin bir kýsým maliyetlerini karþýlamalarýna yardým etmek için birliklere 410 trilyon TL verilecektir.
Hükümet çiftçilere verilen kredi sübvansiyonunu safhalar halinde tedricen oradan kaldýracaktýr. Ziraat Bankasý ve Halk Bankasý tarafýndan verilen kredi sübvansiyonlarýnýn toplam
maliyeti 1999 yýlý için tahmin edilen GSMHnýn %1.2lik seviyesinden 2000 yýlýnda GSMHnýn
%0.6sýna düþecektir. Bu amaçla Ziraat Bankasý ve Halk Bankasý sübvansiyon oranýnýn belirlenmesinde aþaðýdaki mekanizmayý ortaya koyacaktýr (bir ön koþul olarak) : i) sübvansiyonlu faiz oraný referans oranýna eþit hale gelinceye kadar düþürülmeyecektir (referans oraný
son üç aydaki 12 aylýk  veya 12 aya en yakýn vadeli- Hazine Bonosu ihaleleri ortalama faiz
oranýnýn 1.05 ile çarpýlmasý ile hesaplanmaktadýr); ve ii) daha sonra sübvansiyonlu oran referans oraný ile ayný kalacak; ve iii) referans oraný artmaya baþlarsa referans oranýnýn sübvansiyonlu oran üzerinde kalan yüzdelik farký artmayacaktýr. Kredi kullanýcýlarýna sabit faiz
oraný (kredi alýndýðýndaki sübvansiyonlu kredi faiz oraný) veya piyasada geçerli olan sübvansiyonlu orana eþit deðiþken faiz oraný arasýnda seçim hakký verilecektir. Ziraat Bankasý ve
Halk Bankasý tarafýndan verilen sübvansiyonlu kredi miktarýndaki artýþ 2000 yýlýnda %55i geçmeyecektir.
Gübre ve diðer girdi sübvansiyonlarý 2000 ve 2001de nominal olarak sabit tutulacaktýr.
Sosyal Güvenlik Reformu
42. Yeni Hükümet sosyal güvenlik reformuna iliþkin kapsamlý gündemin ilk parçasýný tamamlamýþ
bulunmaktadýr. Eylül ayýnda Mecliste onaylanan reform: asgari emeklilik yaþýný sisteme yeni dahil
olanlar için hemen 58/60 ve halihazýrda sisteme dahil olanlar için ise 10 yýllýk bir geçiþ dönemi ile
52/56 olarak artýrmakta; emekliliðe hak kazanabilmek için gerekli asgari prim ödeme süresini artýrmakta; ortalama aylýk baðlama oranýný %80den %65e çekmekte; emeklilik maaþýnýn hesaplanmasýndaki referans periyodunu tüm çalýþma periyodu olarak artýrmakta; emeklilik maaþýný TÜFEye
baðlamakta; ve prime esas ücret tavanýný yükseltmektedir. Reform yapýlmadýðý takdirde sosyal güvenlik sistemi açýðýnýn bu seneki GSMHnýn %3 seviyesindeki boyutundan 2050 yýlýna kadar % 16ya
çýkmasý beklenmekteyken reform sonrasý bu eðilim tersine dönecektir. Aslýnda açýðýn kýsa vadeden orta vadeye kadar gittikçe küçüleceði tahmin edilmektedir. Hükümet bunu gerçekleþtirmek
için prime esas ücret tavanýný 1 Nisan 2001de asgari seviyenin 4 katýna, Nisan 2002de ise asgari
seviyenin 5 katýna çýkaracaktýr. Hükümet, gelecek aylarda bir taraftan kapsamý, prim ödemeyi ve
idari etkinliði artýrmak amacýyla idari reformlar yaparken diðer taraftan uzun vadeli tasarruf kaynaklarýný çeþitlendirme açýsýndan özel emeklilik fonlarýna yönelik hukuki çerçeveyi oluþturarak, sosyal
güvenlik reformuna derinlik kazandýrmayý planlamaktadýr. Bu alanda kaydedilecek ilerleme gelecek program gözden geçirmelerinin konusu olacaktýr.
Kamu Mali Yönetimi ve Þeffaflýk
43. Kamu mali yönetimi, Hükümetin istikrar programýnýn anahtarýdýr. Bu amaçla, bütçe hazýrlanmasýný, uygulanmasýný ve kontrolünü kuvvetlendirmek; bütçe iþlemlerinin þeffaflýðýný ve güvenilebilirliðini artýrmak; vergi sistemini ve idaresini iyileþtirmek için önemli deðiþiklikler gerekecektir.
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44. Bütçe çerçevesindeki deðiþiklikler bütçenin fiili kapsamýnýn geniþletilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla, toplam 61 bütçe fonundan 20si 2000 yýlý Þubat ayýna kadar kapatýlacak (ilk gözden
geçirme için yapýsal kriter (structural benchmark)); 2000 yýlý Aðustos ayýna kadar 25 fon daha kapatýlacaktýr (üçüncü gözden geçirme yapýsal kriter (structural benchmark)). Kalan fonlar 2001 yýlý Haziran ayýna kadar kapatýlacaktýr. Bu alanda 2001 yýlýnda konsolide bütçeye tabi kuruluþlar için taahhüt
bazýnda muhasebe ve raporlamaya geçilmesi ile de ilerleme kaydedilecektir. Ayrýca, 2001 yýlýnda
Hazine tek hesabýna ve büyük defter esasýna dayalý bir entegre finansal bilgi sistemi uygulamaya
konacaktýr.
45. Bütçe iþlemlerinde þeffaflýðý ve güvenilirliði artýrmak mali yönetimi iyileþtirmek için gereklidir. Bu hususta ilk adým 2000 yýlý bütçesine kamu bankalarýnýn kredi sübvansiyon maliyetlerinin
dahil edilmesi olmuþtur. 1999 yýlý sonuna kadar Hükümet, baþta devlet garantileri olmak üzere var
olan tüm ihtiyari yükümlülüklerin bir stoðunu çýkaracak ve bunu kamuoyuna duyuracaktýr (ilk gözden geçirme için yapýsal kriter (structural benchmark). 2000 yýlý sonuna kadar Hükümet, garantilerin kamu hesaplarýna kaydedilmesine yönelik sistemi kuracak ve 2001 bütçesinde yeni garantilerin
verilmesi üzerine açýk limitler getirecektir (beþinci gözden geçirme için yapýsal kriter (structural
benchmark). Bütçe dýþý fonlarýn faaliyet alanlarý ilk kuruluþ amaçlarý ile ayný doðrultuda çalýþmayanlarý
belirlemek amacýyla 2000 yýlý Mart ayý sonuna kadar gözden geçirilecektir. Bu yapýlan çalýþmayý baz
alarak IMF uzmanlarý ile kaldýrýlmasý gereken bütçe dýþý fonlarýn listesi üzerinde bir anlaþmaya varýlacaktýr. Bu bütçe dýþý fonlarýn 2000 yýlý Haziran ayýna kadar ortadan kaldýrýlmasý üçüncü gözden
geçirme için yapýsal kriter (structural benchmark) teþkil edecektir. Bütçe içi veya dýþýnda yeni fonlar oluþturulmayacaktýr. 2000 yýlýnda IMF Mali Ýþler Bölümü (Fiscal Affairs Department) Hükümetin
talebi üzerine bir mali þeffaflýk raporu hazýrlayacaktýr. Türkiyenin kreditörleri nezdinde ve finansal
piyasalardaki durumunu olumlu bir biçimde etkileyecek olan bu rapor bu alanda gerçekleþtirilecek
diðer reformlara temel teþkil edecektir.
Vergi Politikasý ve Ýdaresi
46. Hükümet, vergi sistemini daha etkin ve adaletli hale getirmek amacýyla vergi sistemini
iyileþtirmek ve vergi uygulamasýný güçlendirmek kararlýlýðý içindedir. Net ve basit yasa ve diðer mevzuatla desteklenmiþ geniþ tabanlý, düþük ve tahmin edilebilir marjinal vergi oranlarý üzerine kurulu
bir vergi sistemi hem iç yatýrýmý teþvik etmek hem de yabancý sermaye çekmek için en iyi araçtýr.
Maliye Bakanlýðý halihazýrda vergi idaresi sistemine iliþkin tam otomasyon da dahil olmak üzere
vergi idaresinin etkinliðini artýracak bir kaç iddialý projeye giriþmiþ bulunmaktadýr. Ýkinci gözden geçirme boyunca, eðer gerekirse, 2000 ve 2001de uygulanmak üzere vergi sistemindeki gerekli deðiþiklikler belirlenecektir. Hükümet vergi aflarýnýn mükelleflerin vergi ödemeye yanaþmasýný engellediðinin farkýndadýr ve gelecekte yeni af çýkartmama kararlýlýðýndadýr.
Özelleþtirme ve Sermaye Piyasasý
48. Faiz oranlarýnýn düþmesi ve ekonomik etkinliðin artmasý için özelleþtirme gelirlerinin artýrýlmasý þarttýr. Bu amaçla Meclis Aðustos 1999da imtiyaz sözleþmelerinde uluslararasý tahkime izin
veren, ilgili yasalarýn devlet imtiyazýnýn kapsamýný tanýmlamasýna izin veren, sözleþmelerin gözden
geçirilmesinde Danýþtayýn rolüne açýklýk getiren, belli baþlý anayasa deðiþikliklerini onaylamýþtýr. Bu
önemli adýmýn üzerine, (i) Türk Telekomu Türk Ticaret Kanununa tabi bir kurum yaparak özel
sektör kuruluþu gibi hareket etmesini saðlayacak ve sabit hatlý telefonlarda en az 2002 yýlý sonuna
kadar istisna hakkýný koruyacak ve (ii) telekomunikasyon sektörü için düzenleyici bir organ tesis
edecek, hukuki tedbirler yürürlüðe konacaktýr. Kanunun geçmesini takip eden üç-altý ay içinde bu
organ tesis edilecektir. Türk Telekomun özelleþtirilmesinden elde edilen tüm gelir satýþtan kýsa bir
süre sonra Hazineye transfer dilecektir. Telekomunikasyon kanunun maddeleri bu tedbir ile tutarlý
olacaktýr. Yukarýdaki gereklilikler doðrultusundaki telekomunikasyon kanununun ilgili Parlamento
komisyonlarýndan geçmesi program için bir ön koþul olacaktýr. Bu kanunun 31 Ocak 2000e kadar
Parlamentodan geçmesi bir yapýsal performans kriteri (structural performance criteria) olacaktýr.
Enerji sektöründeki özelleþtirme, hem iþletme haklarýnýn devrine iliþkin sözleþmelerle gelir saðlamak hem de bu sektördeki yatýrýmý ve etkinliði artýrmak için hayati önemi haizdir. Bu nedenle,
enerji sektörünü Türk Ticaret Kanununa tabi olarak tanýmlayan yasal deðiþiklikler Meclisten geçirilecektir (ön koþul). Enerji sektöründe faaliyet gösteren kamu iþletmeleri için bir mali iyileþtirme
planý hazýrlanacak ve bu iþletmelerin bütçeye olan olumsuz etkisini ortadan kaldýrmak için gerektiðinde toptan ve perakende elektrik fiyatlarý zaman içinde yükseltilecektir.
49. 2000 yýlý özelleþtirme programý iddialý bir programdýr ancak yýl içinde bu programdan 7.6
milyar USDlik (nakit) gelir elde etmeyi bekliyoruz. Bu gelirin (i) Ek bir GSM lisansý Türk Telekoma
verilmek üzere GSM lisanslarýnýn (GSM satýþlarý 2000 yýlý ilk çeyreðinde gerçekleþtirilecektir) ve Türk
Telekomun % 20sinin bir stratejik yatýrýmcýya satýþýndan; (ii) elektrik daðýtýmý ve enerji santrallerinin iþletme haklarýnýn devrinden (iii) Ek IIde listesi bulunan þirketlerin Özelleþtirme Ýdaresi tarafýn-
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dan satýþýndan; gelmesi beklenmektedir. Özelleþtirme Ýdaresi, deðiþtirilmeyecek olan mevcut uygulama çerçevesinde, halihazýrda portföyünde bulunan iþletmelerin özelleþtirilmesinde Özelleþtirme
Yüksek Kurulunun onayýna ancak özelleþtirme iþleminin tamamlanmasý anýnda ihtiyaç duyacaktýr.
50. 2001 yýlýnda özelleþtirme gelirlerinden 6 milyar USD daha (GSMHnýn %2.75i) elde etmek
amacýyla da, ikinci program gözden geçirmesine kadar özelleþtirilecek diðer bir grup þirketi tespit
edeceðiz. Aðustos ayýnýn sonuna kadar ise bu þirketlerin Özelleþtirme Ýdaresinin portfoyüne eklenmesini saðlayacak kararlarýn geçmesini saðlayacaðýz (üçüncü gözden geçirme için yapýsal kriter
(structural benchmark)). Elektrik ve gaz sektörlerinde düzenleyici çerçeveyi oluþturan kanun 2000
yýlý içinde Meclisten geçirilecektir. 2002 yýlý özelleþtirme gelirlerinin 4 milyar USD dolayýnda olmasý
beklenmektedir. Özelleþtirme gelirlerine ait bu hedefler kamunun borçlanma gereðinde meydana
gelecek geliþmeler kapsamýnda program gözden geçirmeleri sýrasýnda revize edilebilecektir.
51. Ýç borç yönetimi devlet kaðýtlarý piyasasýna piyasa yapýcýlýðý (primary dealer) sisteminin getirilmesi ile iyileþtirilecektir. Piyasa Yapýcýlar iki yönlü fiyat kote etmeyi ve hazine ihalelerine katýlmayý
taahhüt edeceklerdir. Bu durum, Türk bono ve tahvil piyasasýný birçok Avrupa Birliði ülkesindeki
uygulamalarla uyumlu hale getirecek ve likiditesini artýracaktýr. Piyasa yapýcýlýðý uygulamasýnýn
baþlatýlmasý ikinci gözden geçirmenin tamamlanmasýnda yapýsal kriter (structural benchmark) olacaktýr.
Bankacýlýk Sisteminin Güçlendirilmesi ve Bankacýlýk Düzenlemeleri
55. Solvabilitesini yitirmiþ bir bankaya el konulmasý bankalarýn davranýþlarý bakýmýndan önemli
bir piyasa disiplini getirecek, BDDKnýn bu durumdaki bankalara gecikmeksizin müdahale etmesi
hem mevduat sahiplerinin hem de bankanýn diðer alacaklýlarýnýn haklarýnýn korunmasýný saðlayacaktýr. Dolayýsýyla, Bankalar Kanunu solvabilitesini yitirmiþ tüm bankalarýn Tasarruf Mevduatý Sigorta
Fonu (TMSF) tarafýndan devralýnmasýný zorunlu kýlacak þekilde deðiþtirilecektir. Yapýlacak yeni
deðiþiklikler, Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonuna sorunlu bir bankayý yeniden yapýlandýrýp tamamiyle
veya bir bölümünü satmak veya kalan kýsmýný yürürlükteki kanunlar çerçevesinde tasfiye etmek
konusunda yetki ve sorumluluk verecektir.
56. TMSFnun, sahibi bulunduðu bankalar hariç, bankalara kredi açmasýna veya likidite desteði
saðlamasýna izin verilmeyecektir.
57. Bankalar Kanununda paragraf 53-56ya uyumlu deðiþikliklerin Mecliste onaylanmasý ile paragraf 54te bahsedilen ihtiyati düzenlemeler alanýnda alýnacak tedbirler IMF Ýcra Kurulunun Standby talebini görüþmesi için ön koþul olacaktýr.
59. Bankacýlýk sektörünü güçlendirme stratejimizin baþarýsý bir ölçüde kamuoyunun bu çabayý
doðru anlamasýna baðlýdýr. Bu alandaki tedbir ve politikalarýmýzýn tüm yönlerini kamuoyuna duyurma niyetindeyiz.
Diðer Alanlar
62. Ticaret politikasý alanýnda ise TBMM Türkiyenin gümrük düzenlemelerini, Avrupa Birliði Gümrük Kanunu ile ayný hizaya getiren kanunu çýkarmýþtýr. Baþka bir kanun ise Türk Ulusal Akreditasyon Konseyini de kurmakta olup, bu husus ticarete iliþkin teknik engellerin kaldýrýlmasýna iliþkin
AB yasalarýnýn uygulanmasýnda hayati bir adýmdýr. Üçüncü ülkelere uygulanan tarife oranlarýnda
ise, Türkiyenin hassas maddeler (12 basamak düzeyindeki 290 madde) listesi kapsamýnda uyguladýðý yüksek oranlar 1 Ocak 2001e kadar ABnin dýþ tarife oranlarý ile ayný seviyeye indirilecektir.
63. Türkiye IMF Kuruluþ Sözleþmesi Madde VIII yükümlülüklerini kabul etmiþtir ve kambiyo sistemi cari iþlemlere iliþkin ödemelerin yapýlmasýna sýnýrlama getirmemektedir. Hükümet stand-by
düzenlemesi dönemi sýrasýnda, uluslararasý cari iþlemlere iliþkin ödeme ve transferlere bir sýnýrlama getirmeyecek, veya ödemeler dengesi amaçlý olarak ithalata iliþkin yeni kýsýtlamalar getirmeyecek yada var olanlarý artýrmayacak, katlý kur sistemi uygulamaya baþlamayacak veya deðiþtirmeyecek,
Madde VIIIe aykýrý ikili ödeme anlaþmalarýna girmeyecek veya dýþ borçlarýný zamanýnda ödememezlik etmeyecektir.
64. Türk Hükümeti burada açýklanan politika ve tedbirlerin programýn amaçlarýnýn baþarýlmasý
için yeterli olacaðýna inanmakta olup eðer gerekirse programý baþarý ile sürdürebilmek için Fon ile
düzenli temas ederek, gerekli ek tedbirleri almaya hazýrdýr.
Ýyi dileklerimizle,
Recep ÖNAL Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný
Gazi ERÇEL Merkez Bankasý Baþkaný
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Bir zamanlar, þanlý ve kanlý
Türk Ordusu'nda, þanlý görevler
yaptýðýný düþünen, devrimlere ve
devrimcilere düþmanlýklarýyla övünen generaller varmýþ. Etraflarýna
emir yaðdýran, emirlerine uymayanlarý vatana ihanetle suçlayan
bu þanlý generaller, þimdi, kimin
yanýnda, kimden emir almaktadýr?

Holding
Generalleri

IMF tarafýndan T.C.nin hazýrladýðý Niyet Mektubunun onaylandýðý gün, yani
23 Aralýk 1999 günü, hükümetin ilk icraatý, Niyet Mektubunun bankalar konusundaki 57. maddesinin IMF Ýcra Kurulunun Stand-by talebini görüþmesi için
ön koþul olacaktýr hükmü gereðince beþ bankayý Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu
na devretmek olmuþtur.
Elkonulan Egebank, Sümerbank, Yurtbank, Esbank ve Yaþarbankýn toplam
aktifleri (bilanço büyüklüðü) 1998 yýlý sonu itibariyle 1 katrilyon 866 trilyon 312
milyar T.Ldir. 1998 dolar kuru itibariyle 5.7 milyar dolar olan bu bilanço büyüklüðü, 1999 sonu itibariyle 7.5 milyar dolar olarak hesaplanmaktadýr.
Bu elkonulan bankalar içinde Sümerbank, Aladdin Çakýcý çetesi tarafýndan
öldürtülen Nesim Malki, Erol Evcil ve Hayyam Garipoðlu tarafýndan 1995 yýlýnda
özelleþtirme kapsamýnda satýn alýnmýþtýr. 17.5 trilyon sermayeli ve 1998 itibariyle aktif büyüklüðü (bilanço) 312 trilyon olan bankanýn Genel Müdürü Cengiz
Biçer ve Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Fisunoðludur.
Muhittin Fisunoðlu, 1990-93 yýllarý arasýnda anlý ve þanlý Türk Silahlý Kuvvetlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlýðýný yapmýþ ve Genelkurmay baþkanlýðý sýrasýný beklerken Doðan Güreþin görev süresinin uzatýlmasýyla emekliye ayrýlmýþ
þerefli bir generaldir.
Mahir Çayan yoldaþýn belirlemesiyle söylersek, oligarþi, tasfiyeler ve yeniden düzenlemelerle orduyu iç savaþ ordusu haline getirerek doðrudan vurucu
gücü haline getirmiþ olmasýnýn bir sonucu olarak ülkemizde açýk biçimde bir
holding generalleri soyu ortaya çýkmýþtýr. 23 Aralýk 1999 günü gerçekleþtirilen
bankalar operasyonu, bir kez daha, bu gerçekleri ortaya çýkarmýþtýr.
Ýþte bu olay, THKC/DÖ Merkez Bülteni CEPHEnin 1991/1 tarihli sayýsýnda
yer alan yukardaki baþlýklý yazýyý bizlere anýmsattý. Bu yazýda yer alan holding
generallerinin bir kýsmý þunlardýr:
Org.
Org.
Org.
Org.
Org.
Org.
Org.
Org.
Org.
Org.
Org.
Org.

Turgut Sunalp (Netaþ ve Garanti Bankasý Yön. Kur. Üyesi)
Semih Sancar (Akbank Yönetim Kurulu Üyesi)
Adnan Ersöz (Ýþbankasý Yönetim Kurulu Üyesi)
Faik Türün (Umumi Maðazalar Yönetim Kur. Üyesi)
Süreyya Yüksel (Yaþar Holding Danýþmaný)
Ýbrahim Þenocak (Etibank Yönetim Kurulu Baþkaný)
Ýsmail Hakký Akansel (PETKÝM Danýþma Kurulu Üyesi)
Vecihi Akýn (AKSÝGORTA Yönetim Kurulu Üyesi)
Doðan Özgöçmen (Yapý Kredi Bankasý Yönetim Kur. Üyesi)
Suat Aktulga (LASSA)
Þeref Akýncý (Doðuþ Holding Yönetim Kurulu Üyesi)
Kemalettin Eken (Þekerbank Turizm Yönetim Kur. Üyesi)
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Org. Sabri Deliç (Profilo Holding Baþkan Yardýmcýsý)
Oramiral Bülent Ulusu (AKSA Yönetim Kurulu Üyesi)
Org. Nazif Oka (Hema Holding Yönetim Kur. Üyesi)
Org. Halil Sözer (Borusan Yönetim Kur. Üyesi)
Korg. Fevzi Aysun (Derborsa Yönetim Kur. Üyesi)
Korg. Hikmet Kesim (Türk/ABD Havacýlýk San. (TAÝ) Yön.K.Ü.)
Korg. Tevfik Alpaslan (Altay Þirketler Grubu)
Tümg. Cemil Mete (Minex Savunma Sanayi Yön. Kur. Üyesi)
Tümg. Hayri Sözen (Borusan Danýþmaný)
Tümg. Servet Bilgi (Bekoteknik Yönetim Kur. Üyesi)
Tuðg. Tanju Erdem (Yaþar Holding Danýþmaný)
Tuðg. Fikri Topsever (AKSA Personel Müdürü)
Tuðg. Sezer Bilgili (Pamukbank Denetçisi)
Tuðg. Þahap Ar (Alarko Holding Yönetim Kur. Üyesi)
Tuðg. Sýtký Sunday (Otomarsan Baþkan Vekili)
Tuðg. Orhan Köker (Profilo Holding Müþaviri)
Tuðg. Yýlmaz Oral (Hema Holding Yönetim Kur. Üyesi)
Tuðg. Kamuran Gümüþsoy (GÝMA Yönetim Kur. Üyesi)

$

Bu holding generallerinin en sonuncusu olan Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Muhittin Fisunoðlu, bir gazeteciye Sümerbanka giriþ öyküsünü
þöyle anlatmýþtýr:
Bankacýlýk alt kadroda teknik bir konu. Yönetim kadrosunda ise teknik bilgi gerektirmiyor. Herkes kendi bilgi birikimiyle faydalý olabilir. 1998
yýlýnda bir arkadaþým tarafýndan bir banka yönetimine girmek isteyip istemeyeceðim soruldu. Hangi banka olduðunu sordum. Sümerbank olduðunu söyledi. Ben de kabul ettim.
Bu ülkenin Genelkurmay baþkanlýðýna gelmek üzere olan bir þanlý generalin
kendi bilgi birikiminin ne olduðu ise açýktýr: Emir-komuta zinciri içinde yönetime elkoymak.
Bugün sayýsýz cinayetleriyle ülkenin gündeminin ilk sýrasýný iþgal eden Hizbullah olayý, ayný generalin diðer bilgi birikimi olarak ortaya çýkmýþtýr.
Muhittin Fisunoðlunun Kara Kuvvetleri Komutanlýðý yaptýðý dönemde Diyarbakýr-Batman bölgesinde örgütlendirilen Hizbullah, kendi deyiþleriyle, PKKnin
baskýnlarýna karþý kendini koruyan, dini inançlarý kuvvetli vatandaþlardan oluþturulmuþtur. Deðiþik þeriatçý örgütlenmelere karþý bir devlet yanlýsý þeriat örgütü olarak da kullanýlan Hizbullahýn asli görevi, MHPli faþist milisler gibi, devletin güvenlik kuvvetlerine yardýmcý olmaktýr. Gerçekleþtirdikleri sayýsýz adam
kaçýrma ve cinayetlerle devlete yardýmcý olan Hizbullah, devlet desteðinde ülkenin hemen her yerinde faaliyet yürütmüþtür.
Gazetelere yansýdýðý gibi, Hizbullahýn faaliyetleri, sadece adam kaçýrma, sorgulama ve öldürme görevleriyle sýnýrlý deðildir. Batmanda Petrol-Ýþ sendikasýnda ve Ýskenderunda Ýsdemirde Hizbullah sendikacý kimliðiyle devreye sokulmuþtur. MÝTin iþçilerin sendika örgütlenmesine karþý yürüttüðü faaliyetinde yardýmcý gücü olan Hizbullah, holding generallerinin emekli olduktan sonra görev verilen þirketlerde hangi iþle uðraþtýklarýný da göstermektedir.
Hizbullahýn ölüm tarlalarýnýn bir kýsmýnýn ortaya çýkarýlmasýyla birlikte, Genelkurmay baþkanlýðý, PKKnin baskýnlarýna karþý kendini koruyan, dini inançlarý kuvvetli vatandaþlarla bir ilgilerinin olmadýðýný kesin bir dille ortaya koyan
açýklamasýyla, Hizbullah olayýný laik, demokratik cumhuriyete karþý bir güç olarak kýymetlendirmiþtir.
Susurluk olayýnda ortaya çýkan MHP-devlet-mafya iliþkisi, Hizbullah olayýnda
þeriatçýlar-devlet-þirket iliþkisi olarak ortaya çýkmýþtýr. Hizbullahýn kaçýrýp öldürdüðü iþadamlarý (ki bunlar islamcý iþadamý olarak ifade edilmektedir) olayýn
parasal boyutlarýný oluþturmaktadýr.
Ancak holding generalleri, anlý ve þanlý olarak görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Onlar, devlettir; devlet aygýtýnýn militarist kesimini oluþtururlar.
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Devlet olduklarý için, istedikleri zaman, istedikleri kiþileri kullanýrlar ve bunlarla iþleri bittiðinde gereðinin yapýlmasý için devlet aygýtýnýn diðer kesimine, yargýya havale ederler. Ve Hizbullah olayýnýn en tehlikeli yaný da burada ortaya çýkmaktadýr.
Hizbullaha yönelik operasyonlar, televizyonlardan canlý yayýnla duyurularak, PKKnin baskýnlarýna karþý kendini koruyan, dini inançlarý kuvvetli vatandaþlarýn oluþturduðu Hizbullahýn çizmeyi aþtýðý, çeteleþtiði ve PKKnin tasfiye süreciyle birlikte görevini tamamladýðý kamuoyuna iletilmektedir. Böylece,
devletin her türlü yasa-dýþý faaliyeti örgütleyebileceði ve zamaný gelince de
bunlarý tasfiye edeceði düþüncesi topluma yerleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Týpký,
generallerin emekli olduktan sonra holdinglerde görev yapmasýnýn doðal
kabul edilir hale getirilmesi gibi, devletin gayrý-meþru örgütlenmeler oluþturmasý
da doðal gösterilmeye çalýþýlmaktadýr.
Kendi Kara Kuvvetleri komutanlýðý döneminde Hizbullah örgütlenmesini yürüten kiþi, nasýl doðal olarak (belki emekli maaþýyla geçinemediðinden) Alaaddin Çakýcýlarýn ortak olduklarý bankanýn yönetim kurulu üyesi olabiliyorsa, ayný
doðallýk içinde bankanýn alacaklarýnýn tahsilatýnda da Hizbullahýn kullanýlmasý
olanaklý olmaktadýr.
Tüm bunlar, ülkemizde yaþayan herkesin, hiçbir yasal güvenceye sahip olmadýðýný, istenildiði zaman bizzat devlet güçleriyle yasa-dýþý örgütlenmeler kullanýlarak, yasal güvencelerin ortadan kaldýrýlabileceðini açýkça ortaya koymuþtur. Ve
hiç kimse, holding generalleri de dahil olmak üzere, unutmamalýdýr ki, yasallýk,
hangi düzeyde olursa olsun, bir gün kendileri için de gerekli olacaktýr.
Bir ülkenin devleti, topluma zorla kabul ettirdiði ve uymayanlarý þiddetle cezalandýrdýðý yasalarý kolayca bir yana býrakabiliyorsa, böyle bir ülkede yasalardan,
yasal mücadelelerden sözetmek olanaksýzdýr. Kendi yasalarýný kolayca bir yana
koyabilen bir devlet, her türlü yasallýðýný, meþruiyetini yitirmiþ demektir. Ona karþý
direnmek, savaþmak, yasal ve meþrudur.
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Bir Gazete Haberi:

Sivil örgütlere 1.3 trilyon lira

Sivil örgütlere 1.3 trilyon lira
(Dünya Gazetesi, 27 Aralýk 1999)
2000 yýlýnda bütçeden 80 dernek ve vakýfa toplam 1 trilyon 384 milyar lira aktarýlacak.
2000 yýlýnda bütçe kanuna göre 80 dernek, birlik, kurum ve kuruluþ ve vakýfa
toplam 1 trilyon 384 milyar lira yardým yapýlacak. 1999 yýlý Bütçesinde bu yardým rakamý 1.1 trilyon lira olarak belirlenmiþti. Her yýl olduðu gibi bu yýlda çeþitli dernek ve
vakýflara bütçeden yardým yapýlmasýna iliþkin madde Maliye Bakanlýðý Bütçesinde yer
aldý. Bütçe Kanunu kapsamýnda yapýlan yardýmlardan aslan payýný 117 milyar lira ile
Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Genel Merkezi aldý.
Bu arada 2000 yýlýnda geçen yýllardan farklý olarak yeni dernek ve vakýflar da yardým kapsamýna alýndý. Ýlk defa bütçe kapsamýnda yardým alan vakýf ve dernek arasýnda
özellikle 17 Aðustos Marmara Depremi sýrasýnda gündeme gelen Arama Kurtarma
Derneðine (AKUT) 25 milyar lira yardým yapýlacak. Yine bu kapsamda Aydýnlar Ocaðý
Ankara þubesine 10 milyar, Aydýnlar Ocaðý Ýstanbul þubesine 10 milyar, Türk Ocaklarý Derneði Genel Merkezine 25 milyar, Türk Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfýna 30
milyar lira yardým yapýlacak.
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Bütçe Kanunu kapsamýnda Maliye Bakanlýðý bütçesinden yardým alan Dernek ve Vakýflar
þunlar:
Ahi Kültürünü Araþtýrma ve Eðitim Vakfý:
3 milyar
Ahmet Yasevi Vakfý:
20 milyar
Akdeniz Kan Hastalýklarý Vakfý:
10 milyar
Alzheimer Derneði:
5 milyar
Anadolu Erenler Kültür ve Sanat Vakfý:
10 milyar
Ankara Klübü Derneði:
20 milyar
Ankara Veremle Savaþ Derneði Baþkanlýðý: 20 milyar
Arama Kurtarma Derneði (AKUT):
25 milyar
Aþýk Veysel Kültür Derneði:
10 milyar
Atatürkçü Düþünce Derneði:
20 milyar
Avrasya 1 Avrupa Asya Birliði
Türk Ekomoik Sosyal ve Kültürel Araþtýrmalar Vakfý (Ýstanbul): 5 milyar
Balkan Türkleri Kültür Haberleþme ve Dayanýþma Derneði (Samsun):
10 milyar
Aydýnlar Ocaðý (Ankara):
10 milyar
Aydýnlar Ocaðý (Ýstanbul):
10 milyar
Batý Trakya Türkleri Dayanýþma Derneði Genel Merkezi: 15 milyar
Bedensel Engelliler Güçlendirme Vakfý:
10 milyar
Celal Bayar Vakfý:
25 milyar
Cem Vakfý Genel Merkezi:
25 milyar
Çevre, Eðitim, Saðlýk ve Sosyal Yardýmlaþma Vakfý:
10 milyar
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Demokraside Birlik Vakfý:
4 milyar
Sosyal Hayatý Koruma Derneði:
10 milyar
Dinler Tarihi Derneði:
4 milyar
Ehl-i Beht Vakfý:
20 milyar
Erzurum Ýktisadi, Sosyal Araþtýrma ve Yardýmlaþma Vakfý (ESAV): 3 milyar
Görmeyenleri Koruma Derneði Genel Merkezi: 10 milyar
Malatya Hacýbektaþ Veli Kültür Merkezi Vakfý Genel Merkezi:
20 milyar
Hacýbektaþ Veli Anadolu Kültür Merkezi Vakfý Genel Merkezi:
25 milyar
Ýnönü Vakfý:
25 milyar
Ýþ Dünyasý Vakfý:
15 milyar
Kan Hastalýklarý Vakfý:
10 milyar
Kars, Ardahan, Iðdýr Kalkýnma Vakfý:
10 milyar
Kýbrýs Vakfý:
10 milyar
Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði:
20 milyar
Kök-Sosyal ve Siyasal Araþtýrma Vakfý:
20 milyar
Lösemili Çocuklar Vakfý (Ankara):
10 milyar
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý: 10 milyar
Ortopedik Özürlüler Federasyonu:
10 milyar
Sosyoloji Derneði:
5 milyar
Þeyh Þaban-ý Veli Kültür Vakfý:
3 milyar
Tarýmsal Araþtýrma Araþtýrma ve Geliþtirme Vakfý (TARGEV): 10 milyar
Tarýmsal Kalkýnma Vakfý (Ankara):
2 milyar
Türkiye ve Türk Dünyasý Ýktisadi ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý (TÝSAV): 20 milyar
Tokat Ýl ve Ýlçeleri Eðitim ve Kultür ve Sosyal Yardým Vakfý: 2 milyar
Toplumsal Saydamlýk Hareketi Derneði:
10 milyar
Tüketici Haklarý Derneði:
15 milyar
Türk Anneler Derneði Genel Merkezi:
15 milyar
Türk Demokrasi Vakfý:
20 milyar
Türk Demokrasi Vakfý:
20 milyar
Türk Dünyasý Araþtýrma Vakfý:
30 milyar
Türk Eðitim Derneði Genel Merkezi:
25 milyar
Türk Güreþ Vakfý Genel Merkezi:
25 milyar
Türk Japon Saðlýk Vakfý:
25 milyar
Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Genel Merkezi: 117 milyar
Türk Karaciðer Vakfý:
10 milyar
Türk Kooperatifçilik Kurumu:
5 milyar
Türk Musikisi Vakfý:
20 milyar
Türk Ocaklarý Derneði Genel Merkezi:
25 milyar
Türk Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý:
30 milyar
Türk Veteriner Hekimler Birliði Merkez Konseyi: 15 milyar
Türk Veteriner Hekimler Birliði Vakfý:
5 milyar
Türkiye Böbrek Nakli ve Diyaliz Hastalarýna Hizmet Vakfý: 25 milyar
Türkiye Erozyonla Mücadele, Aðaçlandýrma, Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý (TEMA): 25 milyar
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler,
Serbest Meslek Mensuplarý ve Yöneticileri Vakfý (TOSYÖV): 30 milyar
Türkiye Muharip Gaziler Derneði:
20 milyar
Türkiye Milli Kooperatifler Birliði:
25 milyar
Türkiye Muhasebe Uzmanlarý Derneði:
8 milyar
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu:
15 milyar
Türkiye Trafik Kazalarý Yardým Vakfý:
20 milyar
Türkiye Ulusal Verem Savaþ Dernekleri Federasyonu: 25 milyar
Türkiye Yardým Sevenler Genel Merkez Baþkanlýðý: 5 milyar
Türkiye Yazarlar Birliði:
3 milyar
Türkiye Zeka Vakfý:
10 milyar
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði:
50 milyar
Türkiye Ziraatçýlar Derneði:
10 milyar
Türkmeneli Ýþbirliði ve Kültür Vakfý:
35 milyar
Üniversiteli Kadýnlar Derneði Genel Merkezi: 10 milyar
Yörtürk-Yörük-Türkmen Kültürüne Hizmet, Ýlim Saðlýk Eðitim, Araþtýrma, Kalkýnma Dayanýþma
Vakfý: 15 milyar
Zihinsel Özürlüler Federasyonu:
10 milyar
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V. Ý. Lenin

Emperyalizm
ve Sosyalizmdeki Bölünme

!

Emperyalizm ile Avrupadaki iþçi hareketi üzerinde oportünizmin (sosyal-þovenizm
biçiminde) kazandýðý korkunç ve tiksindirici zafer arasýnda herhangi bir baðýntý var
mýdýr?
Modern sosyalizmin temel sorunudur bu. Ve Parti yazýnýmýzda önce içinde
baþladýðýmýz dönemin ve bugünkü savaþýn emperyalist niteliðini ve ikinci olarak da
sosyal-þovenizm ile oportünizm arasýndaki birbirinden ayrýlmaz tarihsel baðýntýyý olduðu kadar, bunlarýn siyasal ideolojilerinin yapýsal benzerliðini eksiksiz olarak koyduktan sonra, bu temel sorunun tahliline geçebiliriz ve geçmeliyiz de.
Emperyalizmin olabildiðince açýk ve tam bir tanýmýyla baþlamalýyýz. Emperyalizm,
kapitalizmin özgün bir tarihsel aþamasýdýr. Bunun özgün niteliðinin üç yönü vardýr:
emperyalizm, (1) tekelci kapitalizmdir; (2) asalak, ya da çürüyen kapitalizmdir; (3)
cançekiþen kapitalizmdir. Serbest rekabetin tekel tarafýndan ayaðýnýn kaydýrýlmasý,
emperyalizmin temel ekonomik özelliði, özüdür. Tekel kendini baþlýca beþ biçim altýnda ortaya koyar: (1) Karteller, sendikalar ve tröstler üretimin yoðunlaþmasý, kapitalistlerin bu tekelci birliklerinin doðmasýna yolaçacak bir düzeye ulaþmýþtýr; (2) büyük
bankalarýn tekelci konumu üç, dört ya da beþ dev banka, Amerika, Fransa,
Almanyanýn tüm ekonomik yaþamýný denetim altýna almaktadýr; (3) hammadde
kaynaklarýnýn tröstler ve mali oligarþi tarafýndan ele geçirilmesi (mali sermaye, banka
sermayesi ile tekelci sanayi sermayesinin kaynaþmasýdýr); (4) dünyanýn uluslararasý
karteller tarafýndan (ekonomik) bölüþümü baþlamýþtýr. Daha bugünden, bütün dünya
pazarýna komuta eden ve bu pazarý kendi aralarýnda savaþ onu yeniden paylaþtýrýncaya kadar dostça paylaþan böyle yüzden fazla uluslararasý kartel vardýr. Tekelci olmayan kapitalizm ortamýndaki meta ihracýndan farklý olarak sermaye ihracý,
oldukça ilginç bir olaydýr ve dünyanýn ekonomik ve topraða deðgin siyasal bölüþümüne
yakýndan baðlýdýr; (5) dünyanýn toprak bölüþümü (sömürgeler) tamamlanmýþtýr.
Kapitalizmin Amerikada ve Avrupada, ve daha sonra da Asyada en yüksek
aþamasý olarak emperyalizm, son biçimini 1898-1914 döneminde almýþtýr. ÝspanyolAmerikan Savaþý (1898), Ýngiliz-Boer Savaþý (1899-1902), Rus-Japon Savaþý (1904-05)
ve 1900deki Avrupa ekonomik bunalýmý, dünya tarihinin yeni dönemindeki belibaþlý
tarihsel kilometre taþlarýdýr.
Emperyalizmin asalak ya da çürüyen kapitalizm olmasý olgusu, her þeyden önce
üretim araçlarýnýn özel mülkiyeti sistemi altýndaki her tekelin özelliði olan çürüme
eðilimi içinde kendini gösterir. Demokratik cumhuriyetçi emperyalist burjuvazi ile
gerici, monarþist emperyalist burjuvazi arasýndaki farklýlýk, tam da her ikisinin de
(sanayiin tek tek kollarýnda, tek tek ülkelerde ve ayrý ayrý dönemlerde kapitalizmin
olaðanüstü hýzlýlýktaki geliþimini hiç bir biçimde dýþlamayan) yaþýyorken çürümelerinden ötürü, ortadan kalkmýþtýr. Ýkincisi, kapitalizmin çürümesi, son derece büyük bir
rantiyeler, kupon keserek yaþayan kapitalistler tabakasýnýn doðmasýnda kendini gösterir. Baþta gelen dört emperyalist ülkeden Ýngiltere, ABD, Fransa ve Almanya
herbirinin tahvil sermayesi, her ülkeye en azýndan beþ ile sekiz bin milyon, bir yýllýk
gelir getiren 100.000 ya da 150.000 milyon franka ulaþmýþtýr. Üçüncüsü, sermaye ihra-
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cý doruðuna ulaþmýþ asalaklýktýr. Dördüncüsü, mali sermaye egemenlik uðrunda çaba
gösterir, özgürlük uðrunda deðil. Siyasal gericilik her zaman emperyalizmin kendine
has bir özelliðidir. Çürümüþlük, çok büyük boyutlarda rüþvet ve her türden sahtekârlýk. Beþincisi, bir avuç Büyük Güç tarafýndan ezilen uluslarýn sömürüsü ki bu,
ilhaklarla ayrýlmaz bir biçimde baðýntýlýdýr ve özellikle sömürgelerin sömürülmesi,
uygar dünyayý uygarlaþmamýþ uluslarýn yüzlerce milyonluk gövdesi üzerinde giderek
artan bir biçimde bir asalaða dönüþtürür. Roma proletaryasý, toplumun sýrtýndan
yaþýyordu. Modern toplum, modern proletaryanýn sýrtýndan yaþýyor. Marx, Sismondinin
bu derin gözlemini özellikle vurgulamýþtýr.* Emperyalizm durumu bir ölçüde
deðiþtirmektedir. Proletaryanýn ayrýcalýklý bir katmaný emperyalist ülkelerde, kýsmen
uygarlaþmamýþ uluslardaki yüz milyonlarýn sýrtýndan yaþamaktadýr.
Emperyalizmin niçin cançekiþen kapitalizm, sosyalizme geçiþ halindeki kapitalizm
olduðu besbellidir: kapitalizmden doðan tekel, zaten ölmekte olan kapitalizmdir, sosyalizme geçiþin baþlangýcýdýr. Emperyalizm tarafýndan emeðin çok geniþ boyutlarla
toplumsallaþtýrýlmasý (savunucularýn burjuva iktisatçýlarýnýn birbirine kilitlenme
dedikleri þey) ayný sonucu doðurmaktadýr.
Emperyalizmin bu tanýmýný geliþtirince, emperyalizmi kapitalizmin bir evresi olarak görmeyen ve mali sermayenin yeðlediði bir politika, sanayi ülkelerinin tarým ülkelerini kendine katma eðilimi olarak gören K. Kautsky** ile tam bir çeliþkiye
düþeriz. Kautskynin tanýmý, teorik açýdan baþtanbaþa yanlýþtýr. Emperyalizmi belirleyen þey, sanayi sermayesinin yönetimi deðil, mali sermayenin yönetimidir, özel olarak tarým ülkelerini deðil, her türden ülkeyi kendine katma çabasýdýr. Kautsky, emperyalist politikayý, emperyalist ekonomiden ayýrýyor, silahsýzlanma, ultra-emperyalizm ve benzeri zýrvalar türünden kaba burjuva reformculuðuna yolaçmak için, politikadaki tekeli, ekonomideki tekelden ayýrýyor. Bu teorik yanlýþlýðýn amacý ve anlamý,
emperyalizmin en derin çeliþkilerini bulandýrmak ve böylece emperyalizmin savunucularýyla, düpedüz sosyal-þovenistler ve oportünistler ile birlik teorisini haklý çýkarmaktýr.
Kautskynin bu konuda marksizmden uzaklaþmasý üzerinde Sotsial-Demokrat ve
Kommünistte yeterince durduk. Bizim Rus kautskicilerimiz, Akselrod ve Spectatorun
baþýný çektiði, hatta Martovun ve büyük bir oranda Trotskinin de dahil olduðu Örgütlenme Komitesi (ÖK) yandaþlarý, bir eðilim olarak kautskicilik sorununda tam bir suskunluðun sürmesini yeðliyorlar. Bunlar sýrf Kautskyyi yüceltme ile (Örgütleme
Komitesinin Rusça yayýnlamayý vaadettiði Almanca kitapçýðýnda Akselrod bunu
yapmaktadýr) ya da Kautskynin muhalefete dahil olduðunu söylediði ve þovence
beyanlarýný düzenbazlýkla örtbas etmeye çalýþtýðý özel mektuplarýndan aktarmalar yapmakla (Spectator) yetinerek Kautskynin savaþ sýrasýnda yazmýþ olduðu yazýlarý savunmaya cesaret edemiyorlardý.
Kautskynin emperyalizmi süsleyip güzelleþtirmek demek olan emperyalizm
anlayýþýnýn, yalnýzca Hilferdingin Finance Capitali ile karþýlaþtýrýldýðýnda deðil (Hilferding, Kautskyyi ve sosyal-þovenistlerle birliði, þimdi ne kadar büyük bir gayretle
savunursa savunsun, farketmez!), sosyal-liberal J. A. Hobsonla da karþýlaþtýrýldýðýnda
geriye doðru bir gidiþ olduðu belirtilmelidir. Marksist olduðu konusunda hiç bir iddiada bulunmayan bu Ýngiliz iktisatçýsý, 1902de yayýnlanan bir kitapta çok daha derinliðine emperyalizmi açýklýyor ve çeliþkilerini ortaya koyuyor.*** Emperyalizmin asalak
niteliðine iliþkin oldukça önemli bir konuda Hobsonun (ki kitabýnda Kautskynin pasifist ve uzlaþmacý yavanlýklarýnýn hemen hemen tümü bulunabilir) söyledikleri
þöyledir:
Ýki koþullar grubu, Hobsona göre, eski imparatorluklarýn gücünü zayýflatmýþtýr: 1)
iktisadi asalaklýk ve 2) baðýmlý halklardan ordu kurulmasý. Önce yönetici devletin,
kendi egemen sýnýfýný zenginleþtirmek ve alt sýnýflarýný ses çýkarmamaya razý etmek
için eyaletlerinden, sömürgelerinden ve kendine baðlý ülkelerden yararlandýðý ekonomik asalaklýk alýþkanlýðý vardýr. Ýkinci koþula iliþkin olarak Hobson þöyle yazýyor:
* Karl Marx, Louis Bonaparteýn 18 Brumairei, Almanca Ýkinci Baskýya Yazarýn Önsözü, Sol
Yayýnlarý, Ankara 1976, s. 7-9. -Ed.
** Emperyalizm, oldukça yüksek bir geliþme göstermiþ sanayi kapitalizminin bir ürünüdür.
Her sanayileþmiþ kapitalist ulusun daha geniþ tarýmsal topraklarý, bu topraklarda oturan uluslara bakýlmaksýzýn, boyunduruk altýna alma ve ilhak etme çabasý demektir. (Kautsky, Die Neue
Zeit, 11 Eylül 1914.)
*** J. A. Hobson, Imperialism, London 1902.
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Emperyalizm körlüðünün [emperyalist körlüðü konusundaki bir türkü, sosyalliberal Hobsonda marksist Kautskydekinden daha uygun düþüyor] en garip belirtilerinden biri, Büyük Britanyanýn, Fransa ve öteki büyük uluslarýn bu tehlikeli
baðýmlýlýða girerken gösterdikleri kayýtsýz vurdumduymazlýktýr. Büyük Britanya bunda
en ileri gidendir. Hindistaný Ýmparatorluðumuza kazanýrken verdiðimiz mücadelenin
çoðunu yerliler vermiþtir; Hindistanda, çok yakýn zamanda da Mýsýrda, Ýngiliz kumandanlarýnýn kumandasýnda büyük sürekli ordular kurulmuþtur; Afrikadaki dominyonlarýmýzla ilgili hemen bütün savaþlar, güney bölgesindekiler dýþýnda, bizim adýmýza yerli
halk tarafýndan verilmiþtir.
Çinin parçalanmasý olasýlýðý, Hobsonun, þu ekonomik deðerlendirmesine yolaçmýþtýr: Ýngilterenin Güneyinde, Rivierada ve Ýtalyanýn ve Ýsviçrenin turist çeken
ya da oturma bölgelerinde, Uzak Doðudan kârlar ve aylýklar saðlayan zengin aristokratlarýn küçük kümeleri, oldukça geniþ profesyonel iþ takipçileri ve tacirler, geniþ bir
özel hizmetçiler ve ulaþýmda ve çabuk bozulabilir mallarýn üretiminin son evresinde
çalýþan iþçiler biçiminde, daha þimdiden sergilenen bir görünüm ve özellik, o zaman
Batý Avrupanýn büyük bölümünde de ortaya çýkabilecektir; canalýcý bellibaþlý bütün
sanayi yokolacaktýr ve ana gýda maddeleri ve yarý mamul mallar Asya ve Afrikadan
haraç olarak içeriye akacaktýr. ... Batý ülkelerinin daha geniþ bir ittifakýnýn, dünya uygarlýðýný ilerletmek þöyle dursun Batý asalaklýðý biçiminde büyük bir tehlikeyi getirebilecek olan büyük güçlerin bir Avrupa federasyonunun, üst sýnýflarý, Asya ve Afrikadan
geniþ haraçlar alan ve bununla artýk tarýmýn ve manifaktürün hammadde sanayileri
ile uðraþmayan, mali aristokrasinin denetimi altýnda kiþisel ya da küçük sanayi hizmetlerinin yerine getirilmesi ile uðraþan, büyük bir uysallaþmýþ iþ takipçisi yýðýnýný
destekleyen bir ileri sanayi ülkeler grubunun Büyük Güçlerinin doðmasýnýn olabilirliðini önceden görmüþtük. Býrakalým, böyle bir teorinin [olasýlýðýn demesi gerekirdi]
üzerinde durmaya gerek görmeyerek onu reddedenler, daha þimdiden bu duruma
gelmiþ olan Güney Ýngilteredeki bölgelerin bugünkü ekonomik ve toplumsal koþullarýný
incelesinler ve ayný mali gruplarýn, yatýrýmcýlarýn [rantiyeler] ve siyasal ve ticari resmi
memurlarýn, eþi görülmedik bir biçimde çok büyük potansiyel kâr birikimini Avrupada
tüketmek üzere çekip alarak Çini tahakküm altýna almalarý yoluyla olanaklý duruma
getirebilecek olan böyle bir sistemin çok geniþ boyutlarý üzerinde düþünsünler. Durum çok daha karmaþýk, dünya güçlerinin oynadýklarý rol geleceðin þu ya da bu herhangi bir yorumunu pek olasý kýlmayacak kadar çok hesap dýþýdýr, ama bugün Batý
Avrupa emperyalizmini yöneten etkiler bu yönde ilerliyor ve direnilmediðinde ya da
yönü deðiþtirilmediðinde, böyle bir sona doðru yönelmiþ bulunmaktadýr.
Hobson, bu sosyal liberal, bu direniþin yalnýzca devrimci proletarya tarafýndan
ve yalnýzca toplumsal bir devrim biçiminde saðlanabileceðini göremiyor. Ama o bir
sosyal liberaldir zaten! Bununla birlikte, 1902de bile Birleþik Avrupa Devletleri (kautskici Trotskinin hesabýna söylenmiþ olsun bu) ve bugün çeþitli ülkelerin ikiyüzlü
kautskicileri tarafýndan üzeri örtülen her þeyi, yani oportünistlerin (sosyal-þovenlerin),
tam da, Asya ve Afrikanýn sýrtýndan, emperyalist bir Avrupa yaratma yolunda, emperyalist burjuva ile elele vererek çalýþtýklarýnýn anlam ve önemini, ve nesnel olarak oportünistleri, küçük-burjuvazinin ve emperyalist aþýrý kârlardan sus payý verilen ve kapitalizmin bekçi-köpekleri ve iþçi hareketinin bozucularý haline getirilen iþçi sýnýfýnýn belli
tabakalarý olduklarýný, çok mükemmel bir biçimde kavramýþtý.
Hem makalelerde, hem de partimizin kararlarýnda iþçi hareketi içerisinde (uzun
zamandýr?) baþarý kazanmýþ bulunan emperyalist burjuvazi ile oportünizm arasýndaki
bu çok derin iliþkiyi, bu ekonomik iliþkiyi tekrar tekrar göstermiþ bulunuyoruz. Ve
bundan yeri gelmiþken söyleyelim ki, sosyal-þovenistlerle bir bölünmenin kaçýnýlmaz
hale geldiði sonucunu çýkardýk. Bizim kaustkiciler, sorundan kaçamak yapmayý yeðlediler! Örneðin Martov, konuþmalarýnda Yurtdýþýndaki Sekreterlik Örgütleme Komitesinin Bülteninde (n° 4, 10 Nisan 1916) aþaðýdaki gibi açýkladýðý bir safsatayý ortaya
attý:
... Devrimci sosyal-demokrasinin davasý, eðer zihinsel geliþme yönünden aydýnlara en yakýn bir biçimde yaklaþan ve en yüksek yeteneklerindeki iþçi gruplarý, tehlikeli bir biçimde ondan uzaklaþarak oportünizme doðru yönelirse, çok kötü, gerçekten
umutsuz bir duruma girecektir...
Tehlikeli bir biçimde gibi ahmakça sözlerle ve belli bir elçabukluðu ile iþçilerin
belli gruplarýnýn zaten oportünizme ve emperyalist burjuvaziye doðru sürüklenmekte
olduklarý olgusunu geçiþtiriyor! ÖKnin safsatacýlarýnýn kaçmak istedikleri olgu da iþte
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budur! Bunlar, kautskici Hilferding ve baþka birçoklarýnýn þimdi böbürlenerek sunduklarý resmi iyimserlikle yetinmektedirler, nesnel koþullar, proletaryanýn birliðini
ve devrimci eðilimin zaferini güvence altýna almýþtýr! Biz, gerçekten de, proletarya
açýsýndan iyimseriz!
Ama gerçekte bütün bu kautskiciler Hilferding ÖK yandaþlarý, Martov ve ortaklarý oportünizm açýsýndan... iyimserdirler. Asýl sorun da bu!
Proletarya kapitalizmin çocuðu yalnýzca Avrupa kapitalizminin, ya da emperyalist kapitalizmin deðil, dünya kapitalizminin çocuðudur. Dünya ölçüsünde, elli yýl daha
önce, ya da elli yýl daha sonra dünya çapýnda ölçüye vurulduðunda bu pek önemsiz
kalýr proletarya hiç kuþkusuz birleþmiþ olacaktýr ve devrimci sosyal-demokrasi
kaçýnýlmaz olarak zafer kazanacaktýr. Ama sorun bu deðil, kautskici baylar. Bugünkü durumda sorun þu ki, Avrupanýn emperyalist ülkelerinde siz, bir sýnýf olarak proletaryaya yabancý olan, burjuvazinin hizmetçileri, ajanlarý ve onun etkisinin araçlarý
olan oportünistleri okþuyorsunuz, ve iþçi hareketi yakasýný onlardan kurtarmadýkça
bir burjuva iþçi hareketi olarak kalacaktýr. Oportünistlerle, Legienler ve Davidlerle,
Plehanovlarla, Çenkelililerle, Potresovlarla vb. birliði savunarak siz, nesnel olarak,
emperyalist burjuvazinin iþçi hareketi içerisindeki en iyi ajanlarýnýn yardýmlarýyla
iþçilerin köleleþmesini savunuyorsunuz. Devrimci sosyal-demokrasinin dünya ölçüsündeki zaferi kesenkes kaçýnýlmazdýr, ancak size karþý hareket etmektedir ve edecektir,
geliþmektedir ve geliþecektir, bu sizin üzerinizde bir zafer olacaktýr.
1914-16da bütün dünyada yollarý açýk-seçik bir biçimde ayrýlmýþ bulunan bugünkü iþçi hareketindeki bu iki eðilim, hatta iki parti de denebilir, Engels ve Marx tarafýndan Ýngilterede kabaca 1858den 1892ye kadarki on yýllar içerisinde izlenmiþtir.
Ne Marx, ne de Engels, 1898-1900den önce baþIamamýþ bulunan dünya kapitalizminin, emperyalist dönemini görecek kadar yaþamýþlardýr. Ama 19. yüzyýlýn ortalarýnda bile, emperyalizmin en azýndan bellibaþlý iki ayýrdedici özelliðini ortaya koymuþ
bulunmasý, Ýngilterenin kendine has bir özelliði olmuþtur: 1) geniþ sömürgeler ve 2)
(dünya piyasasýnda tekelci konumu yüzünden) tekel kârý. Her iki açýdan da Ýngiltere,
bu sýrada, kapitalist ülkeler arasýnda bir istisna idi ve Engels ve Marx, bu istisnayý
tahlil ederek, oldukça açýk ve belirgin bir biçimde, oportünizmin Ýngiliz iþçi hareketi
içerisindeki (geçici) zaferi ile baðýntýsýný göstemiþlerdi.
7 Ekim 1858 tarihini taþýyan mektubunda Engels, Marxa þöyle yazýyordu: ... Ýngiliz proletaryasý giderek daha çok fiilen burjuvalaþýyor, öyle ki, bütün uluslarýn bu en
burjuva, anlaþýlan, sonunda burjuvazinin yanýnda bir burjuva aristokrasisine ve bir burjuva proletaryasýna sahip olmayý amaçlýyor. Bütün dünyayý sömüren bir ulus için
kuþkusuz bu bir ölçüye kadar haklý görülebilir. 21 Eylül 1872 tarihini taþýyan mektubunda da Engels, Sorgea Enternasyonalin Federal Konseyinde Halesin kavga çýkardýðýný ve Marxýn Ýngiliz iþçi liderlerinin kendilerini sattýklarý yolundaki sözlerinin
kýnanmasýný saðladýðýný bildiriyor. 4 Aðustos 1874de, Marx, Sorgea þöyle yazýyordu:
burdaki [Ýngilteredeki] kent iþçileri yönünden liderler takýmýnýn tümünün parlamentoya girmemiþ olmalarý talihsizlik oldu. Bu, bütün takýmdan kurtulmanýn en güvenli
yolu olacaktý. Marxa yazdýðý, 11 Aðustos 1881 tarihli bir mektubunda Engels, burjuvaziye satýlmýþ, en azýndan burjuvazi tarafýndan parayla beslenen kimselerin yönetimine kendini býrakmýþ þu çok berbat Ýngiliz sendikalarýndan sözetmektedir. 12 Eylül
1882 tarihini taþýyan bir mektubunda da Engels, Kautskyye þöyle yazmýþtý: Sömürge
politikasý konusunda Ýngiliz iþçilerinin ne düþündüklerini bana soruyorsun. Genel olarak politika konusunda düþündüklerinin týpkýsýný. Burda iþçilerin partisi yoktur, yalnýzca muhafazakarlar ve liberal-radikaller var ve iþçiler de dünya piyasasýndaki ve
sömürgelerdeki Ýngiliz tekelinin ziyafetinden keyifle pay alýyorlar.
7 Aralýk 1889da Engels, Sorgea þöyle yazýyordu: Burda [Ýngilterede] en iðrenç
þey, iþçilerin iliklerine dek iþlemiþ olan burjuva saygýnlýðýdýr. ... Hepsinden daha iyi
olarak kabul ettiðim Tom Mann bile, Lord Mayor ile öðle yemeði yiyeceðini belirtmekten hoþlanýyor. Eðer bu Fransýzla karþýlaþtýrýlacak olursa, sonunda devrimin ne
iþe yarayacaðý anlaþýlmýþ olur. 19 Nisan 1890 tarihli mektubunda da, Ama suyun
altýnda [Ýngilteredeki iþçi sýnýfý] hareketi devam ediyor, daha geniþ kesimleri ve daha
çok da bugüne kadar durgun en alt [italikler Engelsin] katmanlar arasýndakileri kucaklýyor. Bu yýðýnýn birdenbire kendini bulacaðý, hareket halindeki bu dev gibi kitlenin kendisi olduðunun farkýna varacaðý günler pek uzakta deðil. 4 Mart 1891de:
Çökmüþ olan Dokcular sendikasýnýn baþarýsýzlýðý; eski tutucu iþçi sendikalarý, zengin ve bunun sonucu olarak da korkakça, meydanda tekbaþýna duruyorlar. ... 14
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Eylül 1891: Newcastle Ýþçi Sendikasý Kongresinde, sekiz saatlik iþgününün muhalifleri, eski sendikacýlar yenildiler ve burjuva gazeteleri burjuva iþçi partisinin yenilgisini
kabul ediyorlar. (bütün italikler Engelsindir.) ...
On yýllar boyunca Engels tarafýndan yinelenen bu düþüncelerin, basýnda onun tarafýndan yayýn yoluyla da açýklanmýþ olmasý, Ýngilterede Ýþçi Sýnýfýnýn Durumunun
1892deki ikinci baskýsýna yazdýðý önsözle de tanýtlanmaktadýr. Burda çalýþan halkýn
büyük kitlesinin dýþýnda bir ayrýcalýklý iþçi azýnlýðýnnýn iþçi sýnýfý arasýndaki aristokrasisinden söz etmektedir. Ýþçi sýnýfýnýn yalnýzca küçük, ayrýcalýklý, gözetilen bir azýnlýðý Ýngilterenin 1848-68deki ayrýcalýklý konumundan sürekli olarak yararlandýrýlýyordu, oysa bunlarýn büyük bir kesimi olsa olsa geçici bir iyileþtirmeyi yaþamýþlardý. ...
[Ýngilterenin sýnai] tekelinin yýkýlmasýyla birlikte, Ýngiliz iþçi sýnýfý, bu ayrýcalýklý konumunu yitirecektir. ... Yeni sendikalarýn, vasýfsýz iþçilerin sendikalarýnýn üyeleri, kafalarýnýn, daha iyi durumundaki eski sendikacýlarýn beyinlerini sýnýrlayan geçmiþten
miras kalmýþ saygýdeðer burjuva önyargýlarýndan tamamen uzak, bakir topraklar halinde olmasý gibi çok büyük bir üstünlüðe sahiptiler. ... Ýngilterede sözümona iþçilerin
temsilcileri adý verilen kimseler iþçi sýnýfý üyeleri olmalarý affedilmiþ olanlardýr, çünkü bunlarýn kendileri de iþçi olma niteliklerini kendi liberalizmlerinin okyanusuna
gömmeye isteklidirler. ...
Okurun bunlarý bir bütiin olarak inceleyebilmesi için, Marx ve Engels tarafýndan
doðrudan söylenmiþ sözleri, kasýtlý olarak uzun uzun aktardýk. Ve bunlarýn incelenmesi gerekir, bunlarýn üzerinde dikkatle düþünmeye deðer. Çünkü bunlar, emperyalist dönemin nesnel koþullarýnýn emek hareketine dikte ettirdiði taktiklerin eksenidir.
Burada da Kautsky sorunu sislendirmeye ve marksizm yerine oportünistlerle
duygusal uzlaþmayý yerleþtirmeye çalýþmýþtýr. Ýngiltere tekelciliðini yýkma aracý olarak
Almanyanýn savaþa katýlmasýný haklý bulan açýða çýkmýþ ve bön sosyal-emperyalistlere (Lensch gibi adamlara) karþý tartýþýrken Kautsky, bu açýk-seçik yalaný, gene ayný
ölçüde açýk-seçik bir baþka yalanla düzeltiyor. Alaycý bir yalan yerine tatlý bir yalan
kullanýyor! Ýngilterenin sýnai tekeli, diyoruz, uzun süre önce kýrýldý, uzun süre önce
yýkýldý ve geriye yýkacak bir þey kalmadý.
Bu iddia neden yanlýþtýr?
Birincisi, Ýngilterenin sömürge tekelciliðini görmezlikten gelmesinden ötürü. Oysa
Engels, gördüðümüz gibi, bunu daha 1882de, otuzdört yýl önce açýk-seçik bir biçimde göstermiþtir! Ýngilterenin sýnai tekeli yýkýlmýþ olsa bile, onun sömürge tekeli yalnýzca varlýðýný sürdürmekle kalmýyor, son derece saðlamlaþmýþ da bulunuyor, çünkü
dünya þimdi paylaþýlmýþ bulunmaktadýr? Bu tatlý yalan yoluyla Kautsky, dövüþecek
bir þey yok yolundaki burjuva-pasifist ve oportünist darkafalý düþünceyi elaltýndan
sokuþturuyor. Tersine, deðil kapitalistlerin þimdi dövüþecekleri bir þeyin bulunmamasý,
eðer kapitalizmi korumak istiyorlarsa, dövüþmeden edemezler de, çünkü sömürgelerin zor yoluyla yeniden bölüþümü olmaksýzýn yeni emperyalist ülkeler, eski (ve daha
zayýf) emperyalist güçlerin yararlandýklarý ayrýcalýklarý ele geçiremezler.
Ýkincisi, niçin Ýngilterenin tekeli, Ýngilterede oportünizmin (geçici) zaferini açýklýyor?
Çünkü tekel, aþýrý kâr, yani bütün dünyada normal ve alýþýlmýþ olan kapitalist kârlarýnýn üzerinde bir artý kâr demektir. Kapitalistler bu aþýrý kârlarýn bir bölümünü (ve
pek de öyle az olmayan bir bölümünü!) kendi iþçilerine, bu ulusun iþçileri ile kapitalistlerinin öteki ülkelere karþý bir tür ittifakýný (Ýngiliz sendikalarý ile iþverenlerinin
Webbleri tarafýndan açýklanan o ünlü ittifaklarý anýmsayýnýz) yaratmak için rüþvet
olarak ayýrabilirler. Ýngilterenin sýnai tekeli 19. yüzyýlýn sonunda zaten yýkýlmýþ bulunuyordu. Bu, tartýþma götürmez. Ama bu yýkým nasýl oldu? Tekelin tümü yokoldu
mu?
Eðer böyle olsaydý, Kautskynin (oportünistlerle) uzlaþma teorisi bir ölçüde
doðrulanmýþ olacaktý. Ama böyle deðildir ve asýl sorun da budur. Emperyalizm, tekelci kapitalizmdir. Her kartel, tröst, sendika, her dev banka bir tekeldir. Aþýrý kârlar
yokolmamýþtýr; bunlar hâlâ yerinde durmaktadýr. Tüm öteki ülkelerin, ayrýcalýklý, mali
yönden zengin bir ülke tarafýndan sömürüsü sürüyor ve bu sömürü daha da yoðun
hale gelmiþ bulunmaktadýr. Bir avuç zengin ülke eðer baðýmsýz, gerçekten de dev,
modern zengin ülkelerden sözedecek olursak, bunlar yalnýzca dört tanedir: Ýngiltere, Fransa, Birleþik Devletler ve Almanya tekelciliði çok büyük boyutlara ulaþtýrmýþlardýr, binlerce olmasa bile, yüzlerce milyonlara ulaþan aþýrý kârlar elde etmektedirler, öteki ülkelerdeki yüzlerce ve yüzlerce milyonluk insanlarýn sýrtlarýna binmiþlerdir
ve özellikle zengin, özellikle yaðlý ve özellikle yaðma edilmesi kolay yerlerin
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paylaþýlmasý için kendi aralarýnda dövüþmektedirler.
Bu, gerçekte, Kautskynin derin çeliþkilerini sergilemek yerine örtbas etmeye
çalýþtýðý emperyalizmin iktisadi ve siyasal özüdür.
Bir emperyalist Büyük Gücün burjuvazisi kendi iþçilerinin üst tabakasýna, yýlda yüz milyon ya da daha fazla frank harcayarak, ekonomik rüþvet verebilir, çünkü
aþýrý kârý büyük bir olasýlýkla bin milyona ulaþmaktadýr. Ve bu küçük sus payýnýn, iþçi
bakanlar, iþçi temsilcileri (Engelsin bu terimi parlak bir biçimde tahlilini anýmsayýnýz),
savaþ sanayii komitelerinin iþçi üyeleri, resmi iþçi yetkililer, dar meslek birlikleri üyeleri olan iþçiler, büro memurlarý vb. vb. arasýnda nasýl bölüþüldüðü ikincil bir sorundur.
1848 ile 1868 arasýnda ve bir ölçüde daha da sonralarý, yalnýzca Ýngiltere, tekelcilikten yararlandý: iþte bunun için oportünizm orada onlarca yýl egemenlik sürebildi.
Baþka hiç bir ülke ne böyle zengin sömürgelere, ne de sanayi tekeline sahipti.
19. yüzyýlýn son üçte-biri, yeni, emperyalist döneme geçiþe tanýk oldu. Bir deðil,
pek az olmasýna karþýn birkaç Büyük Gücün mali sermayesi tekel durumundadýr.
(Japonya ve Rusyada askeri güç tekeli, geniþ topraklarý, ya da azýnlýk milliyetlerini,
Çini vb. soymaktaki özel kolaylýklar, günümüzdeki modern mali sermaye tekelini kýsmen bütünlemekte, kýsmen de onun yerini almaktadýr.) Bu farklýlýk, Ýngilterenin tekelci konumunun niçin on yýllar boyu rakipsiz kalabildiðini açýklar. Modern mali
sermayenin tekeli çýlgýnca tehdit edilmektedir; emperyalist savaþlar dönemi baþlamýþ
bulunmaktadýr. O günlerde bir ülkenin iþçilerine on yýllar boyu rüþvet vermek ve onlarý yozlaþtýrmak olanaðý vardý. Þimdi bu, olanak-dýþý denmese bile, olasý da deðildir.
Ama öte yandan her emperyalist Büyük Güç, iþçi aristokrasisinin (1848-68
Ýngilteresindekinden) daha küçük katmanýna rüþvet verebilir ve vermektedir. Eskiden, Engelsin son derece derin ifadesini kullanýrsak, bir burjuva iþçi partisi ancak
bir ülkede ortaya çýkabilmiþti, çünkü bir tek bu ülke tekelci idi, ama öte yandan da
bu ülke uzun bir süre varlýðýný sürdürebilmiþti. Þimdi ise her emperyalist ülkede bir
burjuva iþçi partisi kaçýnýlmazdýr ve tipik bir olaydýr, ama yaðmanýn paylaþýlmasý
için umutsuz bir savaþým yürütmekte olmalarý karþýsýnda böyle bir partinin birçok ülkede uzun süre varlýðýný sürdüreceði pek kuþkuludur. Çünkü tröstler, mali-oligarþi,
yüksek fiyatlar, vb. üst kattaki bir avuç insana rüþvet vermeyi olanaklý kýlarken, proletarya ve yarý proleter kitlesini giderek daha çok baský altýna alýyor, eziyor, yýkýyor ve
onlara iþkence ediyor.
Bir yandan, burjuvazinin ve oportünistlerin bir avuç çok zengin ve ayrýcalýklý ulusu, insanlýðýn geri kalanýnýn gövdesinde yaþayan ölümsüz asalaklar haline getirmek,
zencileri, hintlileri vb. modern militarizmin saðladýðý kusursuz nitelikteki yokedici silahlarýn yardýmýyla boyunduruk altýnda tutarak, bunlarýn sömürülmesinin þerefi üzerinde oturmak eðilimi vardýr. Öte yandan, öncekinden daha çok ezilen ve emperyalist
savaþlarýn bütün yükünü taþýyan yýðýnlarda bu boyunduruðu atmak ve burjuvaziyi
alaþaðý etmek eðilimi vardýr. Bu iki eðilim arasýndaki savaþýmýn içinden emek hareketinin tarihi, þimdi kaçýnýlmaz olarak geliþecektir. Çünkü birinci eðilim rastlansal
deðildir; bu, iktisadi olarak gerçekleþmektedir. Bütün ülkelerde burjuvazi, kendisi
için sosyal-þovenlerin burjuva iþçi partilerini zaten doðurmuþ, büyütmüþ ve güvence
altýna almýþ bulunuyor. Tümüyle sosyal-emperyalist olan, örneðin Ýtalyadaki Bissolatininkine benzer kesin olarak oluþmuþ bir parti ile, diyelim Potresovlarýn, Gvozdyovlarýn, Bulkinlerin, Çheydzelerin, Skobelevlerin ve ortaklarýnýnki yarý-oluþmuþ, yaklaþýk
partileri arasýndaki fark, pek önemli bir fark deðildir. Önemli olan þu ki, iktisadi olarak, iþçi aristokrasisinin bir katmanýnýn burjuvaziden yana geçmesi erginlik çaðýna
ulaþmýþ ve gerçekleþmiþ bir olgu haline gelmiþtir; ve bu iktisadi olgu, sýnýf iliþkilerindeki
bu yer deðiþtirme, herhangi bir özel güçlükle karþýlaþmaksýzýn, þu ya da bu biçim
altýnda, siyasal biçimini bulacaktýr.
Yukarda deðinilen iktisadi temel üzerinde, modern kapitalizmin siyasal kurumlarý
basýn, parlamento, birlikler, kongreler vb. saygýdeðer, uysal, reformcu ve yurtsever memur ve iþçiler için, ekonomik ayrýcalýklar, ve sus paylarýna uygun düþen siyasal ayrýcalýklar, ve sus paylarý yaratmýþtýr. Hükümette ya da savaþ sanayi komitelerinde,
parlamentoda ve çeþitli komitelerde, legal olarak yayýnlanan saygýdeðer gazetelerin
yazý kadrolarýnda ya da bundan daha az saygýdeðer olmayan yönetim kurullarýnda ve
burjuva yasalarýna baðlý sendikalarda kârlý ve tatlý iþler  emperyalist burjuvazinin,
burjuva iþçi partilerinin temsilcilerini ve destekleyicilerini çekmek ve ödüllendirmek
için kullandýðý olta iþte budur.
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Siyasal demokrasinin makinesi de ayný yönde çalýþýr. Zamanýmýzda seçim olmadan bir þey yapýlamaz; yýðýnlar olmadan bir þey yapýlamaz. Ve bu basýn ve parlamentarizm döneminde, geniþ bir biçimde dallanýp budaklanmýþ, sistemli bir biçimde
düzenlenmiþ, iyi donatýlmýþ dalkavukluk, yalan, sahtekarlýk sistemi olmaksýzýn, geçer
akçe ve yaygýn sloganlarla hokkabazlýk yapýlmaksýzýn ve burjuvaziyi alaþaðý etmek
için devrimci savaþýmý reddettikleri sürece saðda ve soldaki iþçilere her türden reformlar ve nimetler vaadedilmeksizin yýðýnlarýn yandaþlýðýný kazanmak olanaksýzdýr.
Bu sisteme ben, burjuva iþçi partisinin klâsik topraðýnda bu sistemin en önde gelen ve en hünerli temsilcilerinden biri olan Ýngiliz bakan Lloyd Georgeun adýna ithafen, Lloyd-Georgeculuk diyeceðim. Birinci sýnýf bir burjuva dalaverecisi, kurnaz ve
politikacý, istediðiniz çeþitten hatta iþçi dinleyicilere dev-v-v-rimci türden nutuklar atan
bir halk hatibi ve toplumsal reformlar adý altýnda (sigorta vb.) uysal iþçilere hesaplý
bir sus payý elde etme yeteneðinde olan bir adam, Lloyd George, burjuvaziye büyük
bir baþarýyla hizmet ediyor,* ve tam da iþçiler arasýnda ona hizmet ediyor, burjuvazinin etkinliðini, onun en çok gereksinim duyduðu yere ve yýðýnlarý törel olarak boyunduruk altýna almada en çok güçlükle karþýlaþtýðý yere, tam da proletaryaya taþýyor.
Öyleyse Lloyd George ile Scheidemannlar, Legienler, Hendersonlar ve
Hyndmanlar, Plehanovlar, Renaudeller ve ortaklarý arasýnda böyle büyük bir fark
var mýdýr? Sonunculardan bazýlarý, Marxýn devrimci sosyalizmine döneceklerdir, diye
itiraz edilebilir. Bu olanaklýdýr, ama eðer sorun siyasal, yani kitle yönünden ele alýnacak olursa, bu pek önemsiz bir farklýlýktýr. Bugünün sosyal-þoven önderleri arasýnda
bazýlarý proletaryaya dönebilirler. Ama sosyal-þoven ya da (ayný þey demek olan) oportünist eðilim ne yokolur ne de devrimci proletaryaya geri döner. Marksizmin iþçiler
arasýnda yaygýn olduðu her yerde bu siyasal eðilim, bu burjuva iþçi partisi, Marxýn
baþýna yemin edecektir. Bunlar böyle yapmaktan alýkonamaz, týpký ticari bir firmanýn
herhangi bir etiketi, simgeyi ya da reklamý kullanmaktan alýkonamayacaðý gibi. Ezilen
sýnýflar tarafýndan sevilen devrimci liderlerin ölümlerinden sonra, düþmanlarýnýn ezilen sýnýflarý aldatmak üzere adlarýna sahip çýkma çabalarý, tarihte her zaman görülen
bir durumdur.
Gerçek þu ki, siyasal bir olgu olarak burjuva iþçi partileri bellibaþlý bütün kapitalist ülkelerde kurulmuþ bulunuyor ve partilere ya da gruplara, eðilimlere vb., hepsi
de aynýdýr karþý bütün cephelerde kararlý ve duraksamasýz bir savaþým vermeksizin
emperyalizme karþý savaþým sorunundan, ya da marksizm diye bir sorundan, ya da
sosyalist iþçi hareketi sorunundan sözedilemez. Rusyadaki Çheydze hizbi, Naþe Dyelo ve Golos Truda ve dýþardaki ÖK destekleyicileri böyle bir partinin türlerinden baþka
bir þey deðildir. Bu partilerin toplumsal devrimden önce kaybolacaklarýný düþünmek
için en küçük bir neden yoktur. Tersine, devrim yakýnlaþtýkça daha güçle parlayacak
ve geliþmesindeki geçiþler ve sýçramalar daha beklenmedik ve daha þiddetli olacak,
iþçi hareketi içerisinde oportünist küçük-burjuva akýma karþý, devrimci kitle akýmýnýn
savaþýmý daha büyük bir yer tutacaktýr. Kautskicilik baðýmsýz bir eðilim deðildir, çünkü ne yýðýnlarýn içerisinde, ne de burjuvazinin yanýna geçmiþ bulunan ayrýcalýklý katmanlar arasýnda kökleri vardýr. Ama kautskiciliðin tehlikesi, geçmiþin ideolojisini
kullanarak, proletaryanýn burjuva iþçi partisi ile uzlaþmasýna, proletaryanýn bu parti
ile birliðinin korunmasýna ve böylece de bu partinin saygýnlýðýnýn güçlendirilmesine
çabalamasý olgusunda yatar. Yýðýnlar artýk dile düþmüþ sosyal-þovenlerin ardýna
düþmüyor: Lloyd George, Ýngilteredeki iþçi toplantýlarýnda ýslýklanmýþtýr; Hyndman,
partiyi terketmiþtir; Renaudeller ve Scheidemannlar, Potresovlar ve Gvozdyovlar polis
tarafýndan korunmaktadýr. Kautskicilerin sosyal-þovenleri maskeli bir biçimde savunmalarý daha da çok tehlikelidir.
Kautskiciliðin en yaygýn yutturmalarýndan biri yýðýnlara baþvurmasýdýr. Biz, diyorlar, yýðýnlardan ve yýðýn örgütlerinden kopmak istemiyoruz! Ama Engelsin sorunu nasýl
koyduðunu düþünün bir. 19. yüzyýlda Ýngiliz sendikalarýnýn yýðýn örgütleri burjuva iþçi partisinden yanaydýlar. Marx ve Engels bu temel üzerinde onunla uzlaþmadýlar, onu
sergilediler. Birincisi, sendika örgütlerinin doðrudan proletaryanýn bir azýnlýðýný kucakladýðýný unutmadýlar. O zaman Ýngilterede, þimdi Almanyada olduðu gibi proletaryanýn beþte-birinden fazlasý örgütlenmiþ deðildi. Kapitalizm koþullarýnda proletaryanýn
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* Son zamanlarda bir Ýngiliz dergisinde, Lloyd Georgeun siyasal muhalifi bir Tory tarafýndan
yazýlan Bir Tory Gözüyle Lloyd George baþlýklý bir makale okudum. Savaþ bu muhalifin gözlerini açmýþ ve bu Lloyd Georgeun nasýl da mükemmel bir burjuva uþaðý olduðunu ona
kavratmýþtýr! Toryler, onunla barýþ yapmýþlardýr!
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çoðunluðunun örgütlenebileceðini kimse ciddi olarak düþünemez. Ýkincisi ve asýl
sorun budur sorun, bir örgütün büyüklüðü sorunu deðil, politikasýnýn gerçek ve
nesnel anlamý sorunudur: bu politika yýðýnlarý temsil ediyor mu, onlara hizmet ediyor
mu, yani onlarýn kapitalizmden kurtulmalarýný amaçlýyor mu, yoksa azýnlýðýn çýkarlarýný, azýnlýðýn kapitalizmle uzlaþmasýný mý temsil ediyor? Ýkincisi, 19. yüzyýlda Ýngiltere
için doðru idi, þimdi de Almanya vb. için doðrudur.
Engels eski sendikalarýn ayrýcalýklý azýnlýðýn burjuva iþçi partisi ile en alttaki yýðýnlar arasýna, gerçek çoðunluk arasýna, bir ayrým koyuyor ve burjuva
saygýnlýðýna bulaþmamýþ olan bu sonunculara baþvuruyor. Marksist taktiðin özü budur!
Ne biz, ne de herhangi bir kimse, sosyal-þovenleri ve oportünistleri, proletaryanýn
ne kadarýnýn izlediði ve izleyeceðini doðru bir biçimde hesaplayabiliriz. Bu, yalnýzca
savaþým ile ortaya çýkacak, yalnýzca sosyalist devrimle kesin bir biçimde kararlaþtýrýlacaktýr. Ama þunu kesenkes biliyoruz ki, emperyalist savaþta anayurdun savunucularý yalnýzca bir azýnlýðý temsil etmekteler. Ve bu nedenle, sosyalist olarak kalmak
istiyorsak, görevimiz daha derinlemesine ve, daha aþaðýlara doðru, gerçek yýðýnlara
doðru gitmektir; oportünizme karþý savaþýmýn tüm anlamý ve tüm esasý budur. Oportünistlerin ve sosyal-þovenlerin, aslýnda, yýðýnlarýn çýkarlarýna ihanet ettiklerinin ve
bunlarý sattýklarýnýn, iþçilerin azýnlýðýnýn geçici ayrýcalýklarýný savunduklarýnýn, bunlarýn
burjuva düþüncelerinin ve etkilerinin taþýyýcýlarý olduklarýnýn, gerçekten de burjuvazinin müttefikleri ve ajanlarý olduklarýnýn sergilenmesiyle, biz, yýðýnlara gerçek siyasal
çýkarlarýný deðerlendirmeyi, emperyalist savaþlarýn ve emperyalist ateþkeslerin bütün
uzun ve acýlý olaylarýn arasýnda sosyalizm uðruna ve devrim uðruna savaþmayý öðretiriz.
Dünya iþçi hareketi içerisinde tek marksist çizgi, yýðýnlara oportünizmden kopmalarýnýn kaçýnýlmazlýðýný ve gerekliliðini açýklamak, oportünizme karþý amansýz bir
savaþým vererek devrim yolunda bunlarý eðitmek, ulusal liberal iþçi politikasýnýn o
kesin iðrençliðini gizlemek deðil, sergilemek için savaþým deneyimlerinden yararlanmaktýr.
Bundan sonraki makalede bu çizgiyi kautskicilikten ayýrdeden bellibaþlý özellikleri
özetlemeye çalýþacaðýz.
Sonbahar, 1916
(Lenin, Marx-Engels-Marksizm, s: 241-257, Sol Yayýnlarý, Ýkinci Baský, Mayýs 1990)
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Ulaþ Bardakçýnýn Arnavutköy Üvez
Sokak No. 8/1deki evde gizlendiði istihbar edilmesi üzerine, 19 Þubat 1972 günü saat 07.00de mezkur mahalle Komiser Muavini Alican Özgenler baþkanlýðýnda polis memurlarý Reþat Okutan, Tamer
Gürbüz, Tayfun Ergüven, Turan Koçak,
Salim Somun ve Habib Gürden müteþekkil tim gelmiþ, ayrýca ev çevresinde
asker ve toplum zabýtasý kuvvetlerince
çevre emniyeti alýnmasýný müteakip Alican Özgenler, Reþat Okutan, Tamer Gürbüz ve Turan Koçak, Ulaþ Bardakçýnýn
gizlendiði öðrenilen Lale Arýkdala ait daire kapýsýný çalmýþlardýr. Görevliler, kapýyý
açan Lale Arýkdala evde arama yapacaklarýný, baþkaca kimse olup olmadýðýný sorduklarýnda, adý geçenin gayet soðukkanlý
bir þekilde evde yalnýz oturduðunu baþka
bir kimse olmadýðýný beyan etmesi üzerine tim mensuplarý derhal eve girerek salon salomanje, bir küçük oda, bir küçük
koridor, mutfak ve 2 odadan ibaret dairede arama yapmaya baþlamýþlardýr. Komiser muavini Alican Özgenler ve görevli
memurlardan ikisi Lale Arýkdaldan gerekli görülen bazý konularý sorarken, polis
memuru Reþat Okutan küçük koridor nihayetindeki odaya girmiþ, oda kapýsý soluna düþen köþedeki karyola üzerinde bir
erkek ceketinin bulunduðunu görerek
arkadaþlarýna burada erkek elbiseleri var
diye seslendiðinde bu sýrada karyolanýn
karþýsýndaki duvara bitiþik bulunan vinylexten mamul gardrop ön tarafýnýn açýldýðýný, bir tabanca namlusunun dýþarý doðru
uzatýldýðýný görmesiyle birlikte, Ulaþ Bardakçý tarafýndan tabanca ile atýþa baþlanýlmýþtýr. Bu durum karþýsýnda polis memuru Reþat Okutan ile oda penceresi dýþýnda
bulunan diðer görevliler de karþý atýþta bulunmalarý sonucu, Ulaþ Bardakçý, isabet
eden kurþunlar sebebiyle ölmüþ, görevli
polis memuru Reþat Okutan ve Tamer
Gürbüz hayati tehlike arzedecek þekilde
yaralanmýþlardýr.
Görevlilerce mahallinde yapýlan tesbit
ve tahkikte: Ulaþ Bardakçý tarafýndan çatýþmada kullanýlan 9 mm. çaplý SmithWesson marka tabanca ve 62 adet ayný
çaplý mermi, yasaklanmýþ Marksist-Leninist kitaplar ile Ulaþ Bardakçýnýn üzerinden 11853,50 lira ve ayrýca gizli haberleþmeyi saðlamada kullanýlan harfleri ifade
eden muayyen þekillerden ibaret þifre
belgesi bulunarak, güvenlik kuvvetlerince
zaptedilmiþtir.
THKP-C Davasý Ýddianamesi

ULAÞ BARDAKÇI

1947 Hacýbektaþ/19 Þubat 1972 Ýstanbul

Hele Ulaþa Ulaþa
Ulaþ benzerdi güneþe
Ulaþ gardaþ can veriyor
Yüreðim düþtü ateþe.
Ulaþýn elinde mavzer
Mavzeri türküye benzer,
Bizimkiler böyle ölür
Böyle ölür bizimkiler
Tohumlar düþtü topraða
Dokundu yeþil yapraða
Kurban olam kurban olam
Seni yaratan topraða.
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ÝLKER AKMAN
1950 Ankara
26 Ocak 1976/Beylerderesi
1950 yýlýnda doðan Ýlker yoldaþ, devrimci mücadeleye ODTÜye
girdikten sonra aktif olarak katýlmýþtýr. Bu yýllarda öðrenci hareketinde yer alýrken, 1971-72 döneminde THKP-C saflarýnda yer almýþtýr.
Kýzýldereden sonra yeniden örgütlenme çalýþmalarýna katýlarak THKPC/HDÖnin kurucularýndan birisi olmuþtur. THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak Marmara ve Güney-Doðu Bölge Yöneticiliði yaptý ve 26 Ocak 1976 günü Malatyada Beylerderesindeki çatýþmada diðer iki yoldaþýyla birlikte þehit düþtü. Ölümünden kýsa bir
süre önce hazýrladýðý Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz adlý
yazýsý bulunmaktadýr.

HASAN BASRÝ TEMÝZALP
1950 Maraþ
26 Ocak 1976/Beylerderesi
1950 yýlýnda doðdu ve ODTÜ-Maden Mühendisliðine girdikten
sonra devrimci mücadeleye katýldý. 1970-73 arasýnda THKO saflarýnda silahlý mücadeleye katýldý ve tutuklandý. 1974 yýlýnda cezaevinden çýktýktan bir süre sonra THKP-C görüþlerini benimseyerek
THKP-C/HDÖ saflarýnda profesyonel devrimci olarak çalýþmaya
baþladý. Malatya-Elazýð çevresinde maden iþçileri arasýnda çalýþtý.
THKP-C/HDÖnin Merkez Yönetim Komitesi üyesi olan Hasan Basri
yoldaþ, 26 Ocak 1976 tarihinde Malatyanýn Beylerderesi bölgesindeki silahlý çatýþmada oligarþinin zor güçleri tarafýndan diðer iki
yoldaþýyla birlikte þehit edildi.

YUSUF ZÝYA GÜNEÞ
1955
26 Ocak 1976/Beylerderesi
1955 yýlýnda doðdu. 1971deki silahlý mücadelenin etkisiyle THKPC sempatizaný olarak devrimci mücadeleye katýldý. ODTÜ-Mühendislik
Fakültesine girdikten sonra THKP-C/HDÖ üyesi olarak mücadeleye
profesyonel olarak devam etti. Örgütün ilk silahlý eylem kadrolarýndan olan Yusuf Ziya yoldaþ, Ýlker ve Hasan Basri yoldaþlar ile birlikte
Sivasda gerçekleþtirdikleri silahlý eylemlerden sonra Malatyada
oligarþinin zor güçleriyle giriþtikleri ilk silahlý çatýþmada yer aldý. Bu
çatýþmadan iki gün sonra, 26 Ocak 1976 da kuþatýldýklarý
Beylerderesindeki silahlý çatýþmada iki yoldaþýyla birlikte þehit düþtü.
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YÜKSEL ERÝÞ
1951 Tekirdað/Þarköy
21 Ocak 1977/Trabzon
1951 yýlýnda Tekirdaðýn Þarköy ilçesinde doðdu. Devrimci mücadeleye, Ankara Gazi Eðitim Enstitüsünün Müzik bölümüne girdikten sonra aktif olarak katýldý. 30 Mart 1972deki Kýzýldere
olayýndan sonra THKP-Cnin yeniden örgütlenmesinde etkin olarak çalýþtý. 1974 yýlýna kadar ülkenin deðiþik yerlerinde örgütlenme
çalýþmalarýný sürdürdü. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncülerinin kurucularýndan olan Yüksel yoldaþ, ülkenin deðiþik bölgelerinde örgütcü ve yönetici olarak görev yaptý.
1976 yýlýna kadar sürdürdüðü Güney Anadolu bölge yöneticiliðinden Karadeniz bölge yöneticiliðine atandý ve kýr gerillasýnýn stratejik hazýrlýklarýný yönetti. THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi
üyesi olarak 26 Ocak Harekâtý için bulunduðu Trabzonda 21 Ocak
1977 günü þehit düþtü.

NEDÝM ATILGAN
1959 Uþak/Karahallý
25 Þubat 1981 Selendi
1959 yýlýnda Uþak ilinin Karahallý ilçesinde doðdu. Küçük yaþta
ailesi Ýstanbula taþýndý. Ýlkokulu bitirdikten sonra iþçi olarak
çalýþmaya baþladý. 1979dan itibaren THKP-C/HDÖ üyesi olarak örgütsel faaliyetlerde bulundu. 1980 Kasýmýnda gözaltýna alýndýktan
sonra hiçbir suçlamayý kabul etmedi. Bir süre sonra zorla askere
alýndý. Halkýn silahlý devrimcilere ihtiyacý varken, oligarþiye askerlik yapmak olanaksýzdýr diyerek birlikten firar etti. Profesyonel olarak örgütsel faaliyetlere katýldý.
1981 Þubat ayýnda oligarþinin kuþatma ve imha operasyonlarýndan kurtulmak amacýyla çýktýklarý Selendi-Kula daðlarýnda, bir grup
yoldaþý ile birlikte çembere alýndýlar. Bir hafta süren kuþatma sonunda 25 Þubat 1981 günü meydana gelen bir çatýþmada þehit
düþtü.

MUSTAFA ATMACA
1948 Sivas/Kangal
29 Þubat 1992 Ýstanbul
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1948 Sivas/Kangal doðumlu Mustafa Atmaca, iþçi olarak deðiþik
iþyerlerinde ve fabrikalarda çalýþmýþ ve 1976 yýlýnda Sefaköyde
metal iþkolunda çalýþtýðý fabrikada iþçi olarak çalýþan Mehmet Yýldýrým yoldaþla tanýþarak THKP-C/HDÖ örgütsel iliþkileri içine
girmiþtir. Bu tarihten sonra sendikal faaliyetlerde bulunan Mustafa
yoldaþ, 1978 yýlýnda baðýmsýz Çaðdaþ Maden-Ýþ Sendikasý Genel
Baþkanlýðýna seçilmiþtir. 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte, tüm sendikalar gibi, Çaðdaþ Maden-Ýþ de kapatýlmýþ ve Mustafa yoldaþ ve
diðer sendika yöneticileri hakkýnda deðiþik davalar açýlmýþtýr.
1981 Mart ayýnda örgüte yönelik bir operasyonda gözaltýna
alýnmýþ ve birbuçuk ay sonra tutuklanarak Alemdað cezaevine
gönderilmiþtir. Daha sonra Davutpaþa, Saðmalcýlar, Sultanahmet ve
Çanakkale cezaevlerinde kalmýþ ve 1983 yýlýnda tutsaklýðý sona erdikten sonra iki yýl Tekirdaðda zorunlu ikamete tabi tutulmuþtur.
Ýþkence ve tutsaklýk koþullarýndan kaynaklanan hastalýk, etkin bir
biçimde devrimci faaliyetlere katýlmasýný engellemiþ ve her türlü
olanaksýzlýklar içinde sürdürülen tedavisi baþarýlý olmamýþ ve 29
Þubat 1992 günü yaþamýný yitirmiþtir.
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Seattleda Ne Oldu?

1 Aralýk 1999 günü ABDnin Seattle kentinde emperyalist ülkelerin yeni sürekli ve
resmi bir örgütlenmesi olarak oluþturulan
Dünya Ticaret Örgütü [World Trade Organization-WTO] toplantýsý beklenmedik bir
þekilde büyük bir kitlesel protesto eylemiyle
baþladý. Daha tam deyiþle, Amerikan emperyalizminin merkezinde, Seattle kentinde yapýlacak olan WTO toplantýsý, kitlesel protesto
eylemleri nedeniyle belirlenen zamanda toplanamadý. 50.000i aþkýn Amerikalýnýn, Dünya
Ticaret Örgütünün emperyalist sistem içindeki
iþlevine karþý eyleme baþlamalarýyla, toplantýya katýlacak olan temsilciler sokaða çýkamaz
hale geldiler. Binlerce Amerikan polisi ve askeri, protesto eylemini gerçekleþtiren kitleyi
daðýtmak üzere harekete geçirildi ve makineli
tüfeklerle, zýrhlý araçlarla harekete geçen po-

lis ve askeri birlikler kitleyi daðýtabilmek için
saatlerce Seattle sokaklarýnda terör estirdiler.
Amerikan polisinin ve askeri birliklerinin
gaz bombalarý kullanarak daðýtmaya çalýþtýðý
kitlenin þaþýrtýcý direniþi karþýsýnda yüzlerce
kiþi gözaltýna alýnýrken, Seattle kentinde sýkýyönetim ilan edildi ve sokaða çýkma yasaðý
konuldu.
Ýlan edilen sokaða çýkma yasaðýna raðmen, protesto eylemleri sokak aralarýnda devam etti ve her sokak kitleyle polis ve askeri
birliklerin çatýþmalarýna sahne oldu. Tüm dünya televizyonlarýnda açýklandýðý gibi, Dünya
Ticaret Örgütü toplantýsý, sokaða çýkma yasaðý
sayesinde gecikmeli olarak gerçekleþtirilebildi.
Herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede meydana gelen bir kitle gösterisi ile Seattle kendinde meydana gelen kitle eylemleri,
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her yönden birbirleriyle büyük benzerlikler
gösteriyordu. Ancak bu kez, yer farklýydý. Dünyanýn tek süper gücü, emperyalist dünyanýn tek egemeni ABDnin merkezinde gerçekleþmiþ ve binlerce kiþi polis ve askeri birliklerle saatlerce çatýþmýþtý.
Dünya çapýnda globalizmin propagandasýnýn yapýldýðý, globalizmle dünyanýn nasýl
refaha kavuþacaðýnýn ilan edildiði, her ülkenin küçük Amerika olmaya özendirildiði,
globalizm söylemiyle emperyalist sömürünün alabildiðine yoðunlaþtýrýldýðý bir dönemde, büyük Amerikada ortaya çýkan bu geliþme, pekçok kiþiyi þaþýrttý.
Emperyalizme karþý mücadele etmenin
çaðdýþý ilan edildiði, emperyalizme baðýmlýlýðýn öneminin kalmadýðýnýn propagandasýnýn yapýldýðý ülkemizde, anti-emperyalist bir
kitle eylemi düzenlemeyi býrakalým, böyle bir
eylemin yapýlmasýnýn gerekliliðini söylemenin
bile cesaret istediði bir dönemde ABDnin
Seattle kentinde sýkýyönetim ilan edilerek durdurulmaya çalýþýlan kitle eylemi, kaçýnýlmaz
olarak globalistleri ve onlarýn etkisinde bulunan herkesi þaþýrttý.
Þüphesiz, globalizm propagandistleri
için, Seattle olaylarý, zenginlikten, refahtan
sýkýlmýþ bir avuç kiþinin gerçekleþtirdiði
anarþist bir eylemden baþka bir þey olamazdý! Ne de olsa, Dünya Ticaret Örgütü, dünya
ticaretini düzenleyecekti, ABD baþta olmak
üzere, her ülke dünya ticaretinin düzenlenmesiyle daha fazla ticaret olanaklarýna sahip
olacaktý ve bu sayede bizim ülkemiz de
daha fazla ihracat yapacak ve daha fazla dolar sahibi olacaktý. Ama ne yazýk ki, ABDnin
bir avuç anarþisti bu düzene çomak sokmaya kalkmýþtý. Bu eylemleriyle bizim geleceðinin hayallerini kurduðumuz dolarlarý en-

gellemek istiyorlardý. Öyleyse, Amerikan polisinin ve askeri birliklerinin bu anarþistlere
karþý silah kullanmasý, sýkýyönetim ilan edilmesi yerindeydi!
Her nasýl yorumlanýrsa yorumlansýn, nasýl
sunulursa sunulsun, tek gerçek Amerikan
emperyalizminin merkezinde, bizzat Amerikalýlar, emperyalizme karþý onbinlerle eyleme
geçmiþlerdi. Ve bu eylem Vietnam savaþýndan bugüne kadar geçen 25 yýl içinde gerçekleþmiþ ilk büyük anti-emperyalist kitle eylemiydi. Emperyalist ülkeler arasýnda dünya
pazarlarýnýn yeniden paylaþýmý konusunda
büyük pazarlýklarýn yapýlacaðý WTO toplantýsýna karþý gerçekleþtirilen bu kitle eylemi, ayný
zamanda, emperyalist metropollerdeki kitlelerin potansiyel gücünü ortaya koymuþtur.
Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda, emperyalizmin, özel olarak Amerikan
emperyalizminin zafer çýðlýklarýyla, hiçbir direnmeyle karþýlaþmayacaklarý düþüncesiyle
dünya çapýnda egemenliklerini ilan ettikleri ve
her istediklerini yapabileceklerini sandýklarý
bir zamanda Seattle olaylarý büyük bir þok
yaratmýþtýr.
Oysa, tarihin diyalektiði açýk biçimde ortaya koymuþtur ki, nerede bir sömürü, baský,
eþitsizlik, haksýzlýk varsa, orada her zaman bir
karþý çýkýþ, bir direnme, bir mücadele, er ya
da geç varolacaktýr.
Seattle olaylarý, bu gerçeði bir kez daha
kanýtlamýþtýr.
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MEVCUT DURUM
VE
DEVRÝMCÝ
TAKTÝÐÝMÝZ

POLÝTÝKLEÞMÝÞ
ASKERÝ SAVAÞ
STRATEJÝSÝ
VE
DEVRÝMCÝ
TAKTÝÐÝMÝZ
ERÝÞ YAYINLARI

REVÝZYONÝZMÝN
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THKP-C/HDÖ
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ERÝÞ YAYINLARI

DEVRÝM
PROGRAMLARI

ZAFER
BÝZÝM
OLACAKTIR!

TÜRKÝYE
HALK
KURTULUÞ
PARTÝSÝ-CEPHESÝ

HALKIN
DEVRÝMCÝ
ÖNCÜLERÝ

ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ

ERÝÞ YAYINLARI

MARKSÝZMLENÝNÝZM
BÝR DOGMA DEÐÝL,
EYLEM
KILAVUZUDUR
III

KURTULUÞ CEPHESÝ

YENÝ
OPORTÜNÝZM
ÜZERÝNE

THKP-C/HDÖ
Ankara Davasý
Savumasý

BDS:
BÝR PRAGMATÝK
SAPMA

THKP-C/HDÖ

ULUSAL
SORUN
ÜZERÝNE

THKP-C/HDÖ

RUS
DEVRÝMÝNDEN
ÇIKAN
DERSLER

THKP-C/HDÖ

TÜRKÝYE
DEVRÝMÝNÝN
ACÝL
SORUNLARI
I

GRAMSCÝ
ÜZERÝNE
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THKP-C/HDÖ
VE
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KESÝNTÝSÝZ
DEVRÝM
II-III
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MAHÝR ÇAYAN

ÝLKER AKMAN
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SEÇME
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I

SEÇME
YAZILAR
II
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MARÞLAR
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