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Temmuz ayý sonunda açýklanan ilk beþ ayýn
ithalat ve ihracat rakamlarýnýn ortaya çýkardýðý
büyük dýþ ticaret ve ödemeler dengesi açýðý ve
bunun olasý sonuçlarý üzerine bir deðerlendirme.
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Halk kitlelerinin yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesine yönelik IMF uygulamalarýna,
Hürriyet gazetesi yazarlarýndan Serdar Turgutun öteki Türkiye söylemiyle ortaya koyduðu tepkiler ve buna karþý Ertuðrul Özkökün
neo-popülist diyerek verdiði yanýt.
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Çukurova Holdingin büyük hissedar olarak sahip olduðu cep telefon þirketi Türkcellin NewYork borsasýna giriþiyle yaptýðý spekülasyon
ve Çukurova Holdingin besleme aydýnlarý.
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RUS SOSYAL-DEMOKRAT
HAREKETÝ ÝÇÝNDEKÝ
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Aralýk 1999da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte ülkemizde baþlatýlan halk kitlelerinin mülksüzleþtirilmesi uygulamalarýnýn
buðday taban fiyatýnýn açýklanmasýyla birlikte
ortaya çýkardýðý geliþmeler ve bunun küçükburjuva aydýnlarý arasýndaki yansýlarý.

12 Eylül askeri yönetiminin en gözde edebiyatçýsý olan Latife Tekinin yeni sponsorlarla yaptýðý orkide gezileri ve Yazgülü Aldoðanýn Tuncelide duþlu, tuvaletli oda arama macerasý...

Monthly Reviewun Temmuz-Aðustos 2000 tarihli sayýsýnda Peter Marcuse imzasýyla yayýnlanan bir deðerlendirme.

Leninin 1911 yýlýnda kaleme aldýðý bir yazý.
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F-Tipi cezaevleri inþaatlarýnýn hýzlandýrýlmasý ve
siyasi tutsaklarýn buraya sevk edilmelerine yönelik bakanlýk açýklamalarý ardýndan geliþen
hücre tipi cezaevine karþý solda baþlatýlan
kampanyalara iliþkin bir deðerlendirme.
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Türkiyede
Demokratik Devrim Diye,
Toprak Devrimi Diye
Bir Sorun Yoktur!

Bundan yýllar ve yýllar önce, ülkemizde
ideolojik ve politik tartýþmalarýn yapýldýðý, yapýlabildiði bir dönemde, tarým ve köylülük
üzerine bir sav ortaya atýlmýþtý: Ülkemizde,
köylülük, nüfusun %50sini oluþturduðu için
eski önemini yitirmiþtir; kýrsal alanlarda nüfus azaldýðý için, kýrlarýn ve köylülüðün eski
önemi kalmamýþtýr, dolayýsýyla, demokratik
halk devriminin özü toprak devrimi olamaz.
Oligarþinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra küçük-burjuva aydýnlarýnýn hýzla saða kaymalarý ve oligarþi ile uzlaþmalarýyla birlikte, köylülük üzerine ortaya atýlan bu tez geliþtirilmiþ ve ülkemizde kapitalizmin egemenliði ve bu egemenliðin sorunlarý temel sorun
haline getirilmiþtir.
1990 sonrasýnda solda egemen olan ideolojisizlik ortamýnda, oligarþiye yedeklenen küçük-burjuva aydýnlarýnýn ideolojik etkisi, kaçýnýlmaz bir biçimde sol örgütlenmelerde pek
çok ideolojik-politik sorun gibi, köylülük ve
toprak sorununun da bir yana itilmesini getirmiþtir. Böylece, ülkemiz solunda kentleri temel alan, daha tam bir deyiþle, sadece kentleri faaliyet alaný olarak kabul eden bir çizgi
egemen olmuþ ve dolayýsýyla toprak devrimi diye bir sorunun varlýðýndan habersiz bir
sol kitle ortaya çýkmýþtýr.
Ýþte bu hava içinde IMF ile yapýlan standby anlaþmasýna gelinmiþtir. IMFye verilen niyet mektubunda kent küçük-burjuvazisi ile
köylülüðün büyük ölçekte mülksüzleþtirilmesine yönelik hükümlerin açýk bir biçimde yer
almasýna karþýn pek az tepki görmesi kaçýnýlmaz olmuþtur.
Hükümetin buðdayýn taban fiyatýný 102 bin
lira olarak açýklamasýyla birlikte, tarýmsal üretim ve köylülük kýsa bir süre için gündeme
gelmiþse de, kýsa sürede (ve belki de ülkenin yüklü gündemi safsatasýyla) ikinci plana

itilmiþtir. Haziran ortalarýndan Temmuz ayýnýn
ilk haftalarýna kadar süren bu zaman diliminde Ziraat Odalarý Birliðinin göstermelik protesto mitingleri dýþýnda ortaya çýkan tek
geliþme ise Serdar Turgutun Öteki Türkiye
üzerine yazdýklarý olmuþtur. Hürriyet gazetesinin ünlü Genel Yayýn Yönetmeni Ertuðrul
Özkökün neo popülizm olarak tanýmlayarak hemen karþý çýktýðý ve birkaç gün içinde
Serdar Turgutun hizaya getirilmeye çalýþýldýðý bu olaydan sonra, yaz tatilinin tatlý rehaveti içinde köylülerin içinde bulunduklarý
durum gelecek taban fiyatlara kadar bir yana konulmuþ görünmektedir.
Oysa ki, ülkemiz tarihinin en büyük mülksüzleþtirme operasyonu IMFyle yapýlan son
stand-by anlaþmasýyla baþlatýlmýþtýr.
Bu mülksüzleþtirme operasyonu, kentlerde faiz oranlarýnýn yapay olarak aþaðý çekilmesiyle, T.L.nin aþýrý deðerlendirilmesiyle ve
ücret ve maaþlarýn enflasyonun yarýsý kadar
artýrýlmasýyla baþlatýlmýþtýr. Kýrsal nüfusun
mülksüzleþtirilmesine yönelik uygulamalar ise,
bu operasyonun en önemli adýmýný oluþturmaktadýr.
Emperyalizmin sürekli ve resmi örgütlenmeleri olarak Dünya Bankasý ve IMF, uzun
yýllar köylülüðü (küçük üreticiliði) destekleme
yönünde ekonomi-politikalar oluþtururken,
temel amacý kýr gerilla savaþlarýný engellemek
olmuþtur. 1980 sonrasýnda dünya çapýnda ortaya çýkan geliþmeler ve özellikle 1991de
SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda kendisi
için uygun bir ortamýn oluþtuðunu düþünen
emperyalizm, küçük üreticiliði destekleme
politikasýný terk ederek, köylülüðün mülksüzleþtirilmesine ve bu yolla kýrsal nüfusun azaltýlmasýna yönelik politikalara dönmüþtür.
Emperyalizmin köylülere yönelik politikasýndaki bu dönüþüm, kesinkes amaçlarda
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bir deðiþim anlamýna gelmemektedir.
1980lere kadar kýr gerilla savaþlarýna karþý
küçük üreticiliði destekleme politikasý izleyen emperyalizm, bu politikasýyla kýrsal nüfusun gelir düzeyini belirli bir seviyede tutmayý
esas almýþtýr. Tarým sübvansiyonlarýyla yürütülen bu politika, feodalizmin devrimci tarzda tasfiye edilmediði koþullarda, ayný zamanda feodal egemen sýnýflarla sürdürülen bir iþbirliðini ifade etmektedir. Yeni-sömürgecilik
uygulamalarýnýn ilk dönemlerinin en tipik
özelliði olan bu iþbirliði, 1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte, gerek politik açýdan,
gerekse ekonomik açýdan emperyalizm için
taþýnamaz bir yük haline gelmiþtir.
Ülkemiz somutunda 1970e kadar oligarþiyi
tek baþýna oluþturamayan iþbirlikçi-tekelci
burjuvazi (sanayi ve ticaret burjuvazisi olarak),
kaçýnýlmaz olarak egemenliði feodal kalýntýlarla paylaþmak durumunda kalmýþtýr. 12 Mart
1971de iþbirlikçi-tekelci burjuvazi ve emperyalizm ikilisinin feodal sömürücü sýnýflara karþý giriþtiði ilk büyük hareketi, reformcu, Atatürkçü, laik I. Erim hükümetinin kýsa sürede etkisizleþmesi ve yerine II. Erim hükümetinin kurulmasýyla noktalanýrken; 1975 yýlýnda
Süleyman Demirel baþbakanlýðýnda AP-MSPMHP-CGPden oluþan I. MC hükümeti ve 1977
yýlýnda kurulan II. MC, ayný sürecin devam ettiðinin açýk göstergesi olmuþtur.
Ancak 1980 dünya ekonomik buhranýnýn
açýk biçimde emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin týkanmasýnýn bir sonucu olarak ortaya çýkmasý, emperyalizmin geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yönelik politikalarýnda deðiþikliði zorunlu kýlmýþtýr. Bu deðiþikliðin en temel
halkasý, küçük üreticiliðin desteklenmesi politikasýndan vazgeçilmesi olmuþtur. Bu politika deðiþikliði, kaçýnýlmaz olarak köylülüðün
hýzla mülksüzleþtirilmesini gündeme getirmektedir. Böylece kýrsal nüfusun kentlere göçü hýzlanacaktýr. Kýr gerillasýnýn denizini kurutmak stratejisiyle uyumlandýrýlan bu mülksüzleþtirme politikasý, diðer yandan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yukardan aþaðýya kapitalizmin geliþtirilmesinin zaman içinde ortaya çýkardýðý yükselen iþçi ücretlerinin düþürülmesini de beraberinde getirmektedir.
Kapitalizmin yukardan aþaðýya geliþtirildiði,
yani emperyalizmin istemlerine ve çýkarlarýna uygun olarak kapitalist üretim iliþkilerinin
geliþtirildiði geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde tarýmda mülksüzleþtirme, ayný biçimde yukardan
aþaðýya gerçekleþtirilmektedir. Uygulanan ekonomi-politikalar, hemen her zaman tarýmdaki mülksüzleþtirmenin zaman içinde gerçekleþtirilmesine yönelik olmuþtur. Bu politikanýn

izlenmesinde, emperyalizmin ve yerli iþbirlikçilerinin feodal sömürücü sýnýflarla kurduðu
ittifak kadar devrimci mücadelenin geliþimi
belirleyici bir yere sahiptir. Bugün ülkemizde
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla baþlatýlan geniþ kapsamlý mülksüzleþtirme operasyonunun devrimci mücadelenin gerilediði bir
döneme denk gelmesinin nedeni de budur.
Bu ayný zamanda, emperyalizm ve yerli iþbirlikçi burjuvazinin üst yapýda varlýðýný sürdüren feodal kalýntýlarý topyekün tasfiye etmeye
karar vermesi anlamýna gelmektedir. (Laiklik sloganýyla baþlatýlan 28 Þubat süreci, bu
baðlamda feodal kalýntýlarýn tasfiyesine yönelik siyasal giriþimleri ifade etmektedir.)
Ýþte bu iliþkiler içinde 9 Haziran 2000 tarihinde 102 bin lira olarak açýklanan buðday
taban fiyatý ülkemizin yakýn tarihinin en
önemli olaylarýndan birini oluþturmaktadýr.
Aylar önce IMFye verilen Niyet Mektubunda þöyle deniliyordu:
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 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.

9 Haziran 2000 tarihinde açýklanan buðday taban fiyatý (kilo baþýna 102 bin lira), IMF
yle yapýlan anlaþmaya uygun olarak açýklanýrken (ton baþýna 162 dolar), Ziraat Odalarý
Birliðinin hesabýna göre, buðdayýn köylüye
maliyeti ton baþýna 196 dolar görünmektedir. Buna köylünün toplumsal bakýmdan gerekli ortalama emek-gücünün deðeri eklendiðinde, buðdayýn kilo baþýna fiyatý 158 bin liradan, yani tonu 254 dolardan satýlmasý gerekmektedir.
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Son 5 yýllýk buðday destekleme alým fiyatlarý
ve enflasyon oranlarý
Alým
Artýþ
Enflasyon Oraný
fiyatý
Oraný
TEFE
TUFE
(TL)
(%)
1995
7.433
110
65.6
76.0
1996
22.093
197.2
84.9
79.8
1997
35.125
59.0
91.0
99.1
1998
53.000
50.9
54.3
69.7
1999
80.000
52.0
62.9
68.8
Kaynak: DÝE ve TMO kayýtlarý

Son beþ yýllýk buðday taban fiyatlarýnýn dolar bazýndaki geliþimi ise þöyledir:
1995 162
1996 272
1997 232
1998 203
1999 194
2000 162

$
$
$
$
$
$

Görüldüðü gibi, son beþ yýl içinde stratejik ürün olarak kabul edilen buðday fiyatlarý
sistemli olarak düþürülmüþtür. Buðday fiyatlarýnýn sistemli olarak maliyet fiyatýnýn altýna
çekilmesinin, kaçýnýlmaz biçimde köylülüðün
yoksullaþmasý ve mülksüzleþtirilmesi olduðu
açýktýr. Bu durum, ayný biçimde kaçýnýlmaz
olarak buðday üretiminin giderek azalmasýný
getirmektedir. Ancak ABDnin gen teknolojisiyle buðday üretiminde gerçekleþtirdiði artýþlar gözönüne alýndýðýnda, buðday fiyatlarýnýn
aþaðý çekilmesinin görünür tek amacý ülke
içindeki buðday üretimini tüketimi karþýlayamayacak düzeye indirmek ve bu sayede ABD
buðdayýna ek bir talep yaratmak olarak ortaya çýkmaktadýr. Bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizmin yukardan aþaðýya geliþtirilmesi, yani emperyalizmin istem ve çýkarlarýna uygun olarak geliþtirilmesi esprisi budur.
Tüm bu gerçekler ortada dururken, 1980
sonrasýnda baþlatýlan ideolojik propagandayla tarýma yönelik destekleme politikalarýna
karþý bir kamuoyu oluþturulmuþtur. Özellikle
kent küçük-burjuvazisini hedef alan bu propagandayla, devlet her yýl 8 milyar dolar tarýma doðrudan ve dolaylý bir destek vermektedir ve bu paralar bizim vergilerimizle ödenmektedir söylemi yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Ayný
vergilerle hazine bonolarýndan yüksek faiz
alan kent küçük-burjuvazisi, tarýma ayrýlan bu
paranýn kendisine faiz olarak verileceði beklentisiyle köylülere karþý bir baský unsuru
haline getirilmiþtir. Ve buna paralel olarak ekmek fiyatlarýndaki sürekli artýþlarýn sorumlusu
olarak tarýma yapýlan sübvansiyonlar gösteril-

miþ ve kent küçük-burjuvazisi baþta olmak
üzere tüm kentte yaþayan nüfus (ki bunun
içinde iþçi sýnýfý ve kýrsal alanlardan kente yeni göç etmiþ gecekonduda yaþayan iþsiz nüfus önemli bir yere sahiptir) tarým ürünlerine, özellikle de buðday fiyatýna düþük taban
fiyatý verilmesiyle ekmek fiyatlarýnýn ucuzlayacaðý beklentisine sokulmuþtur.
2000 yýlýnýn baþýna kadar faiz gelirleriyle
ülke standartlarýnýn çok üstünde bir yaþam
sürdüren küçük-burjuva kesimleri, IMFyle yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte baþlayan
yeni süreçte hýzla gelir kaybýna uðramaya
baþlamýþlardýr. Faiz oranlarýnýn düþürülmesiyle
birlikte panik halinde bankalardan paralarýný
çeken faizle geçinen küçük-burjuva unsurlar,
hýzla kendilerini borsaya fýrlatmýþlar ve kýsa
sürede yükselen borsa endeksinin hýzla düþüþe geçmesiyle büyük miktarlarda para kaybetmiþlerdir. Faiz gelirlerinin düþmesi yanýnda, borsaya yatýrýlan ana paranýn büyük oranda deðer kaybetmesiyle paniðe kapýlan küçük-burjuva kesimler, deðiþik biçimlerde seslerini yükseltmek istemiþlerse de fazlaca baþarýlý olamamýþlardýr. Ýþte bu ortamda buðday
taban fiyatlarýnýn açýklanmasýyla birlikte, bu
kent küçük-burjuvazisi, köylülükle açýk bir ittifak yolu bulmaya çalýþmaktadýr. Son dönemde deðiþik köþe yazarlarýnýn buðday fiyatlarýna
karþý gösterdikleri duyarlýlýk, 2000 yýlýnýn baþýna kadar yüksek faiz oranlarýyla ülke standartlarýnýn üstünde yaþam sürdüren kent küçük-burjuvazisinin eski konumuna gelmek
amacýyla köylü kitlesini yedekleme giriþiminden baþka bir þey deðildir.
Ayný küçük-burjuva kesimlerinin altý ay
öncesine kadar köylüler bizim sýrtýmýzdan
kazanýyorlar diyerek taban fiyatlarýna karþý
yýllar boyu sürdürdükleri karþýtlýk, içinde bulunduklarý mülksüzleþme sürecinde kolayca
bir yana býrakýlmýþtýr.
Kent küçük-burjuvazisinin karþý karþýya
olduðu mülksüzleþtirilme durumunu Kurtuluþ
Cephesinin Ocak-Þubat 2000 tarihli 53. sayýsýnda Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyooor yazýsýnda þöyle ifade etmiþtik:
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 mülk-
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süzleþtirme süreci, öncelikle geniþ halk
kitlelerinin (kendi deyiþleriyle 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.
... Ama kapitalizmin kendi yasalarý
iþlemeye devam etmiþtir. Kent küçükburjuvazisinin 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, emperyaliz-

min globalizminin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu olarak yer aldýðý bir törenle baþlamýþtýr.
Kent küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesine yönelik tören, Ocak ayýnda borsa
birleþik endeksinin 20.000lere çýkmasýyla taçlandýrýlmýþtýr. Bu durumun sonuçlarý Kurtuluþ
Cephesinin ayný sayýsýnda þöyle özetlenmiþtir:
Faiz ve repo gelirleriyle yaþamlarýný
sürdüren 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.
Son altý aylýk borsa verileri küçük tasarruf sahiplerinin büyük oranda mülksüzleþtirildiklerini, ellerindeki parasal birikimlerini
büyük oranda yitirdiklerini açýkça göstermektedir.
1 Aralýk 1999 tarihinde 8.776 olan Ulusal100 endeksi, IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn açýklanmasý ve uygulamaya sokulmasýyla birlikte (anýmsanacaðý gibi, ayný anda
beþ bankaya el konulmuþtur), 18 Ocak 2000
tarihinde tavan yapmýþ ve 19.577ye yükselmiþtir. 1999 sonuna kadar günlük ortalama iþlem hacmi 200-300 milyon dolar olarak gerçekleþirken, Ocak 2000de günlük ortalama
iþlem hacmi 1 milyar 391 milyon dolar olmuþtur. 1999 yýlýnda 12 ayda gerçekleþen iþlem
hacmi 84 milyar dolar iken, Ocak 2000de (1
ay) toplam iþlem hacmi 26 milyar dolar olmuþtur.
IMKB Birleþik Endeksinin ve dolarýn son
yedi aylýk deðiþimi þöyledir:

18
18
20
18
18
18
18

Ocak 2000
Þubat 2000
Mart 2000
Nisan 2000
Mayýs 2000
Haziran 2000
Temmuz 2000

Endeks
19.577
15.364
17.444
16.709
16.440
14.351
12.737

Aylýk
Enflasyon
Dolar
Oraný
549
5,8
567
4,1
582
3,1
598
2,4
623
1,7
616
0,3
631

Görüldüðü gibi, ÝMKB Birleþik Endeksi yýlýn en en yüksek seviyesine ulaþtýðý 18 Ocak
dan 18 Temmuza kadar 6.840 puan kaybetmiþtir. Yani son altý ay içinde birleþik endeks
%35 deðer kaybetmiþtir. Oysa, ayný dönemde dolarýn deðeri %15 artarken, aylýk bazdaki enflasyon oraný %17,4 olmuþtur. Birleþik
Endeksin en yüksek deðere ulaþtýðý 18 Ocaký
esas aldýðýmýzda, borsadaki þirketlerin kendi
bilançolarýndan doðan deðer artýþlarý gözönü-
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ne alýnmaksýzýn, 18 Temmuz itibariyle birleþik
endeksin seviyesi 23.000 olmasý gerekmektedir. Enflasyondaki artýþýn doðrudan endeks
deðerlerinde yapmasý gereken bu artýþa karþýn, endeks 18 Temmuzda 12.737 seviyesine
gerilemiþtir. Böylece, Ocak ayýnda küçük yatýrýmcýlarýn yönlendirildiði borsa, reel olarak
%55 deðer kaybetmiþtir. Bu deðer kaybýna,
ortalama repo oranlarý esas alýnarak olasý getiri miktarý eklendiðinde (ortalama repo oranlarýnýn %35ler seviyesinde olduðunu kabul
edersek), küçük yatýrýmcýnýn reel kaybý %90
a ulaþmaktadýr.
Ýþte ülkemizdeki ekonomi kurmaylarýnýn
istikrar tedbirlerinin baþarýsýna iliþkin olarak yaptýklarý açýklamalar, yýl sonu itibariyle
ulaþýlmasý gereken %100lük mülksüzleþtirme
hedefine ilk altý ayda ulaþýlmasýnýn sevincini
ifade etmektedir.
Tüm bu süreçte, kaybedenlerin yanýnda kazananlar da vardýr. Kazananlar, ilk
baþta emperyalist tekeller ve onlarýn yerli iþbirlikçileridir. Çok açýk bir biçimde, borsaya yöneltilen küçük yatýrýmcýnýn kaybettikleri, bu
kesimler tarafýndan kazanýlmýþtýr. Borsada
gerçekleþen iþlem hacimlerine bakýldýðýnda
bu kazançýn 43 milyar dolar olduðu görülmektedir.
Ýþte kent küçük-burjuvazisinin bu yoksullaþma ve mülksüzleþme ortamýnda buðday
fiyatlarýnýn kilo baþýna 102 bin lira olarak açýklanmasý, nüfusun %48ini[*] oluþturan köylülüðün ayný oranda ve ayný biçimde yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesinin baþlangýcýný
oluþturmuþtur.
Þüphesiz süreçler yeni baþlamýþtýr ve kesin sonuçlarýna ulaþmaktan uzaktýr. Öncelikle kent küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesi, henüz parasal birikimini yitirmesiyle sýnýrlýdýr. Düzenli az ya da çok gelir sahibi olan
bu kesimin bugünkü kaybý, yaþam düzeyinin
düþmesi olarak yýl sonu itibariyle görünür hale
gelecektir. Özellikle okullarýn açýlmasýyla birlikte kent küçük-burjuvazisinin borsa vb. yollarla kaybettikleri, somutlaþacaktýr. Özellikle
Ülkemizde uzun yýllardýr doðru ve düzenli bir istatistik yapýlmamaktadýr. T. Özal döneminde baþlatýlan
ilçelerin il yapýlmasý, bucaklarýn ilçe haline dönüþtürülmesi ve büyük köylerin belde olarak belediyelikler
haline getirilmesiyle, kýrsal nüfusa iliþkin istatistikler
yanýltýcý hale gelmiþtir. Ekonomik anlamda olduðu
kadar, sosyolojik anlamda da bir yerin idari olarak
"belediye" haline getirilmesi, oranýn "þehir" olduðu anlamýna gelmemektedir. Ülkemizdeki kent ve kýr nüfusuna iliþkin istatistiklerde, son yirmi yýl boyunca kýrsal nüfusun sürekli %48 olarak görünmesi bu idari kararlardan kaynaklanmaktadýr.
[*]

faiz geliriyle ülke ortalamasýnýn üstünde bir
yaþam düzeyine sahip olan kesimler, bu kayýplardan sonra, pekçok harcamalarýný yapamaz hale gelecekleri gibi, özel paralý okullarda çocuklarýný okutanlar çok daha aðýr sosyal sorunlarla yüzyüze gelecektir.
Köylülük açýsýndan ise, mülksüzleþme süreci, en açýk biçimiyle yoksullaþma olarak belirginleþmekle birlikte, kýsa vadede doðrudan
kentlere göç þeklinde bir sonuç üretmeyecektir. Köylünün yoksullaþmasý, Leninin açýk biçimde ifade ettiði gibi, onun kente kaçýþýndan önce yer alýr. Öncelikle bulunduðu yerde (köyde) kendi ekonomik durumunu devam ettirebilmek için mücadele etmeyi yeðleyecek olan köylüler, bu süreçte daha az tüketme ve daha çok üretme yönünde eðilim
göstereceklerdir. Ancak bunun, onlarýn proleterleþmesi sürecini hiçbir biçimde kesintiye uðratmayacaðý da açýktýr.
Kapitalizmin tarihsel eðilimi, köylülüðün
sýnýfsal farklýlaþmasýný gerçekleþtirmek ve giderek bu sýnýf farklýlýðýný belirginleþtirmektir.
Bu geliþim, normal kapitalist geliþim içinde,
küçük üreticilerin büyük bir bölümünün
yoksullaþarak ve mülksüzleþerek sanayi ve tarým proletaryasý haline dönüþmesini saðlarken, diðer yandan topraðýn belli ellerde merkezileþmesini ve buralarda kapitalist çiftliklerin oluþmasýný saðlar. Ancak ülkemizdeki kapitalizm iç dinamikle geliþmediðinden, emperyalizmin istek ve çýkarlarýna uygun olarak
yukardan aþaðýya geliþtirildiðinden, ayný geliþimin ülkemizde ortaya çýkmasý ya olanaksýzdýr, ya da çok uzun bir tarihsel dönemi
kapsayacaktýr. Daha hýzlý bir proleterleþme ve
toprakta merkezileþmenin ortaya çýkmasýnýn
tek koþulu ise, kýrsal nüfusun hýzla ve kýsa
sürede doðrudan mülksüzleþtirilmesiyle saðlanabilir. Bu ise, 1930larda ABDde yaþanýlan
büyük mülksüzleþtirmeye benzer bir sürecin
yaþanmasý demektir. (ABDde gerçekleþtirilen
bu mülksüzleþme sürecinin kýrsal nüfus üzerindeki yýkýcý etkisi J. Steinbeckin Gazap
Üzümleri romanýnda çok çarpýcý bir biçimde ortaya konulmuþtur.) Bunun ekonomik
alandan çok, sosyal ve siyasal alanda doðuracaðý sorunlar ve kitlesel tepkilerin faturasý
oldukça yüksek olduðundan, oligarþik yönetim tarafýndan gerçekleþtirilmesi olanaksýzdýr.
Gerek kent küçük-burjuvazisinin, gerekse
küçük ve orta köylünün bugün karþý karþýya
olduklarý yoksullaþma ve mülksüzleþme durumu, ülkemiz tarihi açýsýndan önemli bir dönüm noktasýný oluþturmaktadýr.
Böyle bir tarihsel dönemde, ne kent küçük-burjuvazisinin, ne de köylülerin, koþullarýn
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deðiþtirilmesine yönelik doðru ve tutarlý bir
program ve eylem ortaya koyamayacaklarý
diðer bir tarihsel gerçektir. Yýllar boyu emperyalist propaganda ile þartlandýrýlmýþ küçükburjuva kesimlerinin içinde sokulduklarý süreci doðru ve bütünsel olarak kavrayabilmeleri
de oldukça güçtür. Bazý küçük-burjuva aydýnlarýnýn buðday fiyatlarýyla birlikte baþlattýklarý
muhalefetin de açýk biçimde gösterdiði gibi,
ne kendi durumlarýný, ne de köylülerin içinde bulunduðu durumu kavramaktan uzaktýrlar. Örneðin, 24 Temmuz 2000 tarihli Hürriyet
gazetesinde Cüneyt Ülsever, son geliþmeler
üzerine þunlarý yazmaktadýr:
Peki ne yapmalý? baþlýklý yazýma
çeþitli tepkiler geldi. Tepkilerden bir
kýsmý da Tarýmda üretici desteði öneriyorsun, bundan kastýn nedir? þeklinde idi.
Bugün neyi kastettiðimi açýklamaya çalýþacaðým:
Türkiye de neredeyse dünyadaki
her ülke gibi tarýmý destekliyor.
Tarým bir ülkede en temel ihtiyacý
karþýlar. Ancak köyler, yerleþiminin daðýnýk ve nüfus açýsýndan küçük konumu nedeniyle kamusal ekonomilerden yeterince faydalanamaz. Köylü
nüfusun bu dezavantajlý durumunu bir
nebze dengelemek ve planlanmasý
çok zor ve riskli olan tarýmsal üretimi
sürdürebilmek için tarýma destek vermekten kaçýþ yok.
Tarýmda çalýþanlarýn desteklenmesi gerekli bir edimdir.
Cüneyt Ülsever, yazýsýnýn devamýnda
ürün desetekleme politikasýnýn Baðdat
Caddesi köylülerine yaradýðýný, dolayýsýyla
fakir köylüye ulaþmadýðýný söyledikten sonra þöyle sonlamaktadýr:
Ancak, bu destek [tarýmda çalýþanlarýn desteklenmesi] de geçici bir
süre içindir. Uzun vadede hedef topraðýn iþletme verimliliðine uygun þekilde yeniden daðýlýmý ve fakir köylünün
tarým iþçisi olmasýdýr. (italikler bize
ait -K.C)
Görüldüðü gibi, C. Ülsever, tarýmda sübvansiyonlarýn zorunlu olduðundan yola çýkarak ve bu zorunluluðu fakir köylünün
içinde yaþadýðý duruma baðlayarak savunmaktadýr.
Bu yaklaþýmýn ekonomik içeriði yoktur.
Tümüyle hümanist bir çerçevede konu ele
alýnmýþtýr. Ancak Cüneyt Ülseverin hümanist bakýþ açýsýyla benim önerim diye sunduðu üretici desteði, ayný bakýþ açýsýyla IMF

ye verilen Niyet Mektubunda 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 kamu 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 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. (abç)

Görüldüðü gibi, Niyet Mektubu da açýk
biçimde, Cüneyt Ülseverin ürün destekleme olarak karþý çýktýðý ve Baðdat Caddesi
köylülerine yaradýðýný söylediði tarým destekleme politikasýna karþý çýkarak, týpký Cüneyt
Ülseverin savunduðu gibi tarýmda çalýþanlarý
desteklemeyi 2001 yýlý hedefi olarak ortaya
koymaktadýr. Böylece Cüneyt Ülseverin, fakir köylüyü düþünerek sunduðu hümanist
önerisi, IMFnin dayattýðý önlemlerden baþka
birþey deðildir.
Ama öte yandan, Cüneyt Ülseverin hümanist önerisiyle vardýðý sonuç ise, yani topraðýn iþletme verimliliðine uygun þekilde yeniden daðýtýmý toprak devrimini zorunlu kýlarken, fakir köylünün tarým iþçisi olmasý, köylülerin topyekün mülksüzleþtirilmelerini zorunlu kýlmaktadýr.
Bu þekilde, bir küçük-burjuva aydýný olarak Cüneyt Ülsever, bir yandan IMFnin dayattýðý uygulamalara karþý çýkarken, diðer
yandan bunu desteklemekte; bir yandan topraðýn yeniden daðýlýmýný savunarak toprak
devrimini savunurken, diðer yandan köylülerin topyekün mülksüzleþtirilmelerini önermektedir. Ýþte bu açýk çeliþkiler, küçük-burjuva
aydýnýnýn bugün içinde bulunduðu çýkmazý
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göstermektedir.
Cüneyt Ülseverin IMFyle olan paralelliði
bir yana býrakýlýrsa, sonuç olarak önerdiði
topraðýn yeniden daðýlýmý ve fakir köylünün tarým iþçisi olmasý istemi birbiriyle çeliþir. Çünkü bugün ülkemizde tarýmsal nüfusun
%85i, üretim yapýlan topraðýn %51,1ine sahiptir. C. Ülseverin Baðdat Caddesi köylüleri
adýný verdiði zengin köylü ve toprak sahipleri
ise, nüfusun %5,3ünü oluþtururken, topraðýn
%36,9una sahiptirler. 1991 Genel Tarým Sayýmý sonuçlarýna göre, bu kesimler sayýsal olarak 210.612 iþletmeden oluþmaktadýr. Fakir
köylü iþletme sayýsý ise, 3.372.887dir. Bunlarýn ortalama toprak miktarý ise 30 dönümdür.
Ve bu kadar küçük bir toprak parçasý üzerinde verimli bir üretimin yapýlamayacaðý açýktýr. (Bir traktörün verimli kullanýmý için ortalama 70 hektar, yani 700 dönüm gerekmektedir.) Bu öylesine net bir durumdur ki, ülkemizde hektar baþýna (100 dönüm) verimlilik
oraný 1.900 kilogramken, Avrupa Birliði ülkelerinde bu oran 5.600 kilogramdýr.
Böyle bir tablo karþýsýnda topraðýn yeniden
daðýtýmý zorunlu olmakla birlikte, tek baþýna
yeterli deðildir. Toprak daðýlýmýndaki dengesizliðin düzeltilmesi yanýnda, topraklarýn verimli bir üretim yapýlabilinmesi için birleþtirilmesi de gerekmektedir. Bu ise, üretim kooperatifleri ile kollektif çiftliklerin kurulmasýný
zorunlu kýlar. Toprakta özel mülkiyeti kaldýrmaksýzýn gerçekleþtirilebilecek bu önlemler,
tarýmsal üretimde önemli artýþlar saðlayacaðý
gibi, köylülerin yaþam düzeylerinin de yükselmesini getirecektir. Bunu gerçekleþtirmenin
tek yolu ise, ülkede demokratik devrimin tamamlanmasýdýr.
Fakir köylülerin tarým iþçisi olmasý ise,
hangi açýdan ele alýnýrsa alýnsýn, küçük-burjuva aydýnýnýn emek karþýsýndaki küçümseyici konumunu ortaya koymaktadýr. Görünüþte emekten, iþçiden yana görünen küçük-burjuva aydýný, ayný zamanda kendi konumundan yola çýkarak iþçi sýnýfýna ve köylülere yukardan bakar. C. Ülsever, tüm hümanist yaklaþýmýna karþýn (IMF ile paralelliðe
düþecek kadar ileri düzeyde), fakir köylülere kolayca tarým iþçisi olun diyebilmektedir. Bu öneri, açýk biçimde köylünün temel üretim aracýndan, yani topraktan kopartýlmasý demektir. Bu ise, köylülerin mülksüzleþtirilmesinden baþka bir anlama gelmez. Tarihsel olarak bunun iki biçimi vardýr: kapitalist mülksüzleþtirme ve sosyalist kollektivizasyon. Birincisi, köylünün topraktan kendi iradesine baðlý olmaksýzýn koparýlmasý ve elindeki
topraðýn, özel mülkünün alýnmasýdýr. Ýkincisi

ise, köylülerin kendi istemleriyle, istemsel olarak topraktaki özel mülkiyetlerini kollektif üretim için birleþtirmeleridir.
Ýþte, özel mülkiyet karþýtý sosyalizm ile özel
mülkiyetin baþ tacý edildiði kapitalizmin tarýmsal üretim ve köylülük karþýsýndaki konumu
böylesine açýk býr karþýtlýk oluþturur. Bir küçük-burjuva aydýný olarak serbest piyasa savunucusu Cüneyt Ülsever, çok kolaylýkla köylülerin elindeki özel mülklerinin alýnmasýný,
mülksüzleþtirilmelerini ve tarým iþçisi haline
getirilmelerini hümanistçe önerebilmektedir. Öte yandan da, topraðýn yeniden
daðýtýmýný önererek, köylülerin mülk sahibi
konumlarý-nýn güçlendirilmesini de istemektedir.
Bugün ülkemizde küçük-burjuva aydýnýn
karþý karþýya kaldýðý ikilem, buðday fiyatlarýyla birlikte böylesine görünür hale gelmiþtir. Ya
kapitalizm ya da sosyalizm. Bunun dýþýnda bir
üçüncü yol yoktur. Marksist-Leninistlerin tarým ve köylülük üzerine ortaya koyduklarý
program, tümüyle burjuva demokratik nitelikte olduðu halde, uygulanabilmesi için devrimci bir yönetim mutlak bir koþuldur.
Tüm bunlarýn yanýnda, ülkemizdeki tarýmsal topraklarýn daðýlýmý ve ülkenin coðrafi yapýsý topraðýn merkezileþmesini ve tekelde toplanmasýný büyük ölçüde engellemektedir. Bunun doðal sonucu ise, topraðýn merkezileþmesinin olanaklý olduðu yöreler dýþýnda köylülerin tarým iþçisi olarak çalýþabilmeleri için yerlerin mevcut olmayacaðýdýr. Demokratik devrimin gerçekleþtirilemediði koþullarda tarýmdaki mülksüzleþtirme olanca hýzýyla devam edecektir, ancak mülksüzleþen köylülerin tarým iþçisi haline dönüþümü ayný biçimde gerçekleþmeyecektir. Böylece topraktan
kopartýlmýþ ve çalýþma olanaklarýna sahip olmayan, kaçýnýlmaz olarak açlýk sýnýrýnda yaþam sürdürmeye zorlanan büyük bir nüfus
ülkemizin geleceði durumundadýr. Emperyalizme baðýmlý bir sanayinin egemen olduðu
ve emperyalist metalarýn iç pazara alabildiðine girdiði bir dönemde, topraktan kopartýlan
köylülerin sanayide istihdam edilemeyeceði
de kesindir. Kýrsal nüfusun büyük oranda
mülksüzleþtirilmesi, diðer yandan tarýmsal
üretimin büyük oranda azalmasýný getirecektir. Bu da, tarým ürünlerinin artan oranda ithalini zorunlu kýlacaktýr. Gerek sanayi üretiminin
emperyalist metalarýn ithaliyle gerilemesi, gerekse tarým ürünlerinin ihraç edilemez hale
gelmesinin tek sonucu ise, döviz yokluðu,
yani ödemeler dengesi açýðýdýr. Ödemeler
dengesi açýðý ise, dýþ borçlarýn alabildiðine
artmasý ve alýnamaz ve de ödenemez hale
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gelmesi demektir. Bunun doðal ve kaçýnýlmaz
sonucu ise Düyunu Umumiyedir. [*]
Bu açýk ve kavranabilir duruma raðmen,
ithalattaki olaðanüstü artýþlar ve emperyalist
ülke mallarýnýn ülke içine artan oranda giriþi
karþýsýnda sessiz kalan kent küçük-burjuvazisi ve aydýnlarý, gelir düzeylerinin sürekli olacaðý sanýsýyla, Avrupa malý tüketmenin,
Levis kot pantolon giymenin ayrýcalýðýyla,
ülkenin emperyalizme baðýmlýlýðýnýn bir sorun olmadýðýný ileri sürerek globalleþen dünya propagandasýnýn öznesi ve nesnesi olmuþlardýr.
Bugün buðday fiyatlarýnýn açýklanmasýyla
birlikte küçük üreticinin yoksullaþtýrýlmasý ve
mülksüzleþtirilmesi karþýsýnda gösterilen tepkiler, kent küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesine karþý duyduðu korkunun dolaylý
ifadesi durumundadýr. Özellikle globalleþen
dünya içinde þu ya da bu oranda yer almayý
uman ve bu umutla globalizmin propagandasýný (bilinçli ya da bilinçsiz olarak) yapan
küçük-burjuva aydýnlarý, bugün ayrýþma sürecine girmiþlerdir. Ertuðrul Özkökün neo-popülist olarak suçladýðý bazý dürüst ve onurlu
küçük-burjuva aydýnlarý, geçmiþteki tüm tutumlarýna raðmen, mevcut geliþmelere karþý
bir tavýr gösterebiliyorlarsa da, bugüne kadar
birlikte olduklarý ve bugün açýk bir biçimde
emperyalist sömürüden ve mevcut düzenden
yana olan diðer küçük-burjuva aydýnlarýyla
aralarýndaki iliþkiyi kesemedikleri ve sýnýr çizgisini çekemedikleri sürece etkili olmalarý olanaksýzdýr.
12 Mart 1971 askeri müdahalesinden itibaren küçük-burjuvazinin sað kanadý, kesin olarak oligarþinin saflarýna geçmiþtir. Mahir Çayan yoldaþýn sözleriyle ifade edersek,
küçük-burjuvazinin orta kanadý, 12 Mart öncesinde radikal bir iktidar deðiþikliði bekle-



[*]
1850 yýlýndan sonra Osmanlý Ýmparatorluðunun dýþ
borçlarý büyümüþ ve 1875 yýlýna gelindiðinde 17 milyon lira olan devlet gelirlerinin 13 milyon lirasý dýþ borç
taksitleri ve faiz ödemelerine gider hale gelmiþtir. Bu
durumda hazinenin dýþ borçlarýn faiz ödemelerinin
%50'sini ödeyeceðini ilan etmesi üzerine, Avrupa ülkeleri Rusya'yý Osmanlý Ýmparatorluðuna saldýrtmýþ ve
Rus ordularý Yeþilköy önlerine kadar gelmiþtir. 1878
yýlýnda Berlin'de toplanan barýþ görüþmelerinde, Osmanlý Ýmparatorluðu dýþ borçlarý ödemeyi taahhüt etmiþ ve bu ödemenin denetlenmesi için yabancýlardan oluþan bir kurumun oluþturulmasýný kabul etmiþtir. Düyunu Umumiye adý verilen bu kuruluþ, Avrupa ülkelerinin dýþiþleri bakanlarýnýn yarý-resmi onayý
ile seçilmiþ kiþilerden oluþturulmuþ ve tek amacý alacaklarýn tahsili olarak belirlenmiþtir. 1881 yýlýnda faaliyete geçen Düyunu Umumiye, bu iþlemlerini Osmanlý Bankasý aracýlýðýyla yürütmüþtür.

diðinden, kontrol kulesinden inerek kendisini sola doðru fýrlatmýþtýr. Bu kesim, gerek
12 Mart, gerekse 12 Eylül askeri darbeleriyle
birlikte iyice saða kaymýþ ve 1990 sonrasýnda
küçük-burjuvazinin sað kanadýyla ayný çizgide (globalizm vb. söylemlerle) bulunmaktadýr.
Küçük-burjuvazinin sol kanadý, 12 Mart
döneminde oligarþinin balyoz harekâtý ile
büyük bir darbe yedikten sonra içine girdiði
demoralize hava içinde 12 Eylüle gelmiþ ve
giderek küçük-burjuvazinin orta kanadýnýn boþalttýðý yere yerleþmiþtir. 1980lerin ortalarýndan itibaren küçük-burjuvazinin bu en radikal, en sol kesimleri anti-emperyalist tutumlarýný terketmeye baþlamýþlar ve SSCBnin daðýtýlmýþlýðý ile birlikte baþlatýlan globalizm
propagandasýnýn etkisi altýna girmiþlerdir. TÝP,
TSÝP ve TKPnin tasfiye edilmesiyle birlikte, revizyonist ve pasifist ideolojik ve politik perspektiften de yoksun kalan bu sol kesim sýnýf
mücadelesinden iyice uzaklaþmýþtýr. Bugün
Serdar Turgutun ve birkaç aydýnýn baþlattýklarý öteki Türkiye tartýþmalarý, ayný zamanda
bu kesimin, gerek içinde bulunduklarý ideolojik ve politik perspektifsizliði, gerekse küçük-burjuva aydýnlarýnýn sað ve orta kesimleriyle olan çatýþkýlarýný açýk biçimde ortaya koymaktadýr.
Dün olduðu kadar, bugün de, küçük-burjuvazinin sol kanadýnýn, sað kanadýn oligarþinin kesin müttefiki olduðunu, her zaman devrimci saflara, tarihi bir hareket anýnda ihanet
edebileceðini ve ettiðini nedenleriyle birlikte
kavramasý gerekmektedir. Bu sol kanat, sað
ve orta kanadý artýk kendi dostu olarak görmediði zaman, proletarya hareketi ile birlikte
olabilecektir. Bugün neo-popülistlikle suçlanan bu sol kanat aydýnlarýnýn, her zaman
tek güvenilir müttefikinin proletaryadan baþkasý olmadýðýný görmesi fazla uzun sürmeyecektir.
Diðer yandan, bugün yoksullaþtýrýlmanýn
ve mülksüzleþtirilmenin hedef kitlesini oluþturan küçük köylü kitlesi ise, sýnýfsal konumu
gereði, içinde bulunduðu duruma karþý açýk
bir tepki gösterebilecek durumda deðildir.
Marksýn yýllar önce yaptýðý þu belirleme, bugün küçük köylülerin içinde bulunduðu durumu ve siyasal planda nasýl kullanýldýðýný net
olarak ortaya koyacak niteliktedir:
Küçük köylüler, üyelerinin hepsi
ayný koþullar içinde yaþayan ama birbirleriyle gerçek iliþkilerle birleþmemiþ
bulunan muazzam bir kitle meydana
getirir. Onlarýn üretim tarzlarý, onlarý,
karþýlýklý iliþkiler kurmaya götüreceði
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yerde, birbirlerinden ayýrýr. Küçük köylülerin bu tecrit edilmiþ durumu, Fransada ulaþým araçlarýnýn kötü durumu
ve köylülerin yoksulluðu yüzünden daha da aðýrlaþýr. Küçük bir tarlanýn iþletilmesi, hiç bir iþbölümüne, hiç bir bilimsel yöntem kullanýlmasýna elvermez, bu bakýmdan da, hiç bir geliþim
çeþitliliðine, hiç bir yetenek deðiþikliðine, toplumsal iliþkilerde hiç bir zenginliðe elveriþli deðildir. Köylü ailelerinin herbiri, hemen hemen tamamýyla
kendi kendisine yeter, tükettiðinin en
büyük bölümünü doðrudan doðruya
kendisi üretir, böylece geçim araçlarýný,
toplurnla bir deðiþ-tokuþtan çok doða
ile yaptýðý deðiþim yoluyla saðlar. Tarla, köylü, ailesi; onun yanýnda bir baþka tarla, bir baþka köylü ve bir baþka
aile. Bu ailelerden belli bir miktarý bir
köy meydana getirir, belli bir miktar
köy de bir idari birimi oluþturur. Böylece, Fransýz ulusunun büyük kitlesi,
ayný cinsten büyüklüklerin basit bir
toplamý ile, hemen hemen patates
dolu bir çuvalýn bir çuval patates meydana getirmesi gibi, ayný biçimden
oluþmuþtur. Milyonlarca köylü ailesi,
onlarý birbirlerinden ayýran ve onlarýn
yaþayýþ tarzlarýný, onlarýn çýkarlarýný ve
onlarýn kültürlerini toplumun öteki sýnýflarýnýnkilerle karþý karþýya getiren
ekonomik koþullar içinde yaþadýklarý
ölçüde, bir sýnýf meydana getirirler.
Ama, küçük köylüler arasýnda ancak
yerel, yani yaþadýklarý yerden ileri gelen bir bað olduðu ve onlarýn çýkarlarýnýn benzeþmesi onlar arasýnda hiç bir
ortaklýk, hiç bir ulusal bað, hiç bir siyasal örgütlenme yaratmadýðý ölçüde de
bir sýnýf meydana getirmezler. Bunun
içindir ki, onlar, kendi sýnýf çýkarlarýný
kendi adlarýna, ister bir parlamentonun
aracýlýðý ile, ister bir meclisin aracýlýðý
ile savunacak durumda deðildirler.
Onlar, kendi kendilerini temsil edemezler, temsil edilmek zorundadýrlar.
Onlarýn temsilcileri, onlara, ayný zamanda, kendilerini öteki sýnýflara karþý
koruyan ve onlara yukarýdan yaðmuru
ve güneþ ýþýðýný gönderen efendileri
gibi, üstün bir yetkili gibi, mutlak bir
hükümet gücü gibi görünmelidir. Þu
halde, küçük toprak sahibi köylülerin
politik etkisi, en yüce ifadesini, toplumun yürütme gücüne baðýmlýlýðýnda
bulur.[*]

Küçük köylülerin yürütme gücü karþýsýndaki bu konumlarý, onlarýn iktidar partileri
yanýnda tavýr alýþlarýnda ifadesini bulur. Bu
köylü kitlesi, kendilerinin yoksullaþmasý ve
mülksüzleþtirilmesine yönelik uygulamalarýn
yapýldýðý dönemlerde iktidar partilerinden
uzaklaþarak muhalefet partilerine yönelirler.
Ülkemizin son iki genel seçiminde görüldüðü
gibi, küçük köylülerin bu yönelimi, ilkin RP
nin oylarýnýn artýþýný saðlamýþ, ancak RPnin
28 Þubat süreci ile birlikte iktidar olamayacaðýný görmelerine paralel olarak MHPye
yönelmiþtir. (Benzer bir geliþim kent küçükburjuvazisi içinde de ortaya çýkmýþtýr. Özellikle esnaf ve zanaatkarlar ile küçük sermaye
sahipleri, ayný süreçte RPye yönelmiþlerse de,
ayný nedenlerde son genel seçimde MHPye
yönelmiþlerdir.)
Küçük köylülüðün içinde bulunduðu durum, onun sýnýfsal niteliðine uygun olarak sürekli bir arayýþ ve yöneliþ içinde olmasýnýn
bir sonucudur. Bu ayný zamanda, bu kesimlerin devrimin ve toplumun lokomotif gücü,
öncüsü olamamasýnýn da nedenidir. Köylülüðün bu yapýsý, onun her dönemde toplumsal
denge içinde yedeklenen bir güç olmasýný beraberinde getirir. Ýster feodalizme karþý mücadele içinde olsun, köylülük bu mücadelesini baþarýya ulaþtýrabilmek için, ya burjuvazinin ya da proletaryanýn önderliðine ihtiyaç
duyar.
Burjuvazinin tarihsel olarak devrimci niteliðini yitirdiði bir dönemde, köylülüðün burjuvazinin önderliðinde demokratik devrimi
gerçekleþtirebilmesi olanaksýzdýr. Hele ki, bizim gibi emperyalizme baðýmlý geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, burjuvazinin iþbirlikçi niteliði,
bu durumu tümüyle gündemden kaldýrmýþtýr.
Bu koþullarda, oligarþinin köylülükle iliþkisi,
doðrudan yukarýdan aþaðýya geliþtirilen kapitalist iliþkiler içine çekilmesi, pazar iliþkileri içine sokulmasý ve siyasal planda kendi politikalarýna destek veren bir güç olarak el altýnda bulundurmasý þeklindedir. Oligarþinin köylülüðü yedeklemesinde temel unsur, feodal
üretim iliþkilerinin çözülmesi ve geliþen kapitalist iliþkilerle üretici güçlerin nispi geliþmesidir. Ancak geliþen kapitalizmin dýþ dinamiðe
baðýmlýlýðý, kaçýnýlmaz olarak köylü kitlesinin
emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerine ve
özellikle onun ortaya çýkarmýþ olduðu güçlere karþý tepkisini de gündeme getirir. Bugün
buðday taban fiyatlarýyla birlikte ortaya çýkan

[*]
Karl Marks, Louis Bonaparte'ýn 18 Brumaire'i, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s: 276, Sol Yay.
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durum, ülkemizin emperyalizme baðýmlýlýðýnýn ortaya çýkarmýþ olduðu bir sonuçtur. Dolayýsýyla, köylü kitlelerinin tepkisi, þu ya da bu
biçimde ortaya çýksa da ve yönlendirilse de,
nesnel olarak emperyalist üretim iliþkilerine
karþýdýr. Bu durumda, anti-emperyalist ve antioligarþik hedefler içinde köylü kitlesinin proletarya ile ayný çizgide birleþebilmesinin koþullarý somutlaþmaktadýr. Bu birleþme, ittifak,
doðrudan toprak devrimi programý ile tamamlanmak zorundadýr.
Ülkemiz somutunda, GAPýn ortaya çýkardýðý geliþmeler de gözönüne alýndýðýnda, toprak devrimi programýnýn köylü kitlesine
götürülmesinin ivedi bir sorun haline geldiðini ve uzun yýllar bir yana býraktýrýlmýþlýðýnýn
yaratmýþ olduðu tüm zorluklara raðmen, geçmiþ dönemlerden çok daha etkili olacaðýný
söyleyebiliriz. (Bu, ayný zamanda küçük-burjuva aydýnlarýnýn içinde bulunduklarý ideolojik ve politik perspektifsizlik açýsýndan da belli
bir iþleve sahiptir.)
Proletaryanýn toprak devrimi programýnýn
köylü kitlelerine götürülmesinde tutulmasý
gereken temel halka, 1980 sonrasýnda, özellikle T. Özalla birlikte baþlatýlan emperyalizm
yanlýsý propagandanýn (son dönemde globalizm söylemiyle yürütülen propagandanýn)
gerçek niteliðinin teþhir edilmesidir. Bu teþhirin ana unsuru ise, ülkemizde tarým ürünlerinin maliyetinin dünya fiyatlarýnýn çok üstünde olmasý demagojisini etkisizleþtirmektir.
Son ay içinde küçük-burjuva aydýnlarý arasýnda baþlayan tartýþmalarda da açýkça görüldüðü gibi, hemen hemen tüm öneriler ve
eleþtiriler, dünya fiyatlarý öne sürülerek çürütülmeye çalýþýlmaktadýr. Özellikle kent küçük-burjuvazisinin oligarþiye yedeklenmesinde kullanýlan bu demagoji, dünya fiyatlarý
ile ülkemizdeki tarým ürünlerinin fiyatlarý arasýndaki farkýn bizim vergimizle karþýlandýðý,
dolayýsýyla, bizim vergilerimizin bize (yani
küçük-burjuvaziye) yol, su, elektrik, baraj vb.
olarak geri dönmeyip, köylülere gittiði þeklinde bir kavrayýþ oluþturmuþtur. Böylece, tarým
ürünlerinin fiyatlarýnýn dünya fiyatlarý seviyesine ve giderek altýna çekilmesi için kamuoyu
desteði saðlanmakta ve zaten örgütsüz ve
politik perspektiften uzak köylü kitlesi yalnýzlaþtýrýlarak tepki gösteremez hale getirilmektedir.
Geçen on yýl içinde tütüne iliþkin olarak
baþlatýlan bu yöndeki propagandalar, tütün
üretiminin sýnýrlandýrýlmasýný ve tütün üreticilerinin yoksullaþtýrýlmasýný getirmiþtir. O zaman da ifade edildiði gibi, uygulamanýn temelinde, emperyalist sigara tekelleri ile em-

peryalist ülkelerdeki (özellikle ABDdeki) tarým kapitalistlerinin çýkarlarý yatýyordu. Tekel
in özelleþtirilmesine yönelik kamuoyu baskýsý, tütüne verilen taban fiyatlarýnýn dünya fiyatlarý seviyesine çekilmesini saðladýðý gibi,
Tekelin sigara üretiminin olabildiðince azaltýlmasýný da saðlamýþtýr. Bugün ayný oyun,
buðday üretimi ve buðday üreticileri üzerinde oynanmaktadýr.
Ülkemizdeki tarým ürünlerinin maliyetlerinin dünya fiyatlarýnýn çok üstünde olmasýnýn tek nedeni, toprak devriminin gerçekleþtirilmemiþ olmasýdýr. Feodalizmin devrimci
tarzda tasfiye edilmemiþliði ve kapitalizmin
dýþ dinamikle geliþtirilmesi, kaçýnýlmaz olarak,
gerek sanayinin dýþa baðýmlýlýðýný, gerekse tarýmda gerekli dönüþümlerin gerçekleþmemesini getirmiþtir. Toprak reformu adýyla belirli bir zaman köylü kitleleri oyalanmýþsa da,
bunun hiç bir deðere sahip olmadýðý zaman
içinde görülmüþtür.
Sorun, somut olarak ifade edersek, buðday baþta olmak üzere tarýmda üretim maliyetlerinin nasýl düþürüleceðidir.
Bunun mevcut emperyalist üretim iliþkileri
içindeki yanýtý, köylülerin yoksullaþtýrýlmasý ve
mülksüzleþtirilmesi yoluyla buðday üretiminin
azaltýlmasý ve dýþa baðýmlý hale getirilmesidir.
Özellikle kent küçük-burjuvazisi tarafýndan
hararetle desteklenen bu çözüm, üretmeden
tüketmenin mutlak olduðunun bu kesimlerce önsel olarak kabul edilmesiyle geniþ bir
taraftar bulmaktadýr. Ancak, köylülüðün yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesinin, bir
yandan kentlere hýzlý bir göçe yol açacaðý ve
bunun da kentleri küçük-burjuvalar için yaþanýlmaz hele getireceði korkusu, diðer yandan
dýþ borçlanmaya dayanan kent küçük-burjuvazisinin tüketim olanaklarýnýn gerektirdiði
dövizin, herþeye raðmen yine de tarým ürünlerinden saðlandýðýnýn bilinmesi, kaçýnýlmaz
olarak bu kesimlerin ayrýþmasýna neden olmaktadýr. Ecevitin eski ve eskimiþ köy-kent
projesini yeniden gündeme getirme çabalarý, bu ayrýþmanýn ortaya çýkmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Küçük-burjuva aydýnlarý arasýnda yeniden
canlanmaya baþlayan sosyal-reformizm, emperyalizmin ülkemizdeki tarýmsal üretimi tasfiye etmeyi ve bu yolla kendine baðýmlý bir
gýda sanayi yaratmayý amaçlayan politikalarý
karþýsýnda (köylülerin yoksullaþtýrýlmasý ve
mülksüzleþtirilmesine yönelik uygulamalarla)
ürün destekleme politikasý yerine yoksul
köylüyü destekleme politikasýnýn ikame edilmesi þeklinde ortaya çýkmaktadýr. Bunun, ta-
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rým ürünlerinin maliyetinin aþaðýya çekilmesiyle hiçbir iliþkisi olmadýðý ortadadýr. Bu sosyal-reformist yaklaþýmýn, hýzla yoksullaþtýrýlan
ve mülksüzleþtirilen köylülerin toplumsal ve
siyasal tepkilerinin pasifize edilmesinden
baþka bir anlamý yoktur.
Tarýmsal üretimle az çok tanýþýklýðý olan
herkesin bileceði gibi, ülkemizdeki tarýmsal
ürünlerin maliyetlerinin yüksekliðinin ana nedeni, uygulanan ekonomi-politikalarýn bir sonucu olarak sanayi ürünlerinin ülke içinde tekel fiyatlarýyla satýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. Tarýmsal üretim girdileri olarak, gübreden traktöre kadar tüm maliyet unsurlarý, bu
ekonomi-politika sonucunda dünya fiyatlarý
üstünde köylüye ulaþmaktadýr. Burjuva ekonomistlerinin sözleriyle ifade edersek, sanayi
ile tarým arasýndaki makas olabildiðince
açýlmýþtýr. Bu da, emperyalizme baðýmlý sanayinin kaçýnýlmaz ürünüdür.
Tarýmsal üretimdeki maliyetlerin yüksekliðinin diðer bir nedeni ise, üretim tekniklerinin geriliði ve geri býraktýrýlmýþlýðýdýr.
Genellikle köylü kitlesinin cahilliði olarak sunulan üretim tekniklerindeki gerilik,
ilkin, devletin kýrsal alanlardaki sosyal harcamalarýnýn en alt düzeyde tutulmasýný saðlamaktadýr. Ýkinci olarak, geri üretim tekniði
tarýmsal üretimin daha sýnýrlý bir sermayeye
ve daha çok emek-gücüne dayanmasýný getirmektedir. Böylece emperyalizme baðýmlýlýðýn bir sonucu olarak ülke içi sermaye birikiminin sýnýrlýlýðý ile tarýmýn sermaye ihtiyacý
arasýnda bir denge kurulmaktadýr. Bunun
somut ifadesi ise, tarým kredilerinin sanayi
kredilerine oranla çok küçük seviyede tutulmasýdýr. Ülke içi sermaye kaynaklarýnýn tarým
yerine sanayiye yönlendirilmesinin bir sonucu olan üretim tekniklerindeki gerilik, ayný
þekilde emperyalizme baðýmlýlýk ortadan kaldýrýlmadan ortadan kaldýrýlamaz.
Üçüncü neden, tarýmsal üretim alanlarýnýn
küçük toprak parçalarýndan oluþmasýdýr. Kapitalizmin yukardan aþaðýya da olsa geliþmesine paralel olarak, ülkenin belirli bölgelerinde topraðýn merkezileþip yoðunlaþmasýný önleyen coðrafi etmenler burada ikincil unsur
durumundadýr. Küçük toprak parçalarý üzerindeki üretimin yaygýnlýðý, doðrudan devlet
politikalarýnýn bir sonucu olmaktadýr. Yazýmýzýn baþýnda da belirttiðimiz gibi, burada belirleyici unsur, kýrsal alanlarda geliþecek olan
devrimci mücadelenin önlenmesi olmaktadýr.
Bu nedenle, küçük de olsa köylülerin özel
mülk sahibi olarak tutulmalarý devlet politikasý
durumundadýr.
Ayný þekilde, küçük toprak mülkiyetine

sahip köylülerin, üretim kooperatifleri aracýlýðýyla birleþik ve kolektif üretime yönelmeleri, köylü kitlesini içinde tutulduðu yalýtýlmýþlýktan çýkartacaðý için (sosyal uyanýþýn ekonomik geliþmeyi aþmasý), her türlü yol kullanýlarak engellenmiþtir. Burada kullanýlan en
temel yöntem, oluþturulan kooperatiflerin hýzla yozlaþtýrýlmasý olmaktadýr. Özellikle kooperatif yöneticilerinin yaptýðý yolsuzluklarýn propagandasý ile köylü kitleleri kooperatifçilikten
uzaklaþtýrýlmýþtýr. (Burada 1980 öncesinde
CHPnin sosyal-reformizminin bir sonucu olarak uygulamaya sokulan ve büyük bir propaganda ile sunulan Bafa Gölü projesinin iþlemez hale getirilmesinin özel bir yeri vardýr.)
Tarým ürünlerinin maliyetini etkileyen dördüncü unsur, tarým makinelerinin geri teknolojiyle üretilmesidir. Bu ise, emperyalizme baðýmlý otomotiv sanayiyle ilgili bir sonuçtur. Ýç
piyasada tekel durumunda bulunan otomotiv þirketleri, teknolojik olarak geri tarým makineleri üretimini yýllardýr sürdürmektedir. Emperyalist ülkelerde üretimine son verilmiþ her
türden tarým makinesinin üretimine dayanan
bu sektör, bu sayede tarýmdan yüksek kârlar
saðlamaktadýr. (Bu, ayný zamanda, emperyalist otomotiv tekellerinin kendi donanýmlarýný
yenilerken, eski donanýmlarýný sanayinin kaydýrýlmasý paravanasý altýnda geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere satmalarýnýn bir sonucudur.)
Beþinci maliyet unsuru ise, topraðýn ýslah
edilmemesidir. Topraðýn verimliliðini artýrmaya yönelik toprak ýslahý, drenaj kanallarýnýn
açýlmasý, sulama sistemlerinin kurulmasý, tümüyle tarýma yeni sermaye yatýrýmý anlamýna gelir. Küçük üreticiliðin yaygýn olduðu ülkemizde tarýma yönelik ek sermaye yatýrýmlarý,
kaçýnýlmaz olarak devlet kredileriyle saðlanmak durumundadýr. Daha önce belirttiðimiz
gibi, bu da, dýþa baðýmlý sanayiye yönlendirilen kredilerin azaltýlmasý anlamýna gelmektedir. Emperyalizme baðýmlý bir ülkede bunun
gerçekleþtirilmesi ise olanaksýzdýr.
Altýncý maliyet unsuru ise, ülkemizdeki
toprak daðýlýmýnýn dengesizliðidir. Köylülerin
önemli bir kesimi topraklý iþçi durumundadýr. Yoksul köylünün üzerinde üretim yaptýðý
toprak parçasý, çoðu zaman kendi ihtiyacýný
karþýlayacak düzeyde ürün elde etmesini olanaksýz kýlmaktadýr. Bunun ortadan kaldýrýlabilinmesi için, topraðýn genel yeniden daðýlýmý zorunlu olmaktadýr. Yoksul köylünün verimli bir üretim yapmaya elveriþli büyüklükte
topraða sahip kýlýnmasý ise, büyük topraklar
üzerindeki özel mülkiyetin kaldýrýlmasýyla,
yani buralarýn kamulaþtýrýlmasýyla olanaklýdýr.
Büyük toprak sahiplerinin ve tarým kapitalist-

!
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lerinin oligarþinin bir parçasý olduðu bir ülkede bunun gerçekleþtirilmesi, oligarþik yönetimin devrilmesiyle olanaklýdýr.
Görüldüðü gibi, tarým ürünlerinin dünya
fiyatlarýnýn çok üstünde olan maliyetlerinin
düþürülmesi olanaklýdýr ve bu olanak sadece
demokratik bir devrimle (demokratik halk
devrimi ile) birlikte gerçekleþtirilecek olan
toprak devrimi ile olanaklýdýr. Ülkemizde toprak devrimi diye bir sorunun mevcut olmadý-

"

ðýna iliþkin her türden demagojiye raðmen,
tarýmsal üretim ve köylülüðe iliþkin sorunlarýn toprak devrimini böylesine önemli kýlmasý,
þüphesiz pekçok kiþiyi þaþýrtmýþtýr. Oysa ki,
emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri bu noktaya getirdiði çok uzun zamandýr bilinen bir gerçektir.
Bütün sorun, bunun bilincine varýlmasý ve
devrimin gerçekleþtirilmesi için mücadelenin
süreklileþtirilmesidir.
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Ýthalat Patlamasýndan
Faþist-Mafya Cumhuriyetine

Temmuz ayýnýn son haftasýna girildiðinde
Devlet Ýstatistik Enstitüsü Ocak-Mayýs dönemine iliþkin ithalat ve ihracat rakamlarýný açýkladý. Ecevitin bir hafta önce ithalatta endiþe
verici bir geliþme var diyerek açýkladýðý veriler basýn bültenlerinde þöyle yer alýyordu:
DIÞ TÝCARET AÇIÐI ARTIYOR
Devlet Ýstatistik Enstitüsü (DÝE),
Türkiyenin bu yýlýn Ocak-Mayýs döneminde, 11 milyar 167.9 milyon dolarlýk
ihracat, 20 milyar 370.3 milyon dolarlýk da ithalat yaptýðýný açýkladý.
DÝE verilerine göre, söz konusu dönem, geçen yýlýn Ocak-Mayýs dönemi
ile karþýlaþtýrýldýðýnda, ihracat yüzde 4.8,
ithalat ise yüzde 37.6 oranýnda arttý.
Geçen yýl 5 ayda, 10 milyar 658.6 milyon dolarlýk ihracat, 14 milyar 803.1
milyon dolarlýk da ithalat yapýlmýþtý.
Geçen yýl Ocak-Mayýs döneminde 4

Ýhracat (000 $)

1999
2.255.595

Mayýs
2000
2.175.690

Ýthalat (000 $)
Dýþ Ticaret Açýðý

3.409.307
-1.153.712

4.648.262
-2.472.572

Karþýlama Oraný %

65.8

milyar 144.5 milyon dolar olan dýþ ticaret açýðý, yüzde 122 oranýnda artarak,
bu yýlýn ayný döneminde 9 milyar 202.4
milyon dolara yükseldi. Bu yýl 5 ayda,
ihracatýn ithalatý karþýlama oraný ise
yüzde 54.8e düþtü. Geçen yýl söz konusu dönemde, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 72 düzeyinde gerçekleþmiþti.
Bu sayýsal veriler, ekonomi-politikalarý yakýndan izlemeyen pek çok kiþi için, Ecevitin
yaptýðý açýklamada söydiði endiþe vericilikten öte bir anlam taþýmamaktadýr. Diðer yandan, globalizm yanlýsý küçük-burjuvalar için
ise bu veriler, yeni ve çok ithal malý anlamýna geldiðinden, endiþe yerine bir sevinç
kaynaðý durumundadýr.
Ekonomiyle az çok ilgilenen herkesin bileceði gibi, ülkemizin son 40 yýllýk tarihinde,
hemen hemen tüm askeri darbeler, dýþ öde-

Deðiþim
%-2,2

Ocak-Mayýs
1999
2000
Deðiþim
10.658.632 11.167.960 %4,8

%36,3
%108.9

14.803.154 20.370.385 %37,6
-4.144.522 -9.202.425 %122

46.8

72.0

54.8

Ýthalatýn sektörel daðýlýmý (000 $)
Mayýs
Ocak-Mayýs
1999
2000
Deðiþim
1999
2000
Tarým ve Ormancýlýk
Balýkçýlýk
Madencilik
Ýmalat sanayi

158.474
173

243.958
423

%5.2
%144

288.461
2.954.360

450.772
3.859.921

%56.3
%30

714.999
699

Deðiþim

1.062.137 %48.6
1.012
%44,7

1.436.444 2.514.067 %75
12.617.819 16.655.917
%32

#
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$

meler dengesindeki büyük açýklarýn ardýndan
gelen devalüasyonlarla birlikte gerçekleþmiþtir. Ve ayný dönemde, dýþ ödemeler dengesindeki açýk, dýþ borçlanmanýn sürekli artýþýný
da beraberinde getirmiþtir.
Dýþ ödemeler dengesi adý verilen hesaplamalarda esas alýnan dýþ borçlar, dýþ borç taksit ve faiz ödemeleri ile dýþ ticaret açýklarýdýr.
Bu niteliði ile dýþ ödemeler dengesi, bir devletin döviz iþlemlerinin hesabý olarak tanýmlanabilir. Dýþ ödemeler dengesinde meydana
gelen açýk, döviz rezervlerinin azalmasý anlamýna geldiði için, doðrudan ulasal paranýn
deðer kaybetmesiyle sonuçlanýr. Gerek dýþ
borçlarýn ödenmesi için (ana para ve faizler
olarak), gerekse ithalat ile ihracat arasýnda
ortaya çýkan farkýn kapatýlabilinmesi için, dýþ
ödemeler dengesi açýðý veren her ülke, ya
kendisine yeni döviz kaynaklarý bulacaktýr, ya
da devletin iflasa süreklenmesini göze alacaktýr.
Genel kural olarak dýþ ödemeler dengesi
açýðý veren emperyalist ülkeler, tek tek ya da
birleþik olarak ekonomik buhrana sürüklenirler. Ayný durum emperyalizme baðýmlý ülkelerde ise, artan dýþ borçlanma ve bunlarýn
faizlerini ödemek amacýyla ülke içi üretim deðerlerinin alabildiðine düþük fiyatla ihracý
þeklinde ortaya çýkar. Tüm bunlara karþýn, dýþ
ödemeler dengesi vermeye devam eden ülkelerin, günümüzün popüler söylemiyle ifade edersek, uluslararasý kredi kuruluþlarýnýn
verdiði notlarý sürekli düþer. Bu düþüþ, o ülkenin yeni kredi (dýþ borç) bulamamasý ya da
çok yüksek faiz oranlarýyla (tefeci faiz oranýyla) küçük kredi bulabilmesi sonucunu doðurur. Bu süreç devam ettiði takdirde, alacaklý
ülke ve kuruluþlar, borçlu ülkenin borçlarýný
ödeyebilmesi için IMF tarafýndan hazýrlanan
istikrar tedbirleri paketini kabul etmeye zorlarlar. IMF paketinin özü, borçlu olan ülkenin
dýþ ödemeler dengesindeki açýðý kapatacak
önlemlerin alýnmasýdýr. Bunun somut ifadesi
ise, devlet bütçesindeki harcamalarýn azaltýlmasý ve böylece devletin bütçe dengesini tutturarak gelirlerini dýþ borçlarýn ödenmesine
yönlendirmesidir. Ve herkesin bildiði gibi, bunun en açýk görünümü ise ücret ve maaþlarýn
dondurulmasý ya da görüntüsel zamlar yapýlmasýdýr.
Dýþ ödemeler dengesi açýðýnýn diðer bir
sonucu ise, ulasal paranýn sürekli deðer kaybetmesi, yani sürekli devalüasyonlardýr. Bu
devalüasyonlar, bir yandan ülke içindeki üretim deðerini döviz bazýnda sürekli düþürürken, diðer yandan bu ürünlerin düþük fiyatla
ihracatý anlamýna gelmektedir. Böylece ala-

caklý ülkeler (emperyalist ülkeler), çift yönlü
bir kâr saðlarlar. Bir yandan verilen dýþ borçlarýn faizlerini alýrken, diðer yandan uluslararasý piyasa fiyatlarýnýn çok altýnda satýn aldýklarý ürünleri uluslararasý fiyatlarla satarlar. Bunun ülke içindeki en açýk yansýsý ise tarým
ürünlerinin fiyatlarýnýn reel olarak düþmesi,
köylülüðün yoksullaþmasýdýr.
Bu ekonomik durumun siyasal yansýsý ise,
görüntüsel de olsa seçimle iþbaþýna gelen hükümetlerin bulunduðu ülkelerde, siyasal iktidarýn kendi iktidarýný tehlikeye atmadan dýþ
ödemeler dengesi açýðýný kapatmaya yönelik
IMF reçetelerini uygulamaya sokamamasýdýr.
Emperyalizm yanlýsý ekonomistlerin popülist
politikalar olarak adlandýrdýklarý bu durum,
alýnacak önlemlerin doðrudan seçmen kitlesinin çoðunluðunun zararýna olmasýndan kaynaklanýr. Ücret ve maaþlarýn dondurulmasý ya
da görüntüsel artýþlara karþýn reel olarak düþürülmesi iþçi sýnýfý ile kent küçük-burjuvazisini etkileyen uygulamalar durumunda olduðu
gibi, tarým ürünlerinin ihracatýnda uygulanan
politikalar da köylülüðün durumunu etkilemektedir. Dolayýsýyla ayný zamanda seçmen
olan nüfusun %90ýnýný etkileyen IMF reçetesinin uygulayýcýlarýnýn seçimlerde kazanma
þansý hemen hemen hiç yoktur. Bu durumda, IMF reçetelerini uygulamaktan kaçýnan
her politikacý ve parti, emperyalizm yanlýsý kesimler tarafýndan hemen popülizmle suçlanmayý göze almak zorundadýr. Bu ise, emperyalizme baðýmlý bir ülkede emperyalist ülkelerle o politikacýnýn ve partilerin iliþkilerinin
bozulmasý demektir ki, bu iliþkiler varolmadýðý sürece iktidar olabilmesi hemen hemen
imkansýzdýr.
Bu nedenlerden dolayý, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde gerçekleþtirilen her askeri darbenin,
birinci gerekçesi ülkedeki düzenin anarþi ve
terör nedeniyle bozulmasý iken, ikinci gerekçesi popülist politikacýlar olmaktadýr.
Ýþte Ecevitin ithalatta endiþe verici bir geliþme var diyerek ifade ettiði ithalat patlamasý, Ocak-Mayýs döneminde dýþ ödemeler dengesinde 9.2 milyar dolarlýk bir açýk anlamýna
gelmektedir. Ülkemizin düzenli olarak aldýðý
borçlar düþülürse, bu açýk 5 milyar 58 milyon dolar olarak ortaya çýkmaktadýr. Yalçýn
Doðan gibilerinin IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasý sonrasýnda ellerinde hesap makinalarýyla yaptýklarý tüm hesaplar, uygulamanýn ilk
beþ ayýnda boþa gitmiþ durumdadýr.
Anýmsanacaðý gibi, Yalçýn Doðan gibi IMF
destekçisi pek çok küçük-burjuva, stand-by
anlaþmasýyla birlikte ülkemize milyarlarca dolar kredi akacaðýnýn ve bundan herkese (ta-
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bii en çok kendilerine) pay düþüceðini ilan
ederken, teleffuz ettikleri rakamlar IMFnin üç
yýl süresinde vereceðini tahhüt ettiði 4 milyar
dolar ile Dünya Bankasýnýn ayný dönemde
vereceði ilan edilen 5 milyar dolar olmuþtur.
Oysa ki, sözü edilen 9 milyar dolarlýk krediler üç yýl içinde parça parça verileceði gibi,
Dünya Bankasý kredisi doðrudan proje kredisi durumundadýr. Böylece devletin elindeki
tek hazýr kaynak Marmara depremi nedeniyle toplanan 4 milyar dolarlýk yardým parasý olmaktadýr. Bu para bile, beþ ay içinde ortaya
çýkan dýþ ticaret açýðýný karþýlamaktan uzaktýr.
Þüphesiz küçük-burjuva ekonomistleri, bu
tablo karþýsýnda, ülkenin Standart&Poor gibi
kuruluþlarýn Türkiyenin kredi notunu artýrdýklarýný söyleyerek elveriþli koþullarda yeni
krediler alýndýðýný, dolayýsýyla endiþe edilecek bir durumun olmadýðýný ileri süreceklerdir.
Ödemeler dengesi verilerine bakýldýðýnda,
2000 yýlýnýn ilk üç ayýnda alýnan kredi toplamý 3 milyar 253 milyon dolar iken, ayný dönemde dýþ borçlarýn anapara ödemeleri 3 milyar 143 milyon dolar olduðu görülmektedir.
Yine ayný dönemde dýþ borçlarýn faiz ödemeleri 1 milyar 358 milyon dolardýr. Böylece alýnan yeni krediler dýþ borçlarýn anapara ve faiz
ödemelerini bile karþýlayacak durumda deðildir. Dolayýsýyla bugün dýþ ticaret açýðýnda
meydana gelen 9 milyar 202 milyon dolarlýk
açýk, büyük oranda mevcut döviz rezervlerinden karþýlanmak durumundadýr.
Özetlersek, 1999 yýlýnda 10 milyar 447 milyon dolar olan dýþ ticaret açýðýnýn, 2000 yýlýnda rekor bir düzeye çýkarak, tahminen 20 milyar dolar düzeyinde gerçekleþmesi þaþýrtýcý olmayacaktýr. Bu ise, cari iþlemler dengesini,
yani ithalat, ihracat, turizm ve yeni kredilerin
oluþturduðu iþlemlerin 15 milyar dolar civarýnda açýk vermesi anlamýna gelmektedir. Cari iþlemler açýðýnýn, 1995 yýlýnda 6,800 milyar
dolar; 1996da 5,465 milyar dolar; 1997de 7
milyar dolar; 1998de 3,743 milyar dolar ve
1999da 6,539 milyar dolar olduðu gözönüne
alýndýðýnda, ülkemiz tarihinin en yüksek açýðý
olmak durumundadýr.
Elbette böylesine yüksek bir cari iþlemler
açýðýnýn ortaya çýkacaðý aylar öncesinden bilindiðinden IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasý
bu açýðýn gerektirdiði dövizin saðlanmasý ve
olabildiðince aþaðýya çekilmesi için gerekli
önlemleri içermektedir. Bu önlemlerin baþýnda, her zaman olduðu gibi, tarým ürünleri
ve tarýma dayalý sanayi ürünleri (tekstil) ihracatýnýn artýrýlmasý gelmektedir. Bu artýþýn ger-

çekleþtirilebilinmesi için ise, ülke içinde üretilen tarým ürünlerinin dünya fiyatlarýnýn altýna çekilmesi zorunludur. Buðdaya verilen son
taban fiyatý, bu zorunluluðun bir sonucudur.
Tonu 162 dolardan satýn alýnacaðý ilan edilen
buðday, büyük ölçüde tüccar aracýlýðýyla satýn alýnmakta ve bu nedenle fiyatý 130-140 dolara kadar düþmektedir. Dünya buðday rekoltesinin 2000-2001 mevsiminde iklim koþullarýnýn genelde kötü gidiþinin bir sonucu olarak düþeceðinin IGC (Uluslararasý Tahýl Konseyi) tarafýndan açýklanmasýyla buðday fiyatýnda meydana gelecek artýþ, ülke içi üretimin
salt dýþ ticaret açýðýný kapatmak amacýyla büyük ölçekte ihraç edilmesini getirecektir. Bunun somuttaki yansýsý ise, ülke içinde buðday
fiyatlarýnýn uluslararasý fiyatlarla orantýlý olarak
yükselmesi ve buna baðlý olarak un fiyatýnýn
ve ekmek fiyatlarýnýn artmasý olacaktýr.
Öte yandan, bütçe disiplini tavizsiz biçimde yürütülerek, kamu harcamalarýnýn
azaltýlmasý saðlanarak, vergi gelirlerinin büyük
oranda dýþ borç ödemeleri ve ithalatý karþýlamak için kullanýlmasý sözkonusudur. Bu yöndeki ilk uygulama ücret ve maaþlara yapýlan
%29luk artýþla baþlatýlmýþtýr. IMFye verilen
Ek Niyet Mektubu, bu yöndeki uygulamanýn yeni hedef kitlesi olarak esnaf, zanaatkarlardan oluþan kent küçük-burjuvazisini hedeflediðini açýkça ilan etmiþtir:
10. Bir sonraki program gözden
geçirmesine kadar Hükümet, Bað-Kur
un (sosyal güvenlik fonlarýndan biri)
saðlýk harcamalarýnýn bütçe tahsisatý ile
sýnýrlý olmasý ve gecikmiþ borçlarýndaki artýþýn önlenmesi için aþaðýdaki tedbirleri alacaktýr: Ýlk olarak, maliyetler
üzerindeki kontrolü artýrmak ve bu
alandaki yolsuzluklarýn önüne geçmek
için idari tedbirler alýnacaktýr. Ýkinci
olarak , Parlamentoya Bað-Kurun idaresinin iyileþtirilmesi için sunulan taslak kanun Bað-Kurun sigortalýsýndan,
bakmakla yükümlü olduðu kiþiler
için de saðlýk primi tahsil etmesini
ve muayeneler için ödenen ek ücretin artýrýlmasýný saðlayacak maddeler içerecektir. Ýdari tedbirlerin uygulanmasý ve kanunun Parlamentoya sunulmasý ikinci gözden geçirmenin tamamlanmasý için yapýsal benchmarklardýr.  (abç)
Böylece, mülksüzleþtirilecekler kitlesine
esnaf ve zanaatkarlarýn da dahil edildiði açýkça ilan edilmektedir.
Bütün bunlarýn IMFnin istikrar tedbirlerinin tüm yükünün halka ödettirilmesinden
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baþka bir anlamý olmadýðý açýktýr. Ama her
zaman olduðu gibi, bundan kazananlar vardýr. Ve yine her zaman olduðu gibi, bunlar
emperyalizm ve onun yerli iþbirlikçileridir.
Bu öylesine açýk bir gerçektir ki, 1998 yazýnda patlak veren Asya Krizi ile baþlayan
dünya ekonomik buhraný, emperyalist ülkelerde durgunluk ortaya çýkartýrken, dünya çapýndaki aþýrý-üretim sorununun alabildiðine
büyümesine neden olmuþtur. Bütün emperyalist ülkeler için mal stoklarýnýn eritilmesi,
yani bunlarýn ihraç edilmesi yaþamsal bir öneme sahiptir. Doðal olarak, emperyalist metalarýn ihracý, bir baþkalarýnýn ithal etmesi ile
olanaklýdýr. Ýþte ülkemizde meydana gelen ithal patlamasýnýn konjonktürel nedeni budur.
Emperyalizme baðýmlý ekonomiye sahip
olan bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki
sanayinin dýþa baðýmlýlýðýnýn getirmiþ olduðu
ithalat artýþý, emperyalist metropollerdeki aþýrýüretim buhranýyla birlikte, emperyalist metalarýn doðrudan ithaliyle birleþerek ithalatýn olaðanüstü artmasýný getirmiþtir. Burada dikkat
çekici yan ise, emperyalist metalarýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelere artan ihracatýnda bu metalarý tüketen bir kitlenin yaratýlmýþ olmasýdýr. Ýþte bu kitle, Serdar Turgutun 6.5 milyon
olarak verdiði ve tüm ekonomi-politikalarýn
bunlar için yapýldýðýný söylediði kitledir.
Bu emperyalist metalarýn tüketicisi kitle,
ayný zamanda ülke nüfusunun eðitim düzeyi
yüksek kesimlerini oluþturmaktadýr. Bir baþka
deyiþle, küçük-burjuvazinin aydýn kesimini
içermektedir. Bunlarýn herþeyde olduðu gibi,
ithalatta meydana gelen büyük artýþ karþýsýnda endiþeye gerek yok türünden açýklamalar yapmalarý çok doðaldýr.
Ýthalatta meydana gelen büyük artýþýn ortaya koyduðu en temel gerçek ise, 2000 yýlý sonu itibariyle ithalatýn 60 milyar dolarlar seviyesine ulaþabileceðidir. GSMHnýn 160-179 milyar dolar olduðu bir ülkede, 60 milyar dolarlýk bir ithalat, üretmeden tüketmek anlamýna gelmektedir. Bu sürecin, birkaç yýl içinde
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(IMFyle yapýlan stand-by anlaþmasý süresinde) ülkeyi ödemeler dengesi krizine sokacaðýný ve giderek Porto-Ricolaþtýracaðýný
söylemek için fazla bir ekonomi bilgisine sahip olmak gerekmemektedir. Bu ise, ülkenin
geriye dönüþün olanaksýz olduðu bir sürece
girmesi demektir. Ýstikrar tedbirlerinin 2002
yýlýna kadar tavizsiz uygulanmasýyla varýlacak yer, Türkiyenin emperyalist metalarýn
açýk pazarý haline gelmesiyle sonuçlanacaktýr. Bu durumda, ülke içi sanayi üretimi ile
birlikte tarýmsal üretimin alabildiðine gerilemesi kaçýnýlmaz olacaktýr. Üretimdeki bu gerilemenin doðal sonucu ise insanlarýn yaþamlarýný sürdürebilmek için çalýþacak iþ bulamamalarýdýr.
Elbette büyüklerin ve IMFnin bu durumu gözönüne alarak bazý planlar yaptýklarý
da kesindir. Bu plan, ülkenin turizm cenneti haline getirilmesi ve insanlarýn bu cennetin hizmetkarlarý olarak iþ sahibi kýlýnmasý þeklindedir.
Ve hemen Ertuðrul Özkök, Yalçýn Doðan
gibiler fena mý? Bir yandan insanlar tatil yaparken, diðer yandan para kazanacaklar diyerek cennetten parseller satmaya baþlayacaklardýr. Ve yanlarýnda büyük bir tezahürat
korosu Avrupa, Avrupa duy sesimizi, gelen
Türkün ayak sesi diyerek onlara eþlik ederken, bunun yaratýcýsý ve uygulayýcýsý MHP olacaktýr.
O gün geldiðinde, 1980 öncesinde ikinci
bir Kerensky olmayacaðým diyen Ecevitin
ikinci von Papen olduðunu görecek olan
küçük-burjuva aydýnlarý için gidebilecekleri
öteki Türkiye de olmayacaktýr. Tek Türkiye, faþist mafyalarýn siyasal yönetimi altýnda
zevk, eðlence ve fuhuþ cumhuriyeti olarak
önlerine serilmiþ olacaktýr. O zaman, ya o turizm cenneti Türkiyede, deniz kenarýndaki devre mülklerinde beyaz elbiselerinin altýna
nasýl beyaz çorap giyebileceklerinin hayali ile
yaþam sürdürecekler ya da ...
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Bir Neo-Popülist [*]
ve Bir Anti-Neo Popülist

Televoleci Ekonomistler
Serdar TURGUT

[Hürriyet, 12 Temmuz 2000, Çarþamba]
BU köþeden baþlatýlan ve oldukça kapsamlý, güzel bir tartýþmaya neden olan acýklý ekonomik durumumuzla ilgili tespitler, çok insaný rahatsýz etti.
Tepkiler çok enteresandý, ekonomiyle ilgili
yazýlara.
Bu köþeye ciddi yazýnýn yakýþmadýðýndan tutun da, kimsenin bu söylenenlerle ilgili olmadýðýna ve hatta bu tür yazýlarý yazmayý sürdürürsem yazarlýk yaþamým, okuyucum kalmayacaðý
gerekçesiyle sona ereceðine kadar giden yelpazede laflar söylendi bana.
Ben bu þekilde tepki oluþmasýný son derece
olumlu buluyorum. Çünkü tepki oluþuyorsa eðer,
hálá Türkiyede içinde bulunduðumuz son derece çarpýk ekonomik-sosyal yapýdan vicdan azabý duyuluyor demektir.
Açýkça söyleyeyim, ben bazý çevrelerde bu
vicdanýn da çoktan yok olmuþ olduðuna inanýyordum yazýlara baþlamadan önce.
Þimdi en azýndan bazý insanlarýn, yapýlan tespitlerin belirli ideolojik bir kaygýyla yapýlmadýðýný
görebilmeleri durumunda belirli adýmlarýn atýlýp,
Türkiye ekonomisini Afrikalaþmaktan kurtarabileceðimize inanýyorum.
***
Çok komik ve de çok acýklý bir þey ama en
az tepki, gazetelerde köþelere sahip olan profesyonel ekonomistlerin büyük bölümünde ortaya çýktý.
Bu nokta çok ilginç; çünkü kimse açýlan tartýþmada rakamlarla da ortaya konulan Türkiye
tablosuna Hayýr, bu yanlýþtýr diyemiyor. Sade-

ce bu tabloyu görmemezlikten geliyor.
Bakýn neler demiþiz, bir daha hatýrlatayým:
1- Bu ülkede modern ekonomi bütün gücüyle takriben 6 milyon insan için çalýþýyor. Yaratýlan güzellikleri, zenginliði bu sayýda insan paylaþýyor, bu insanlar para kazanabiliyor, harcayabiliyor.
2- 58 milyon kadar insan, bugün en azýndan
geçinme sýkýntýsý çekiyor. Bakýn en azýndan diyorum, yani bu 58 milyon içinde en iyi durumda
olanlar ayýn sonunu zor getiriyorlar. Fazla rakamlarla kafa yormaya gerek yok, bugün en kýdemli
profesör bile 500 milyon lira aylýk alýyor. Bu para
50 milyon kadar insan için rüyalarýný süsleyecek
kadar fazla bir miktar.
3- Hayvancýlýk tamamen yok olmuþ durumda. Çok yakýnda eðer ithal edemezsek et, süt,
yoðurt, yumurta gibi þeyleri biz de rüyamýzda göreceðiz.
4- Tarým da aynen hayvancýlýk gibi yok olma
sürecinin sondan bir önceki aþamasýna girdi.
5- Türkiye, bilime, altyapýya, eðitime yatýrým
yapmýyor. Para harcanan tek yatýrým türü, altý
milyonluk Türkiyenin eðlenme ve dinlenmesine
yönelik projelere yapýlan yatýrýmlar.
Þimdi bu tablonun sadece altý milyonluk bölümüne bakanlar habire, Türkiye ilerliyor, Türkiye þöyle mükemmel, böyle harika diye
söylenip duruyorlar.
***
Ben bu ideolojik yanýlsama içinde olanlarý,
Türkiyenin sosyolojik yapý araþtýrmasýný sadece
Ýstanbulun yarý-magandasal gece kulüpleri için-

[*]
Popülizm, sözcük anlamý olarak halkçýlýk, halktan yana yönetim anlamýna gelmektedir. 1800lerin sonlarýna doðru Rusyada ortaya çýkan Narodnikler (Rusça halkçý anlamýna gelmektedir), köylülüðü esas alan
politik görüþleriyle popülist politikanýn ilkleri olmuþlardýr. Marksist-Leninist literatürde popülizm, çoðu zaman
köylülüðü temel alan politik görüþleri tanýmlamak için kullanýlmýþtýr. Marksist-Leninist terminolojiden genel
politik dile geçen popülist sözcüðü halk dalkavukluðu anlamýnda yaygýn bir kullanýma sahiptir. Bu nedenle, yalýn bir biçimde Türkçeleþtirilerek kullanýldýðýnda ortaya çýkan anlam ile politik anlamý birbirinden farklýdýr.
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de yapmayý tercih eden insanlara benzetiyorum.
Bunlar ideolojik yapýnýn televolecileri.
Ve tabii bunlarýn içine gayet tabii ki birçok
gazetede köþe yazýlarý yazan ekonomistlerin
büyük bölümü de dahil.
Þu yukarýda çizilmiþ olan Türkiye tablosuna
itiraz etmeyip bu konuda TEK BÝR YAZI BÝLE
yazmamayý tercih eden insanlar, bence profesyonel açýdan sýfýrdýrlar.
Mesleki ve vicdani açýdan sýfýrý tüketmiþler,
þimdi var güçleriyle meseleleri teknik tartýþmalara
çekip tahminler yapýyorlar, televizyon programlarýna çýkýp sohbetler ederek birbirlerini tasdik
ediyorlar, birbirlerinin kitaplarýný övüyorlar. Hatta
kendileri ideolojinin babasýný savunmuyorlarmýþ
gibi, ideolojik yaklaþýmlarla alay etmeye çalýþan
amatörce yazýlar da yazýyorlar.
Bu meselelerin temelinde sýnýfsal ve tabii ki
Türkiyenin tarihi geliþimiyle ilgili konular yatýyor.
Bunu görmeyen mümkün deðil doðru laf edemez.
Bu adamlarýn ise çoðuna sýnýf dediðiniz-

de akýllarýna gelen tek þey Hababam oluyor.
Turgut Özal bunlarý Türkiyeye toparlayýp getirdi, getirmeseydi çoðu þimdi Amerikada orta sýnýf bir yatýrým þirketinde, orta düzeyde bir personel olacaklardý.
Özal bunlarý seçti getirdi; çünkü kendi kuracaðý iþadamý yerine binlerce minik düzenbaz yaratacak sistemi bunlarýn büyük bir iþtahla savunacaðýný, toplumun büyük bir kesimi yoksullaþtýrýlýrken küçük bir bölümün hýzla ilkel birikim
yoluyla zenginleþmesine teorik çerçeve saðlayacaklarýný, tahrip edici bir þekilde büyük paralar
kazanan bir toplum kesiminin bu insanlarýn fikirlerini duymaktan çok memnun olacaðýný, onlara
iyi bakacaklarýný biliyordu.
Maþallah görevlerini çok da iyi yaptýlar, Türkiye bu hale geldi!
(Yarýn: Ýþin ilginç yaný þu ki, çözüm yolunu
bir tartýþmada DÝSK Baþkaný da, belki üzerinde
fazla düþünmeden söyledi. Ama þimdi moda
sendikacýyý dinlememek olduðu için bu da doðal olarak es geçildi. Bu konuyu açacaðým.)

Çözümün anahtarý
Serdar TURGUT

[Hürriyet, 13 Temmuz 2000, Perþembe]



Öteki Türkiye adýný verdiðim nüfusun neredeyse yüzde 87sine varan toplum kesiminin vahim durumunun tartýþýldýðý Ýskele-Sancak
programýnda, DÝSK Baþkaný son derece önemli
bir tespitte bulundu.
Bugün Türkiyede sanayici zor þartlar altýnda çalýþýyor. En pahalý krediyi onlar kullanýyor,
en pahalý enerjiyi onlar satýn almak zorunda, dýþ
baðlantýlarda onlara zor þartlar dayatýlýyor. Bu durumda sanayici kendisini kurtarmak için elinde
bulunan tek kozu oynuyor ve bize, yani iþçiye
baský yapmaya baþlýyor, kendi üzerindeki yükü
iþçisine aktarýyor. Sanayicinin içinde bulunduðu
bu durum sürdükçe Türkiyede iþçi-iþveren iliþkilerinde normalleþme zor olur.
Böyle dedi DÝSK Baþkaný.
Ben bu tespite çok önem veriyorum ve daha
da ileri giderek Türkiyenin kurtuluþunun bu tespitten yola çýkýlarak gerçekleþeceðini düþünüyorum.
***
Basit bir neden var bunu düþünmem için.
Bugün benim altý milyonluk bölüm diye adlandýrdýðým toplum kesimi, aslýnda iktisadi açýdan intihar etme sürecinde.
Gündelik para kazanma hýrsý ve keyfi içinde
bunun henüz farkýnda deðiller.
Ekonomi-politik bilimi, bir ülkede iç piya-

sanýn sürekli daralmasý durumunda sermaye içinde büyük bir kriz çýkacaðýný söylemektedir.
Normal geliþme sürecinde kapitalizm kendi
iç piyasasýný sürekli olarak geniþletir.
Böylece mal satýmý sürekli kýlýnýr, paralar kazanýlýr ve yeni yatýrýmlarýn yapýlmasý mümkün
olabilir.
Biz unutmak istesek de, isimlerini duyunca
küçük burjuvaya özgü minik krizler geçirsek de
bu tespiti bilimsel açýdan ilk net olarak yapan
Karl Marx ve Lenindir.
Leninin yanýlmýyorsam toplu eserlerinin
üçüncü cildinde yer almakta olan Köylü Sorunu ile ilgili makalesi bir iktisat teorisi klasiðidir.
Kapitalizmin kendisini yenilemesi ve krize
düþmemesi için kendi iç piyasasýný sürekli olarak geniþletmesi ve derinleþtirmesi, aslýnda demokrasinin de olmazsa olmaz önkoþuludur.
Çünkü bu süreç, kapitalist demokrasinin var
oluþ koþulu olan kapsamlý bir orta sýnýfýn yaratýlmasý açýsýndan da zorunludur.
***
Türkiye kendi sýnýfsal tarihinin tuhaf özellikleri
nedeniyle bugün orta sýnýf denilen kavramý tamamen ortadan kaldýrmýþ, iç piyasasýný sürekli küçülten ve derinliðini yok eden, kapitalist büyüme
sürecini de altý milyonluk bir nüfusun çalýþma alaný içine sýnýrlayan bir yapýya sahip.
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Bu yapý deðiþmediði takdirde, bundan en büyük zararý SANAYÝCÝ VE ÝÞADAMI görecektir.
DÝSK Baþkanýnýn bence o gece anlatmaya
çalýþtýðý þey de buydu aslýnda.
Yeni yatýrým yapamayan, piyasasý sürekli büyümeyen, gittikçe artan hýzda yeni mallarý piyasada satamayan sanayici ve iþadamý, orta vadede
yok olmaya mahkûmdur.
Türkiye ekonomisi þimdi bu açmazýn içinde
ve bir þeyler yapýlmadýðý takdirde kýsa süre içinde sanayicinin büyük bir krize girmesi ihtimali
büyüktür; çünkü dünyada iç piyasasý Türkiye gibi
süratle daralan baþka bir ülke yoktur.
***
Bu yazýlara baþladýðým andan itibaren Türkiyenin bir yeni ve dinamik kalkýnma stratejisine,
bu stratejinin hedeflerine ulaþýlmasýný saðlayacak
bir eylem planýna ihtiyacý olduðunu vurguluyorum.
Televoleci ideologlar bu laflarý duyar duymaz,
o 1980lere özgü laubalilikle tepki vermeye baþlýyorlar.
Halbuki böyle bir eylem planý olmadýðý takdirde, sanayicisinden köylü üreticiye kadar tüm
Türkiyeyi bir arada ele alýp, iç piyasanýn yeniden büyümesini saðlayacak adýmlarý atmak
mümkün deðil.
Ýç piyasanýn büyümesi, ancak gelir daðýlýmýnýn son derece radikal biçimde ve hýzla iyileþtiril-

mesine baðlýdýr.
Gelir daðýlýmýnýn iyileþtirilmesine karþý sýnýfsal tavýr alan çevreler, bu yapýlmadýðý takdirde
kendi sýnýflarýnýn ekonomik temelinin kýsa sürede tükenmeye baþlayacaðýný görmelidirler.
Gelir daðýlýmý radikal bir eylem planý çerçevesinde iyileþtirildiði takdirde, Türkiye bir iki sene
içinde yeniden büyük ve güçlü bir ekonomi olma
yoluna girebilir.
***
Çalýþmaya bugünden baþlamalý ve fikir üretmeliyiz. Çünkü enflasyon oranýný yüzde 80den
yüzde 40a indirmenin toplumsal maliyeti, bu oraný yüzde 40tan yüzde 20ye indirmenin yaratacaðý toplumsal maliyetin yanýnda hiç kalýr.
Çok deðil bir yýl içinde Türkiye, bugünkünden çok daha vahim bir bölüþüm sorunu ve iç
piyasanýn býrakýn daralmasý, yok olmasý meselesiyle karþý karþýya kalacak.
Ülke sermayesini böylesine bir büyük krize
mahkûm etmemek ve Öteki Türkiyeyi de modern bir ülkeye yakýþan ekonomik düzeye getirmek için bugün gecikmeden yeni Türkiyenin Modernleþme Programýný hýzla tartýþýp uygulamalýyýz.
Ýnsanlarýnýn büyük bölümünü sürekli fakirleþtiren bir ülke vatandaþý olmanýn ayýbýndan kurtulmamýz gerekiyor.

Neo popülizmin ayak sesleri
Ertuðrul ÖZKÖK

[Hürriyet, 15 Temmuz 2000, Cumartesi]
Hükümetin ekonomik programý açýkladýðý
günlerde güvendiðim bir ekonomist þu yorumu
yapmýþtý: Bu programýn en kritik dönemi, gelecek yýl yaz aylarýnda baþlayacak. Çünkü
programýn acýtýcý etkileri o tarihlerde hissedilecek ve kamuoyunda sesler yükselecek.
Dediði doðru çýktý.
ÖTEKÝ TÜRKÝYE
Ama bir farkla.
Ses, bu programýn acýsýný çeken dar ve orta
gelirlilerden deðil, bir kýsým aydýndan gelmeye
baþladý.
Üstelik de, ekonomik kavramlarla deðil, alabildiðine popülist bir üslupla.
Ýlk ateþi Serdar Turgut yaktý.
Bana göre, önümüzdeki seçimde popülist
politika izleyecek siyasi partilerin üzerine atýlmasý
gereken bir kavram üretti.
Öteki Türkiye...
Serdar Turgutun tezi þu:
Türkiyede bütün ekonomik faaliyet 6.5 milyon insan için yapýlýyor. Toplumun geriye kalan
bölümü ise neredeyse açlýk seviyesinde.
Serdarýn Öteki Türkiye dediði kesim de

iþte bu insanlardan oluþuyor.
Ýkinci aþamada Zet Nielssen grubunun yaptýðý bir gelir daðýlýmý araþtýrmasý ortaya atýldý.
Bu araþtýrmanýn tek cümlelik özeti þu:
Türkiyede gelir daðýlýmý uçurumu büyüyor.
Böylece 1960lý yýllarda Devlet Planlama
Teþkilatýnýn yaptýðý ilk gelir daðýlým araþtýrmasýnda ortaya konan gerçek, 30 yýl sonra yeniden
keþfedilmiþ oldu.
Önce buradan baþlayalým.
Türkiyenin gelir daðýlýmýnda büyük, hatta çok
büyük bir dengesizlik bulunduðu aþikár.
Bunu görmemek için insanýn gözünün kör
olmasý gerekir.
Görmek için de öyle çok derin araþtýrmalara
ihtiyaç yok.
HANGÝSÝ
Ancak bu daðýlýmýn yýllar boyunca nasýl
geliþtiðine bakmak gerekiyor.
Tek baþýna, Gelir daðýlýmýndaki açýk giderek büyüyor demek meseleyi her boyutuyla
anlatmýyor.
Çünkü gelir daðýlýmýndaki açýðýn büyümesi,
iki türlü olabilir.
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En üst kesimdeki varlýklýlarýn geliri giderek
büyürken, alt kesimdeki dar gelirlilerin geliri reel
olarak giderek düþüyor mu?
Yoksa en üst düzeydeki varlýklý kesimin geliri giderek artarken, alt kesimin geliri de artýyor,
ama onun artýþý daha az olduðu için aradaki fark
büyüyor mu?
Eðer sýradan bir popülizm yapmýyorsanýz, bu
basit genellemenin derinine gitmeniz gerekir.
YA BU ARABALAR
Çünkü birincisinde, ekonomik açýdan bir çarpýklýk var demektir.
Ýkincisinde ise, bugün geliþmiþler arasýnda
yer alan birçok ülkenin izlediði yol izleniyor demektir.
Mesela Ýtalyanýn...
Oysa önümüze konan ve daha çok iþin sadece sosyal görüntüsüyle ilgili olan tahlillerde, son
30 yýldaki geliþmeyi tam olarak göremiyoruz.
Bunu yapmayýnca da gözümüzün önündeki
bazý þeyleri açýklamakta zorluk çekiyoruz.
Mesela, yoksul kesim giderek daha fazla
yoksullaþýyorsa, yollardaki bunca otomobil, evlerdeki müzik setleri, beyaz eþya ve televizyonlar nasýl alýnýyor?
Acaba otomobil fiyatlarý mý düþüyor, yoksa
Öteki Türkiyenin de geliri mi yükseliyor?
Sadece popülist ve sosyal kavramlarla
konuþmaya baþladýðýmýz zaman, bu somut
iþaretleri deðerlendirmemiz de zorlaþýyor.

Neo popülizmin üzerinde hiç durmadýðý bir
baþka olay daha var.
Yaptýklarý çýkýþlarda, tahlillerde bir þey dikkatimi çekiyor.
Hemen hiçbiri enflasyondan söz etmiyor.
Hemen hiçbirinde enflasyonun nasýl indirileceðine dair somut bir öneri yok.
Oysa gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin en
büyük nedeni bu.
Ýþte bu noktada yazýmýn baþýna dönüyorum.
Bu hükümet, 24 Ocak kararlarýndan beri ekonomik tarihimizin en önemli adýmlarýný attý.
Bugüne kadar da baþarýyla yürüttü.
O nedenle yükselen popülizme raðmen bu
programýn tavizsiz biçimde uygulanmasý gerekiyor.
Kritik dönemin managementýnda, en
önemli an budur.
Yani yükselen popülizme direnebilmek.
Biliyorum, kitle partileri için bu çok zor bir
þeydir.
FATURA ÖTEKÝLERE
Ama herkes bilmeli ki, Türkiyenin önünde
baþka yol yok.
Yükselen popülizmin Türkiyeye getireceði tek
þey, yükselen enflasyon olabilir.
Onun bedelini de en aðýr ödeyecek kesimler, bu adaletsiz gelir daðýlýmýnýn alt sýralarýnda
oturanlar olur.

Çok þey öðrendim
Serdar TURGUT

[Hürriyet, 24 Temmuz 2000, Pazartesi]



ÖTEKÝ Türkiye hakkýnda çýkan tartýþma
bana çok þey öðretti.
Gerçi bu öðrendiklerimin birçoðu bilgi olarak yeni þeyler deðildi, ancak teorik düzeyde bildiðim bazý þeylerin böylesine çarpýcý bir þekilde
teyit edilmiþ olmasý bana yine de ilginç geldi.
Þu ana kadar yaþanan tartýþmalardan edinmiþ olduðum en büyük ders Türkiyede gerçek
anlamda düþünen insan sayýsýnýn hayli kýsýtlý
sayýda olduðudur.
Her okumayý yazmayý bilen, okuduðu kitaplardan alýntý yapan insan düþünür olamýyor gayet
tabii ki.
Aydýn bir insan olabilmenin olmazsa olmaz
önkoþulu baþka insanlar ve fikirler hakkýnda önyargýsýz olmaktýr.
Kendiniz hakkýnda da önyargýsýz olacaksýnýz
ayrýca. Kendinizi durmadan kafanýzda var olan
hayali bir formüle göre tanýmlayýp, bu formüle
uygun gelmeyen her þeyi, onlardan hiçbir þey
öðrenmemek için durmadan çabalayarak reddet-

memeyi de öðreneceksiniz.
Taným bu þekilde yapýldýðý an Türkiyede
entellektüel tartýþma ortamýnýn neden yýllardýr
sadece bazý isimlerin etrafýnda döndüðünü, yenilik olamadýðýný ve Allah gecinden versin ama
bu insanlar da bir gün gelip yaþama veda edince
düþünce ortamýnýn neden tamamen kurumaya
mahkûm olduðunu görebilirsiniz.
Genç kuþak YÖK düzeni altýnda yetiþti. YÖK
insaný gerçekten düþündürmemeye uðraþan,
bunun için aktif mücadele veren sistemin adýdýr
ve YÖK düzeni altýnda üniversite okumuþ gençlerin büyük bölümü de kaybedilmiþ kuþaktýr.
Bunlarýn en zeki olanlarý da maalesef kolay
para kazanacaklarý teknik alanlarda uzmanlaþýyorlar.
Kendilerini kurtarýyorlar diye onlarý suçlamam
tabii ki imkánsýz ama bu tavýr da Türkiyede sosyal bilimlerin geleceksiz olmasýna gayet tabii ki
büyük katký yapýyor.
***
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Düþündüðü iddia edilen insanlar hakkýndaki
yargýmla ilgili bir küçük örnek vereyim.
Þu benim bir aralar büyük tartýþma yaratan
Beyaz Türkler meselesine bir bakalým.
Ben o yazýnýn kendi üslup hatalarým nedeniyle yanlýþ anlaþýlmýþ olabileceðini, o yazýda
kendimi iyi anlatamamýþ olabileceðimi, Beyaz
Türkler kavramý ile asýl kastettiðim þeyin insanýn kalbinin, zihninin beyaz olmasýný, yani
hangi sýnýf ve hayat koþulunda olursa olsun
önyargýsýz, yeniliðe açýk insanlarý anlatmaya
çalýþtýðýmý anlatýp duruyorum.
Þimdi gidin bakýn cumartesi günü Hürriyette
çýkan benimle yapýlan mülakata.
Yine ayný þey soruluyor Beyaz Türkler hakkýnda ve ben yine ayný açýklamayý yapýyorum.
Ama bu, bu kez de editörlerimi ikna etmeye
yeterli olamýyor.
Yana Beyaz Türkler ile ilgili bir spot çýkmýþlar
ve ben sanki Beyaz Türk olarak bu altý milyon
insaný kastediyormuþum gibi spotta yorum
yapýlmýþ.
Mantýðý sürdürürseniz doðal sonucuna kadar,
o zaman benim bütün tartýþma boyunca 6 milyon insandan oluþan kitlenin önyargýsýz insanlardan oluþtuðunu söylüyor olmam gerekiyor.
Oysa tartýþmada kesinlikle söylememiþ olduðum en net þey belki de bu.
Ýþte bu tavrý Türkiyede deðiþtirmek galiba
mümkün deðil. Düþünen insan konumunda olan
insanlar bizim ülkemizde maalesef çok önyargýlý
ve karþýdakilerini dinlemeye hiç de açýk deðiller.
Hem kendilerini bir formüle göre tanýmlamýþlar, hem de baþkalarýný kategorilere sokup duruyorlar hiç durmadan. Oysa formüller ve kategorilerin deðiþime açýk olmasý gerekiyor ki hayatýn dinamizmini en azýndan beynimizde yakalamaya çalýþalým.
***
Bu noktaya haddinden fazla yer verdiðimi

biliyorum ama bence hata olan bu davranýþý
yapan insanlarý tanýyor ve seviyorum.
Dolayýsýyla bu eleþtirimi arkadaþlar arasýnda
bir tartýþma olarak görmeleri dileðimdir.
Çýkan tartýþmada baþka þeyler de öðrendim
tabii ki.
Þöylesine yaygýn bir tavýr var; bazý yazarlar
Türkiyede fakirler olmasýný o fakir insanlarýn suçu
olarak görüyorlar.
Para kazanmasýný bilmiyorsan, para kazanamaz ve fakir kalýrsýn diye formüle ediliyor bu.
Sosyal içerikli olmaya çalýþan yazarlar ise
ayný tavrý Haklar onu kullanmayý bilenler için
vardýr, haklarýný kullanamýyorsan bunda suçlanacak tek insan haklarýný kullanmayý bilemeyen insandýr diyerek sürdürüyorlar.
Ýlk formülasyon ise televoleci iktisatçýlardan
bir tanesine ait.
Ayný televoleci, dünyada artýk sýnýflarýn kalmadýðýný da düþünüyor.
Her zaman söylerim þimdi de kendimi tekrar
etmem gerekiyor. Bir insan Adam Smith, Ricardo ve Marxý anlayarak okumadan katiyen iktisatçý olamaz.
Olsa olsa banka danýþmaný olabilir.
Sýnýf kavramýný mahalle bakkalýnýn yaþam
biçimine bakarak yok saymak bugün birazcýk
düþünmesini bilen bir insanýn kahkahalarla güleceði bir entelektüel intihar biçimidir.
Bu ve bunun gibi yazan televoleci iktisatçýlarýn Türkiye gerçeðini neden kavramakta zorluk
çektikleri þimdi anlaþýldý.
Ben bunlarýn kötü niyetli olduðunu zannediyordum, yanýlmýþým. Türkiye gibi sýnýfsal dinamiklerin bu derece yoðun yaþandýðý bir ülkede,
sosyal bilimin en önemli kavramýný yok saymak
gibi bir meseleleri var bu insanlarýn.
Onun için onlarla tartýþmak galiba vakit kaybýndan baþka da bir þey deðil.

!
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Globalizmin Vurguncularý:
Türkcell

"

Tarihler 10 Temmuz 2000i gösterirken, ülkemizdeki tüm basýn ve yayýn kuruluþlarýnýn
flaþ haberi Türkcell Tarih Yazdý þeklindeydi. ABD borsasýnda iþlem gören ilk Türk
þirketi ünvanýyla New York Borsasýnda 17.60
dolardan 96 milyon hisse senedini satýþa çýkaran Türkcell, ayný anda ÝMKBde de 44.000
liradan hisselerini halka arz ediyordu.
Çukurova Holdingin ve Türkcellin %50 sahibi olan Mehmet Emin Karamehmetin New
York Borsasý önündeki sokak þenliði ile
baþlayan bu tarihin ilk gününde, Türkcell
hisseleri New York Borsasýnda büyük bir
çýkýþ yaparak 18.15 dolardan iþlem gördü. Ve
ayný anda ÝMKBde Türkcell hisseleri 48.500
seviyesine yükseldi.
Böylece tarih yazan (ve büyük ölçüde
bu tarih, Yapý-Kredi Kültür Yayýnlarý arasýnda
Enis Batur tarafýndan kitap haline getirilecektir!) Türkcell, borsaya giriþinin ilk gününde
yatýrýmcýsýna hisse baþýna 55 cent kazandýrmýþtý. New York Borsasýnda halka arz edilen hisse miktarýnýn 96 milyon olduðundan
yola çýkýldýðýnda, toplam getiri 52 milyon dolar ve Türkcellin elde ettirmeyi hedeflediði
ek finansman ise 1 milyar 680 milyon dolar olarak ortaya çýkýyordu.
Bir hafta sonrasýna gelindiðinde Ýstanbul
Borsasýnda 305.000 yatýrýmcýya satýlan Türkcell hisseleri 48.500den 42.500e gerileyerek,
yatýrýmcýsýna %12.37 kaybettirdi.
Ayný þekilde New York Borsasýnda iþlem
gören Türkcell hisseleri %4.55 deðer kaybederek halka arz fiyatýnýn altýna inerek 17.4
dolara geriledi.
Temmuz ayýnýn son haftasýna girildiðinde
(27 Temmuz 2000), Türkcell hisseleri Ýstanbul Borsasýnda 43.000den iþlem görürken,
New York Borsasýndaki deðeri 16.81 dolara

düþmüþtür. Tarih yazýlan ilk günde 55 cent
kazandýran Türkcell, iki hafta içinde halka
arz fiyatý üzerinden 79 cent, ilk gün sonu deðeri üzerinden 1 dolar 34 cent kaybettirmiþ
tir.
Globalizm söyleminin bu ilk büyük global vurgununun baþlangýç töreninine eski bakanlardan Güneþ Taner, Necdet Menzir ile
eski YÖK baþkaný Prof. Ýhsan Doðramacýnýn
da katýlmasý, yatýrýmcýlarýn nasýl bir görünüm altýnda dolandýrýldýklarýný açýk biçimde
sergilemiþtir. Ancak, yine de bu globalizm
vurgununun tek aktörleri bunlar deðildir.
Türkcell olayýna yakýndan bakýldýðýnda karþýlaþýlan tablo, politikacýlardan gazetecilere, þairlerden çizgi romancýlara dek uzanan pekçok
aktörün sahne önünde oynadýðý ve iplerin
Çukurova Holding ve onun yabancý ortaklarýnýn elinde olduðu bir boyuta ulaþmaktadýr.
Ülkemizdeki iki GSM operatöründen birisi olan Türkcell, Çukurova Holding, Murat
Vargý ve Kavala Grubunun yerli iþbirliðiyle Finlandiya Telekomunun bir yatýrýmý olarak
ortaya çýkmýþtýr. KVK adýný verdikleri (Karamehmet, Vargý ve Kavala) þirket aracýlýðýyla
cep telefonlarýný pazarlayan bu grup, 2000 yýlýnda 6 milyon 150 binlik bir abone sayýsýna
ulaþmýþtýr. Ýki yýl önce içine girdikleri mali kriz
sonucu Kavala grubu Türkcel hisselerini Bilkaya (Bilgi ve Kaynak A.Þ) devretmiþtir.
Bugün Türkcellin ortaklýk yapýsý Çukurova Holding %50, Sonera Group %41, Murat
Vargý %7 ve Bilka %2 þeklinde oluþmaktadýr.
Sonera Group, Finlandiya Telekomunun
oluþturduðu þirketler topluluðunun yeni adýdýr. Sonera Groupun %53.3ü Finlandiya devletine ve %34ü Ericsson baþta olmak üzere
birkaç yabancý þirkete aittir. Bu grubun mobil telefonlarda ortak olduðu þirketler ve ül-
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keler þöyledir:
Türkcell
%41
Aerial, ABD
%19.4
Pannon GSM, Macaristan
%23
Eesti Mobiltelefon, Estonya
%24.5
Latvijas Mobilais, Letonya
%24.5
UAB Omnitel, Litvanya
%27.5
North-West GSM, Rusya
%23.5
Libancell, Lübnan
%14
Ýþte ülkemizde entellektüel yaþamýn en
gözde unsurlarý olan Mete Tuncaylar, Murat
Belgeler, Tarih Vakýflarýyla, Helsinki Yurttaþlar
Derneði ile ortaya çýktýklarýnda ve dergi, kitap yayýnladýklarýnda, yat yarýþlarý düzenlediklerinde sponsorluklarýný, her zaman Kavala grubu, Telecom Finland ve Ericssonun
yapmasýnýn arkasýnda yatan gerçek, cep telefonlarý yatýrýmý olmuþtur.
Ancak Türkcellde en büyük hisseye sahip
olan Çukurova Holding, ülkemizin entellektüel yaþamýna Kavaladan sonra girmeye
baþlamýþtýr. 1970 sonlarýna doðru Çukurova
Holdingin sahibi olduðu Yapý ve Kredi Bankasý, 1996 yýlýndan itibaren Enis Baturun güzide yönetimi altýnda kültür ve sanat yaþamýmýza yeni bir soluk ve sanatçýlara (yani küçük-burjuva aydýnlarýna) yeni imkanlar
saðlamaya baþlamýþtýr. Yapý-Kredi Kültür-Sanat Yayýncýlýk Ticaret ve Sanayi A. Þ aracýlýðýyla baþlatýlan bu entellektüel faaliyetin en
önemli etkinliklerinden birisi Vedat Nedim
Tör Müzesinin kurulmasý olmuþtur.
Vedat Nedim Tör, 1926 yýlýnda TKP Merkez Komitesi üyeliðine kadar yükselmiþ eski
TKPlilerdendir. Kavala grubunun Ýletiþim Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan ve editörlüðünü Ertuðrul Kürkçünün yaptýðý Sosyalizm
Ansiklopedisinde ifade edildiði gibi, TKP Genel Sekreteri Þefik Hüsnüyü parti yönetimi
konusunda anlaþamayan Vedat Nedim Tör

polise ihbar ederek yakalatmýþtýr. Böylece
ihbarcý Vedat Nedim Tör, tümüyle Kemalist
yönetimin adamý haline gelmiþ ve 1932-34
arasýnda Kadro dergisini Þevket Süreyya Aydemir, Burhan Belge, Yakup Kadri Karaosmanoðlu ile birlikte çýkartarak kemalizmin
teorisyenliðine soyunmuþtur.
Ýþte Yapý-Kredi Kültür-Sanat Yayýncýlýk Ticaret ve Sanayi A. Þnin en önemli etkinliði
olarak oluþturulan Vedat Nedim Tör Müzesi,
böyle bir tarihin mirasçýsýdýr.
Diðer yandan editörlüðünü Enis Baturun
yaptýðý Yapý-Kredi Kültür-Sanat yayýnlarý 1996
dan itibaren Osman Kavala-Murat Belge iþbirliðinin bir örneðini vermeye baþlamýþ ve Ýletiþim Yayýnlarýnýn iþlevini yerine getirmeye baþlamýþtýr. Bu iþlev, sol küçük-burjuva aydýnlarýnýn satýn alýnmasýdýr. Ve böylece Enis Baturun denetimi altýnda yüzlerce sanat ve edebiyat dünyasýnýn ünlü sollarýnýn kitaplarý Yapý-Kredi Kültür-Sanat yayýnlarý tarafýndan yayýnlanmýþ ve bu sayede, bu sollarýn yaþamlarýný idame ettirmeleri için gerekli parasal
kaynak saðlanmýþtýr. Yapý-Kredi tarafýndan
yüksek telif ücretiyle kitaplarý basýlan bazý sanat, edebiyat, düþün vb. adamlarýmýz þunlardýr:
Demir Özlü, Ýlhan Berk, Sina Akyol, Metin
Altýok, Behzat Lav, Arif Damar, Ahmet Oktay,
Alpay Kabacallý, Gülten Akýn, Ülkü Tamer,
Ragýp Duran, Aydýn Engin, Selçuk Demirel,
Suna Kili, Haydar Kazgan, Bülent Tanör ve Latif Demirci.
Ýþte ülkemiz tarihinin en büyük açýk borsa vurgunu böylesine aktörlerin arkasýnda
gerçekleþtirilmiþtir. Ve her zaman olduðu gibi,
burada kazanan, yine emperyalizm ve onun
yerli iþbirlikçisi olmuþtur. Bu yerli iþbirlikçi
Mehmet Emin Karamehmetin Çukurova Holdingidir.

Çukurova Holding Þirketleri
Bank Kreiss A.G.
Banque de Commerce et de Placements S.A.
Pamukbank T.A.Þ.
Yapý ve Kredi Bankasý A.Þ.
Yapý-Toko Bank
Genel Yaþam Sigorta A.Þ.
Halk Reasurans A.Þ.
Halk Sigorta T.A.Þ.
Halk Yaþam Sigorta A.Þ.
Türkiye Genel Sigorta A.Þ.
Borak S.A.
Çukurova Holding A.Þ.
Demir Toprak A.Þ.
Endüstri Holding A.Þ.

Genborsa Menkul Deðerler Ticareti A.Þ.
Interlease-Uluslararasý Finansal Kiralama A.Þ.
Pamuk Factoring A.Þ.
Sýnai ve Mali Yatýrýmlar Holding A.Þ.
Uluslararasý Yatýrým Holding A.Þ.
Yapý Kredi Finansal Kiralama A.O.
Yapý Kredi Factoring A.Þ.
Yapý Kredi Kart Hizmetleri A.Þ.
Yapý Kredi Yatýrým A.Þ.
Agro-San Kimya Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Auer Ýmalat A.Þ.
Atkasan Atýk Kaðýt Deðerlendirme A.Þ.
BMC Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Comag Continental Madencilik A.Þ.

#
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Çukurova Çelik Endüstrisi A.Þ.
Çukurova Ýnþaat Makinalarý A.Þ.
Çukurova Kimya Endüstrisi A.Þ.
Çukurova Sanayi Ýþletmeleri T.A.Þ.
Çumitaþ-Çukurova Makina A.Þ.
Kaplamin Ambalaj A.Þ.
Maysan Makina ve Yedek Parça. A.Þ.
Maysan-Halla Otomotiv Parçalarý A.Þ.
Noksel Çelik Boru Sanayi A.Þ.
OVA-SCA Packaging Ambalaj A.Þ.
SCA Packaging Ambalaj A.Þ.
Selkasan Kaðýt ve Paket Malzemeleri A.Þ.
Auer Dayanýklý Tüketim Mallarý Pazarlama
Bayýndýrlýk Ýþleri A.Þ.
Baytur Ýnþaat Taahhüt A.Þ.
Baytur S.A.
Baytur Trading S.A.
Çukurova Dýþ Ticaret A.Þ.
Çukurova Ýthalat ve Ýhracat T.A.Þ.
Çukurova Tüketim Ürünleri Pazarlama A.Þ.
Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret A.Þ.
Equipment and Parts Export Inc.
Etken Tekstil Endüstri Ticaret A.Þ.
Embo Emaye ve Boyalý Eþya A.Þ.
KVK Mobil Telefon Sistemleri Ticaret A.Þ.
Ompaþ-Otomotiv Mamülleri Pazarlama A.Þ.
Sinova (HK) Limited
Sovtur Ýthalat Ýhracat ve Ticaret A.Þ.
Aslý Gazetecilik ve Matbaacýlýk A.Þ.
Basýn Yatýrým Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Bilpa-Bilgi Ýþlem Pazarlama A.Þ.
Dost Basýn Yayýn Daðýtým Pazarlama A.Þ.
Hobim Bilgi Ýþlem Hizmetleri A.Þ.
Mobicom Bilgi Ýletiþim Hizmetleri A.Þ.
SuperOnline

$

Topaz Telekomünikasyon Yayýncýlýk Reklamcýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Anadolu Turizm Yatýrýmlarý A.Þ.
Dersaadet Turistik Ýþletmeleri A.Þ.
Enternasyonal Turizm Yatýrým A.Þ.
Kartal Otel Marmaris
Köroðlu Turizm A.Þ.
Kumköy Turizm A.Þ.
Pegasus Hava Taþýmacýlýðý A.Þ.
Sultanahmet Turizm A.Þ.
Akþam Denizcilik ve Ticaret A.Þ.
Akþamüstü Denizcilik ve Ticaret A.Þ.
Barbaros Denizcilik Ýþletmesi A.Þ.
Batý Denizcilik Ýþletmesi A.Þ.
Çukurova Havacýlýk A.Þ.
Doðu Denizcilik ve Ticaret A.Þ.
Gemhur Gemicilik Taþýmacýlýk Hurda Sanayi
Genel Denizcilik Nakliyat A.Þ.
Intercon Danýþmanlýk ve Eðitim Hiz. A.Þ.
Interdepo-Uluslararasý Özel Antrepo A.Þ.
Ýntercorp Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Liman Ýþletmeleri ve Nakliyecilik A.Þ.
Ören Denizcilik Nakliyat ve Ticaret A.Þ.
Pamukspor Spor ve Turizm Hizmetleri A.Þ.
Preveze Beynelmilel Nakliyat A.Þ.
Seydi Reis Denizcilik Ýþletmesi A.Þ.
TAPP-Ticaret Alanlarý Pazarlama, Promosyon
Yapý Kredi Kültür-Sanat Yayýncýlýk A.Þ.
Yapý Kredi Plaza Bakým ve Onarým A.Þ.
Daussan-Çukurova Kimya San. ve Tic. A.Þ.
Ericsson-Çukurova Telekom A.Þ.
Eterplast Plastik Sanayi A.Þ.
Satel Sabah Televizyon Prodüksiyon A.Þ.
Turkcell Ýletiþim Hizmetleri A.Þ.
Verinet Uydu Haberleþme San. ve Tic. A.Þ.

Çukurova Grubunun kurucularý Eliyeþil ile Karamehmetler, Tarsusun büyük
toprak sahipleriydi. 30 Ekim 1918de imzalanan Mondros ateþ-kes anlaþmasýndan
hemen sonra ekonomik ve stratejik önemi olan Tarsus, 19 Aralýk 1918de Fransýzlar tarafýndan iþgal edilmiþti. Yörenin direniþ hareketi 19 Mart 1920de Tarsus
Müdafa-i Hukuk Teþkilatýnýn kurulmasýyla canlýlýk kazanacaktý. Bu arada müfrezelerin iaþe, malzeme ve sair ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere ikinci bir Tarsus
Müdafa-i Hukuk Heyeti oluþturulmuþtu. Heyetin baþkanlýðýný Çukurova Grubunun
kurucularýndan Sadýk Paþa (Eliyeþil) yapýyordu. Diðer Çukurova kurucusu Karamehmetzade Hafýz Mehmet Bey de Heyetin üyeleri arasýndaydý.
Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin kurulmasý ve milli müfrezelerin oluþturulmasýndan sonra Mersin ve Tarsusta Fransýzlarla çarpýþmalar olacak, nihayet 1921de
Fransýzlar Tarsusu boþaltacaklardý. Eliyeþil ve Karamehmet aileleri Kuvayi Milliye önderleri olarak biliniyordu. Bir ara Sadýk Eliyeþil ve kayýnpederi Suphi Paþa
için Fransýzlarla iþbirliði yaptýklarý iddiasý ortaya atýlmýþ ve söz konusu kiþiler tutuklanacakken, yörenin büyük toprak sahiplerinden ve sonralarý Adana milletvekili olan Damar Arýkoðlunun Atatürke gönderdiði mektup sayesinde serbest
býrakýlmýþlardýr.
Kuvayi Milliyede üstlenilen rol, Eliyeþillerin CHP divan üyeliði ile sürecek, bu
iliþki pamukla içli-dýþlý Çukurovalýlarýn sanayiye geçiþine de basamak oluþturacaktý.
Eliyeþil ve Karamehmetlerin ilk ciddi giriþimi, 1887de kurulan azýnlýklara ait
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Mavromati ve Þürekasý Ýplik Fabrikasýnýn 1925de devralýnmasýydý. Tarsusdaki
fabrika 50 çýrçýr ve 500 iðlik kapasiteye sahipti. Fabrikada 1932de yeni yatýrýmlara gidilecekti. Çýrçýr fabrikasý günde 20 ton pamuk çýrçýrlayýp balyalamakta ve
20 bin ið ve 130 dokuma tezgahý ile Ýplik ve Dokuma Fabrikalarýnýn üretimi 4
ton iplik ve 10 bin metre bez olarak gerçekleþmekteydi...
1949da çalýþtýrdýðý iþçi sayýsý 3 bine ulaþan Tarsus fabrikasýnda ilginç sportif
faaliyetler de yapýlýyordu. Tesislerdeki poligonlardan iþçilere 22 çaplý tüfeklerle
silah eðitimi veriliyordu...
Kapitalist çiftlikler, pamuk iþletme ve ticaretiyle Çukurovalýlar, 1950lere gelindiðinde artýk, salt Güneyin deðil, Türkiyenin sayýlý kapitalistleri arasýna
girmiþlerdi.
Nitekim 1950de Dünya Bankasý aracýlýðýyla Türk Sýnai ve Kalkýnma Bankasýnýn önde gelen bankalar ve sermayedarlarla kurulmasý gündeme geldiðinde aday ortaklar arasýnda Çukurova Sanayi Ýþletmeleri T. A. Þnin adý geçecek
ve þirket TSKBnin ortaklarý arasýnda yer alacaktý.
Çukurova Grubu, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda tekstil sanayiinde önemli adýmlar atarken, bir yanda da 1940lara doðru tarým araçlarý acenteliði-temsilciliði iþine
giriyor, asýl büyük atýlýmýný ise iþ makinalarý temsilciliði ile yapýyordu.
1950lerde baþlayan karayolu, baraj gibi büyük çaplý altyapý yatýrýmlarýnda
kullanýlan iþ makinalarýnýn hemen tümünü Karamehmet ve Eliyeþil Aile Þirketi
ithal ediyordu. Caterpillarýn temsilciliði ile baþlayan ve kýsmen imalatçýlýðý ile
süren bu iliþki, gruba önemli sýçrama yapma olanaðý saðlayacaktý. 1954te kurulan Pamukbank ise bu büyümede yeni bir kaldýraç olacaktý.
Grup, 1972 yýlýnda merkezi Adana olmak üzere Çukurova Holding A. Þ adý
altýnda holdingleþecekti.
Çukurova Holdingin bankacýlýk alanýndaki atýlýmý Pamukbankla sýnýrlý kalmayacak, grup, 1970lerin ikinci yarýsýnda krizli bir döneme giren Yapý ve Kredi
Bankasýný satýn alarak kontrolündeki banka sayýsýný ikiye çýkaracaktý.
(M. Sönmez, Kýrk Haramiler, s: 235-239)
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Gümüþlükte Edebiyat Akademisi
ve Munzurda Kültür Þenliði

&

Sana selam olsun
Sürgünler, mahkumlar, hastalar!
Alacaðýn olsun
Seni Ýstanbul seni
Seni Bursa, Çankýrý, Malatya,
Sizlere selam olsun üniversiteler!
Öðretmenleri alýnmýþ kürsüler,
Öðretmenler!
Sizlere selam olsun
Hürriyeti yazan eller, dizen eller!
Sizlere selam olsun makineler
Entertipler, rotatifler, bobinler!
Bu gülünç, aþaðýlýk,
Namussuz þeyler dýþýnda....
E n v e r
Gökçe
30 Temmuz 2000 tarihli Hürriyet gazetesindeki köþesinde papyon gýravatlý Doðan
Hýzlan þöyle yazýyor:
Sevgili Arsýz Ölüm romaný yayýnlanýnca, edebiyat dünyasýnýn adlarý arasýna Latife Tekin de katýldý.
Ardýndan Berci Kristin Çöp Masallarý, Gece Dersleri, Buzdan Kýlýçlar onun
ününü pekiþtirdi.
Kendine özgü bir dünyayý, çok deðiþik bir uslupla bize yansýtmýþtý.
Latife Tekinin Ebediyat Evi projesi, Garanti Bankasý tarafýndan desteklendi, mimar Hüseyin Ersözün
1998 yýlýnda hazýrladýðý mimari proje
ile, 1999 yýlýnda inþaat baþladý. Ressam
Hale Arpacýoðlunun, Koç Grubu þirketlerinden aldýðý destekle, ayný mimari projenin parçasý olarak Sanat Evinin
yapýmýna baþlandý.
Latife Tekin, þimdi Bodrum Gümüþlükte, herkesin yazabileceði, tartýþabileceði, sanatçýlarýn, büyük þehrin

daðdaðasýndan uzak eser üretebileceði
bir mekanýn tamamlanmasý için olaðanüstü çalýþýyor. Tekke inþa eden bir
derviþin inancýyla...
Gümüþlük Akademisi Vakfý, 1995
yýlýnda 30 üyenin katýlýmýyla kuruldu.
Latife Tekin hayalinin gerçekleþmesini neden istiyor.
Kurulu sisteme eklemlenmemiþ,
hayatýn baþka bir yerden de kurulabileceðine inanan, farklý kuþak ve
uluslardan yazar ve þairleri buluþturmak.
Burada akþamüstüleri, hatta Latife
Tekine göre ay ýþýðýnda þiirler okunur,
oyunlar oynanýr, tartýþmalar yapýlýr. Sanki yüzyýllar öncesinin Akademilerindeki özgürlük ve ruh içinde.
Akademiye bugüne kadar katkýda
bulunanlarýn listesini veriyorum. Çünkü hala destek bekliyorlar, kiþilerden,
kurumlardan.
Ben þimdiye kadar maddi katkýda
bulunanlarýn sanata verdikleri önem
açýsýndan da onlarý kutluyorum:
Garanti Bankasý, Profilo, Koç Grubu Þirketleri, Koleksiyon Mobilya,
Öztüre Holding, Çanakkale Seramik,
Simko-Siemens, Göktepe Plastik,
Uður Dondurucularý. (Koyu yazýlar D.
Hýzlana aittir.)
Ünlü edebiyatçýlarýmýzdan Latife Tekinin
yeni uðraþýsýna iliþkin olarak papyon gýravatlý
Doðan Hýzlan böyle yazýyordu.
Kimdir Latife Tekin?
Latife Tekin, Y. Küçükün 12 Eylül romanlarý ve romancýlarýnýn baþýnda yer verdiði ve
Küfür romanlarý olarak tanýmladýðý 12 Eylül
öncesindeki devrimci mücadeleye ve devrim-
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cilere karþý her türden aþaðýlamanýn, karalamanýn yer aldýðý Sevgili Arsýz Ölümün yazarýdýr. 12 Eylül askeri darbesi koþullarýnda devrim ve devrimcilere yönelik aþaðýlama ve karalama kampanyasýnýn bu önde gelen edebiyatçýsý Latife Tekin, bugün bu hizmetlerinin karþýlýðýný kurulu sistemin kurumlarýndan böylesine aleni bir biçimde almaktadýr.
Oligarþi, biraz geç de olsa, kendine hizmet
edenleri, yaþlýlýklarýnda da yalnýz býrakmamaktadýr. Tek koþulla: yine kendilerine hizmet etmeye devam etmek.
Akademi faaliyete geçmiþ bile, diye yazýyor D. Hýzlan, þortlu gençler dolaþýyor, öðrenmeye, yaratmaya açýk bir yeni günün
hazýrlýðýný yapýyorlardý. Ve bu hazýrlýklarýn
devamýný Latife Tekinin kendi yazýsýndan bir
bölüm aktararak anlatmaya devam ediyor D.
Hýzlan:
Çapalarýmýzý, kovalarýmýzý alýp daðlara orkide sökmeye gittik. Dönüp geldiðimizde, insanýn içinde her þeyi onarmak isteyen bir ruh var diye konuþtuk.
Papatyalarýn inekler tarafýndan
çiðnenmesinin sessizce daðlara gitmemize neden olmasý... daðlarda çamura batmamýz, tüm o orkideler...
Her þey kendiliðinden doðru bir biçimde olup bitiyor. aklýn eriþemediði
bir hýzla iþte. Ne yapmýþ olduðumuzu
sonradan anlýyoruz... Düþünmeye çalýþmanýn boþunalýðý. (abç)
Ayný gün Posta gazetesinde Yazgülü Aldoðan Tuncelide kurtuluþ sevinci baþlýklý
yazýsýnda 1. Munzur Kültür ve Doða Þenliðine
gidiþini ve yaþadýklarýný þöyle yazýyordu:
Ben de bu yaz sýcaðýnda Tunceli
yerine Bodruma gitmiþ olsaydým, hiç
kuþkusuz daha rahat etmiþ olacaktým.
Ama þeytan azapta gerek.
Vatanýn her köþesi bizimdir, zor da
olsa Tunceliye de gidilir! Tunceli, Malatya, Elazýð üçgeni, benim caným Türkiyemde görmemiþ olduðum tek yerdi.
Tuncelide havaalaný yok, en yakýn
havaalaný Elazýða da uçakta yer olmayýnca Malatya üzerinden gidip bir taþla
hepsini vurmuþ oldum....

Ýlk izlenimlerime göre ise 20 yýl önce gittiðim Aðrýdan bile daha az geliþmiþ!
Tuncelinin geliþememiþ olmasý tabii ki terör belasýndan...
Yazgülü Aldoðan, azaptaki þeytan misali
nelerle karþýlaþtýðýný devamla þöyle yazýyor:
Ýstanbul, Ankara, Malatya, Elazýð
güzergahý ile uçak ve otobüsle yaptýðýmýz yolculukla gece yarýsýna doðru
Tuncelide olunca önce güzel bir alabalýk ve rakýyla ödüllendirildik...
Ama arkasýndan gittiðimiz kentin
en güzel oteli Demirdeki, güneþten
iyice kýzmýþ, beþ metrekare ve tek lüksü iki yatak ve bir lavabosu olan odamýz! Beni Tunceli seferine çýkartan gazeteci arkadaþým Miyase Ýlknur, pek
mahçup olup yandaki öðretmen evinden bir oda ayarlýyor gece yarýsý. Orasý
tuvaletsiz ama banyolu. Ertesi sabah
her Türk vatandaþýnýn baþý sýkýþýnca
yaptýðýný yapýyor, askerden yardým istiyoruz.
Bize çok rahat bir oda verdikleri
için söylemiyorum ama, Tümgeneral
Dursun Bak, burada askerle halký kaynaþtýrmýþ, güveni saðlamýþ, eðitim, saðlýk, spor gibi iþlere el atarak halkla bütünleþmiþ ve huzuru getirmiþ.
Ýþte Yazgülü Aldoðanýn izlenimleriyle 1.
Munzur Kültür ve Doða Þenliði büyük coþku
ile böyle baþlatýlmýþtýr.
Ve...
Bu yazýnýn devamý yoktur ve olmamalýdýr.
Onlara iliþkin söylenebilecek tek söz Ahmet
Arifin þu dizelerinde ifadesini bulur:
Öyle yýkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
Ýçerde, dýþarda, derste, sýrada,
Yürü üstüne üstüne,
Tükür yüzüne celladýn,
Fýrsatçýnýn, fesatçýnýn, hayýnýn...
Dayan kitap ile
Dayan iþ ile.
Týrnak ile, diþ ile,
Umut ile, sevda ile, düþ ile.

'
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Globalizmin Dili
Peter Marcuse

The Language of Globalization
[Monthly Review, Temmuz-Aðustos 2000, Vol. 52, n° 3]

!

Globalizmin dili, özel bir dikkat gerektirir. Globalizmi
sözcük olarak ele alarak baþlarsak, deðiþik kullaným biçimlerinde hiç bir anlamý bulunmamaktadýr: 1970den itibaren bakacak olursak, globalizm sözcüðü, deðiþik þeylerin tek bir kategoride ifade edilmesi için kullanýlmaktadýr. Örneðin, iletiþim teknolojisindeki geliþmeler, hava taþýmacýlýðýnýn yaygýnlaþmasý, döviz spekülasyonlarý, sýnýr ötesi sermaye hareketlerinin artmasý, kültürün Disneyleþtirilmesi, kitle tüketimi, global ýsýnma, genetik mühendisliði,
çokuluslu þirketlerin güçlenmesi, yeni uluslararasý iþbölümü, emeðin ulusalararasý hareketi, ulus-devletin gücünün azalmasý, post-modernizm ya da post-fordizm gibi.
Burada sorun, sözcüðün kaygýsýz bir biçimde birden çok
anlamda kullanýlmasýdýr. Zihinsel olarak, sözcüðün böylesine kullanýmý, nedeni
etkiden ayýrmakta, kimin tarafýndan, kime, niçin ve hangi etkiyle ne yapýldýðýný
tahlil etmek için her türlü çabayý belirsizleþtirmektedir. Politik olarak ise, sözcüðün belirsizleþtirilmesi ve hayalete dönüþtürülmesi, onu, kendi baþýna bir yaþamý olan birþey haline getirmekte, onu bir güç haline dönüþtürmekte, insanýn
iradesi dýþýnda, kaçýnýlmaz ve önünde durulamaz bir baðýmsýz varlýða sahip birþeymiþ gibi fetiþe etmektedir. Sözcüðün kullanýmýndaki bu belirsizlik, analitik ve
politik sonuçlarýnda olduðu gibi, globalizm tartýþmalarýndaki diðer unsurlarý da
bozmaktadýr. Burada bazý sorunlu alanlarý ve bazý önemli farlýlýklarý göstermek
istiyorum.
Ýlkin, globalizm kavramýnýn kendisini ele aldýðýmýzda, globalizmin, güneþin
altýnda yeni birþey olmadýðýnýn, ama kapitalizmin özgün bir biçimi, kapitalist iliþkilerin coðrafi olarak ve insan yaþamýnýn her alanýný etkileyen bir geniþlemesi
olduðunun altýný çizmek gerekmektedir. Ancak 1970lerden beri kapitalist iliþkilerin geliþmesine iliþkin var olan iki farklý düzey (teknolojideki geliþmeler ve
iktidar gücünün yoðunlaþmasýndaki geliþmeler) sýk sýk globalizm baþlýðý altýnda
biraraya getirilmektedir. Teknolojik ilerlemeyi ekonomik gücün global yoðunlaþmasýndan ayýrmak, onlarýn bileþiminin sýnýf iliþkilerini nasýl deðiþtirdiðini göstermek, yapýlan tahlillerin ve politik stratejilerin bir eleþtirisidir.
Teknolojik ilerleme ile ekonomik gücün yoðunlaþmasý arasýndaki bað, zorunlu
bir bað deðildir. Bilgisayarlaþma, iletiþim teknolojisindeki ilerleme ile olanaklý
olan iletiþimdeki hýz, tek merkezden kýtalararasý denetimin saðlanabilmesi, insan ve metalarýn taþýnmasýnda etkinliðin ve hýzýn artmasý, üretim esnekliðinin
kolaylaþmasý ve rutin görevlerin otomasyonu, bir bütün olarak ekonomik gücün
yoðunlaþmasýnda tanýk olduðumuz önemli geliþmelerdir. Ancak teknolojideki bu
ilerlemeler tamamen farklý biçimlerde de kullanýlabilirdi (eðer onlarýn tasarlanmýþ
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kullanýmý farklý olsaydý, gerçekten tamamen farklý olabilirlerdi). Teknolojik ilerleme, mal ve hizmetlerin daha az çabayla ayný kalitede üretilmesi ya da ayný
çabayla daha fazla üretilmesi anlamýna da gelmektedir. Bu, daha az çalýþma ya
da daha çoðuna sahip olma sonucu doðuracaðýndan herkes için daha iyi olacaktýr. Oysa böyle yapýlmamaktadýr. Bunun nedeni, teknolojinin bu yolda kullanýlamayacaðý için deðil, ama iktidar sahiplerinin, güçlerini artýrmak ve yoðunlaþtýrmak için onlarý diðer yöne yöneltmeleri ve kullanmalarýdýr. Teknolojik ilerleme, sýnýflar arasýndaki güç dengesini deðiþtirmek amacýyla kullanýlmýþtýr. Bu nedenle, dikkatler, teknolojinin kendisine deðil, bu noktaya odaklaþtýrýlmalýdýr.
Teknolojik globalizm ile gücün globalleþtirilmesi arasýndaki fark salt analitik olarak deðil, politik olarak da önemlidir. Burada þöyle bir soru ortaya çýkmaktadýr: Eðer bu iki þey birbirinden ayrýþtýrýlabilinirse, ortaya çýkacak olanaklar
nelerdir? Gerçeklikte mevcut olan globalizm olarak teknolojik globalleþme ile
gücün globalleþmesinin mevcut bileþimi tartýþýlmalýdýr, ki bu, dikkatleri alternatif bir globalleþmeye yöneltecektir. Gerçeklikte mevcut olan globalizmin tahrip
edici sonuçlarýna karþý, soldan olduðu kadar liberal bakýþ açýsýyla da gösterilen
muhalefet, ona uygun yanýt verme konusunda bölünmüþ durumdadýr. Dünya
Ticaret Örgütüne (WTO) karþý Seattleda atýlan slogan ya küçült ya da durdur ile Nisan ayýnda IMF ve Dünya Bankasýna yönelik Washington gösterilerinde atýlan slogan ya küçült, ya da batýr gibi, masada bir yer mi istiyoruz,
yoksa baþka bir masa mý ya da hiç masa istemiyor muyuz gibi sorularýn tümü
hedeflere iliþkin çeliþkileri göstermektedir. Konu, gerçekten zordur. Ama alternatif bir globalleþmenin gerçekleþtirilmesi konusu, en azýndan hedefler konusundaki tartýþmanýn önemli bir kýsmýný oluþturacak; gerçeklikte mevcut olan
globalizm üzerine yapýlan tartýþmalarý daha geniþ olasýlýklara açýk hale getirecektir.
Bunun yanýsýra, globalleþmenin ulus-devletlerin gücünü azalttýðýna ya da yok
ettiðine iliþkin yapýlan atýflar, gerek kavramsal gerekse dilsel açýklýða ihtiyaç göstermektedir. Güçsüz devlet miti, mevcut durum tahlillerini bulandýrmaktadýr.
Sanayileþmiþ kapitalist dünyada devlet faaliyetlerinin önemi, sistemin uluslararasý geniþlemesine paralel olarak iþlevsel olarak azalmamýþ, tersine artmýþtýr. Eðer
devletler, sermayenin ve metalarýn hareketini denetlemezlerse, bu, bunu yapamadýklarýndan deðil, yapmayý istemediklerinden dolayýdýr. bu, devletin güçten
düþmesi deðil, devlet gücünün geri çekilmesidir. Uluslararasý çýkar çevrelerinin
Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) verdikleri büyük önem, gümrük tarifeleri
anlaþmasý, düþünce ürünleri üzerindeki mülkiyet hakkýnýn ve sözleþme hükümlerinin hükümetler tarafýndan yürütülmesi, ulus-devletin önemini büyütmüyorsa
da, sürdürmesine neden olmaktadýr.
Bunun yanýnda, fetiþleþtirmenin önemli bir unsuru da, farklý politik tercihlerle devlet sözcüðünün kullanýlmasýdýr. Buna, homojen devlet safsatasý denilebilir ve bu, rekabetçi devlet ya da Kuzey ve Güney devletlerinin yararlarý ve
zararlarý söylemiyle ortaya çýkmaktadýr. Devletler ve kentler içsel olarak bölünmüþtür; bir grup ya da sýnýf için iyi olan bir devlet ya da kent, diðerleri için çok
deðiþik sonuçlar ortaya çýkarabilmektedir. Hükümetler, yine de belirli bir özerkliðe sahiptirler, ve çok sýnýrlý olarak, kendine özgü politik liderlerin ve bürokrasinin ya da rejimin çýkarlarýna uygun hareket eden devletlerden ve kentlerden
sözedilebilir, ama daha gerçek olan, hükümetler deðiþik çýkarlarýn temsilcisidir
ve eyleminin çoðunluðuna özgün çýkarlar egemendir. Ulusal çýkardan sözetmek, genellikle bazý özgün çýkarlarýn gizlenmesine hizmet ettiði gibi, devletten,
kendi içinde yaþayan herkesin temsilcisi gibi sözetmek, gerçeklerin gizlenmesini saðlar.
Bu baðlamda, Birleþik Devletlerin (ABD) uluslararasý iliþkilerdeki egemenliðinden söz etmek için, ABDnin politikasýnda kimin egemen olduðu ile bu politikadan kimlerin dýþlandýðý arasýnda açýk bir ayrým yapýlmasý gereklidir. Güney
ülkelerinin temsilcilerinin kendi hükümetlerinden farklý bir tutum takýndýklarý
Seattledeki tartýþmalarda açýkça görüldüðü gibi, bu ayný zamanda devletler için
de geçerlidir. Devlet ile halk arasýndaki bu ayrým, devletin politik ve resmi iþlem-
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leri açýsýndan olduðu kadar, devletin ekonomik olarak kimi temsil ettiði açýsýndan da önemlidir. Uluslararasý ekonomik görüþmelerde devleti temsil edenler,
homojen ulusal ekonomik çýkarlarý temsil etmezler. Homojenlik, belki pazarlýk
masalarýnda çýkarlarýn bir karakteristiði olarak gözönüne alýnýr, yani sýnýfsal olarak ayný olan kesimlerin, sektörel bazdaki ayrýlýklarýnýn mali ve iþ iliþkilerindeki
bütünselliði olarak. Ana bölünme, devletler arasýnda deðil, sýnýflar arasýndadýr;
homojenlik ise, devletler içinde deðil, sýnýflar içindedir.
Globalizm tartýþmalarýnda kullanýlan diðer bir dil, onun savunucularý tarafýndan ortaya atýlan, ancak daha çok karþýtlarý tarafýndan kullanýlan, aktüel olarak
olanlarýn belirsizleþmesine neden olan dildir. Örneðin, insan sermayesi, gerçek içeriðiyle emek ustalýðýyken, ters anlamda kullanýlmaktadýr. Yönetim
(governance), küçültülmüþ yönetimlerin örtüsüdür ve yönetimin küçültülmesi
anlamýnda kullanýlmasý gerekir. Yatýrým, üretim kapasitesinin geniþletilmesi anlamýnda da kullanýlýr, salt spekülasyon anlamýnda da. Serbest piyasa, serbest
kamu eðitiminde olduðu gibi ücretsizdir; gerçek anlamýnda ise özel piyasa
demektir ve insan özgürlüklerine iliþkin pekçok kavramýn sýnýrlandýrýlmasýdýr.
Tabii ki reform, medyanýn kullandýðý gibi özelleþtirmedir. Fark gözetmeden
kullanýlan üretici hizmetleri, onun sosyal anlamýndan üretici kavramýný yalýtmaktadýr. Basýlmýþ hisse senetleri raporlarý üretici hizmetleri sayýlmaz, çünkü
onlarý makineleri çalýþtýran iþçiler basar, onlar hizmet vericiler (service providers) deðildir, ama üretici olarak tanýmlanan borsa simsarlarý ise, sözcüðün
gerçek anlamýnda böyle kabul edilemez.
Tüm bunlar, salt terminolojik sorunlar deðildir. Gerçekte varolan glaballeþme
tarafýndan üretilmiþ olan hastalýklar karþýsýnda durmaya çalýþan çeþitli gruplar
arasýnda henüz açýk bir fikir birliði olmadýðýný da göstermektedir. En ýlýmlý hedef,
basitçe þeffaflýk ve katýlmacýlýk olarak tanýmlanmaktadýr; katý liberaller, global
kurumlar ve kurallar sisteminin yeniden yapýlanmasýný istemektedirler; radikaller, global kurumlarýn tamamen ortadan kaldýrýlmasýný ya da yerine ekonomik
ve politik olarak, ulus-devletler içinde ve arasýndaki iliþkilerin yeni ve farklý bir
sisteminin konulmasýný savunmaktadýrlar. Seatledan sonraki tartýþmalar, ABDnin
Kongresinin, ticaret temsilciliklerinin, Birleþmiþ Milletler degelerinin ya da çeþitli
uluslararasý ajanslarýnýn ve kurumlarýnýn ortaya koyduklarý gibi, ulusal düzeyde
özgün programatik talepler çevresinde bir birlik oluþturamamýþtýr. Sayýsýz grup
ve bireyler, eylem için hedefleri, platformlarý ve özgün talepleri formüle etme
sorunu ile uðraþmaktadýrlar. Bir görüþe uygun olan talepler, diðer görüþlere ters
düþmektedir; hedeflerin genelleþtirilmesi ve gerek stratejik, gerekse taktik farklýlýklarýn birleþtirilmesi, daha fazla düþünmeye ve netliðe gereksinme göstermektedir. Dildeki belirsizlik, kýsa vadede bir ittifak kurulmasýný kolaylaþtýrabilir, ama
kalýcý ve uzun erimli bir ittifak, tam bir kavrayýþ birliðine ulaþýlmasýný zorunlu
kýlar. Teknolojinin globalleþmesi ile gücün globalleþmesi arasýndaki farklýlýk konusunda çok dikkatli olunmalý, alternatif globalleþme her zaman gündemde tutulmalý, güçsüz devlet mitinden ve homojen devlet safsatasýndan uzak durulmalý,
globalizmin Orwellci dilinin tuzaklarýna dikkat edilmelidir. Bunlarýn tümü, uzun
erimli hedeflerde ve gelecek adýmlarda genel bir anlaþmaya varýlmasýna yardýmcý olabilir.
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Rus Sosyal-Demokrat Hareketi
Ýçindeki Reformculuk
V. Ý. Lenin

Son on yýllarda kapitalizmin yaptýðý çok büyük ilerleme ve bütün uygar ülkelerde
iþçi sýnýfý hareketinin hýzla geliþmesi, bujuvazinin proletaryaya karþý tutumunda büyük
bir deðiþiklik yarattý. Özel mülkiyetin ve rekabet özgürlüðünün mutlak dokunulmazlýðýnýn savunulmasýnda, ideologlarý ve siyasal önderleri tarafýndan temsil edilen Amerikan ve Avrupa burjuvazisi, sosyalizmin bütün temel ilkelerine karþý açýk, ilkeli ve
doðrudan bir savaþým vermek yerine, toplumsal devrim fikrine karþýt olarak, sözde
toplumsal reformlarý, giderek artan bir biçimde savunmak yoluna giriyorlar. Sosyalizme karþý liberalizm deðil de, sosyalizme karþý reformculuk  modern, ileri eðitim
görmüþ burjuvazinin formülüdür. Ve belli bir ülkede, kapitalizmin geliþmesi ne denli
yüksek ise, burjuvazinin yönetimi o denli katýntýsýz olur, ve siyasal özgürlük ne denli
büyükse en yeni burjuva sloganlarýnýn kullanýlmasý o denli yoðun olmaktadýr: devrime karþý reform, burjuva düzeninin devrimci yolla alaþaðý edilmesine karþý, çalýþan
sýnýfý bölmek ve zayýflatmak ve burjuvazinin egemenliðini sürdürmek amacýyla yýkýlmasý
kaçýnýlmaz olan düzenin kýsmen de olsa onarýlmasý.
Sosyalizmin evrensel geliþmesi açýsýndan bu deðiþme, ileri doðru atýlmýþ büyük
bir adým olarak deðerlendirilmelidir. Sosyalizm önce varolmak için savaþtý, ve gücünden emin ve ekonomik ve siyasal görüþlerinin bütünleyici bir sistemi olarak liberalizmi, cesaretle ve kararlý bir biçimde savunan bir burjuvazi ile karþý karþýya geldi. Sosyalizm bir güç haline gelmiþ ve artýk bütün uygar dünyada varolma hakkýný elde etmiþtir.
Þimdi iktidar uðruna savaþýyor ve çözülen ve kaçýnýlmaz sonunu gören burjuvazi, kýsmi ve yüzeysel ödünler karþýlýðýnda bu günü geciktirmek ve bu yeni koþullar altýnda
da yönetimini sürdürmek için her türlü çabayý harcamaktadýr.
Ýþçi sýnýfý içinde devrimci sosyal-demokrasiye karþý reformcu savaþýmýn yoðunlaþtýrýlmasý, uygar dünyanýn her yerinde, tüm ekonomik ve siyasal durumdaki deðiþmelerin
kesinlikle kaçýnýlmaz bir sonucudur. Ýþçi sýnýfý hareketinin büyümesi, zorunlu olarak,
saflarýna, belli sayýda küçük-burjuva unsurlarý, bujuva ideolojisinin büyüsüne kapýlmýþ,
bu ideolojiden kendilerini kurtarmayý beceremeyen ve sürekli olarak bu ideolojiye kayan kimseleri çekmektedir. Bu savaþým olmaksýzýn, bu devrim öncesinde, sosyalist
Mountain ve sosyalist Gironde arasýndaki ilke sorunlarýna açýk-seçik bir ayrým çizgisi
çekmeksizin, ve bu devrim sýrasýnda oportünist küçük-burjuva unsurlar ile proleter,
yeni tarihsel gücün devrimci unsurlarý arasýnda bir kopma olmaksýzýn, proletarya tarafýndan toplumsal devrimin gerçekleþtirilmesini düþünemeyiz.
Rusyada da durum temel olarak aynýdýr; ancak, burada sorun daha karmaþýk,
daha bulanýk, daha deðiþiktir, çünkü biz Avrupanýn (ve hatta Asyanýn geliþmiþ bölümlerinin) arkasýnda emeklemekteyiz, ve daha burjuva devrimleri döneminden geçiyoruz. Bu yüzden Rus reformculuðu kendine özgü inatçýlýðýyla ayýrdedilir; adeta daha
öldürücü bir hastalýðý temsil eder, ve proletaryanýn ve devrimin davasý için çok daha
zararlýdýr. Ülkemizde, reformculuk ayný anda iki yerden kaynaklanýr. Birincisi, Rusya,
Batý Avrupa ülkelerinden çok daha fazla bir küçük-burjuva ülkesidir. Bu nedenle ülkemiz, sosyalizme karþý, genel olarak küçük-burjuvazinin özelliði olan çeliþkili, kaypak,
yalpalayan tutumlarýyla (ateþli bir aþk ve aþaðýlýk bir ihanet arasýnda dönüp dolaþan
bir tutumla) ayýrdedilen bireyler, gruplar ve eðilimleri çok daha sýk yaratýr. Ýkincisi,
ülkemizdeki küçük-burjuva yýðýnlarý, burjuva devrimimizin herhangi bir evresindeki
baþarýsýzlýðýnda, yüreksizleþmeye ve dönek bir havayla paniðe kapýlmaya çok daha
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eðilimlidirler; Rusyayý her türlü ortaçað ve serflik kalýntýlarýndan kurtaracak olan tam
bir demokratik devrim amacýndan vazgeçmeye çok daha hazýrdýrlar.
Birinci kaynak üzerinde uzun boylu durmayacaðýz. Yalnýzca, dünyada, sosyalizme
yakýnlýk duymaktan, bizim Struvelerimizin, Ýzgoyevlerimizin, KaraulovIarýmýzýn vb. vb.
ortaya koyduklarý karþý-devrimci liberalizme yakýnlýk duymaya böylesine bir çabuklukla kayan bir ülkenin zor bulunacaðýný belirtmemiz yeter. Ne var ki, bu baylar istisna
deðildir, tek baþlarýna kalmýþ kiþiler deðillerdir, yaygýn eðilimlerin temsilcileridirler! Sosyal-demokrat hareketin saflarýnýn dýþýnda pek çok bulunan, ama ayný zamanda içerisinde de oldukça çok sayýda bulunan ve aþýrý polemiklere karþý, kesin sýnýr çizgileri
çizme tutkusuna karþý vaazlar vermeyi seven bu duygusal tipler, Rusyada sosyalizmden liberalizme kaymak yolundaki aþýrý tutkunun doðmasýna neden olan tarihsel koþullarý kavrayamadýklarýný ortaya koymaktadýrlar.
Rusyadaki reformculuðun ikinci kaynaðýna dönelim.
Bizim burjuva devrimimiz tamamlanmamýþtýr. Otokrasi bu devrimden bize kalan
ve ekonomik geliþmenin tüm nesnel geliþiminin yüklediði sorunlarý çözmenin yeni yollarýný bulmaya çalýþýyor, ama bunu yapma yeteneðinde deðildir. Ne eski çarlýðýn yenileþtirilmiþ bir burjuva monarþisine dönüþtürülmesi yolunda atýlan en son adým, ne soyluluðun ve burjuvazinin kaymak tabakasýnýn ulus çapýnda bir örgütlemeye (Üçüncü
Duma) gitmesi, ne de kýrsal yöneticilerin uyguladýðý burjuva tarým politikasý  bu
aþýrý önlemlerin hiç biri, çarlýðýn, geriye kalan son alanda, burjuva geliþimine uyarlanma alanýnda, yapmýþ olduðu bu en son çabalarýn hiç birinin yeterli olmadýðý görülmüþtür. Hiç biri iþe yaramýyor! Böylesine yollarla yenileþen bir Rusya, Japonyaya
yetiþmek þöyle dursun, belki de Çinin bile gerisine düþmeye baþlýyor. Çünkü burjuva
demokratik görevler tamamlanmadan býrakýlmýþtýr, devrimci bir bunalým hâlâ kaçýnýlmazdýr. Yeniden olgunlaþmaktadýr, ve bir kez daha, yeni bir yolda, öncekine benzemeyen bir yolda, ayný olmayan adýmlarla, ve yalnýzca eski biçimlerle de deðil, ona
doðru yöneliyoruz  ama ona yöneldiðimizden hiç kuþku yoktur.
Bu durumda ortaya çýkan proletaryanýn görevleri, tümüyle ve açýk bir biçimde kesindir. Çaðdaþ toplumun tek tutarlý devrimci sýnýfý olarak eksiksiz bir demokratik devrim için bütün halkýn savaþýmýnda, tüm çalýþan ve sömürülen halkýn ezenlere ve sömürenlere karþý savaþýmýnda, önder olmak zorundadýr. Proletarya, ancak proletaryanýn
hegemonyasýnýn bilincinde olduðu ve bu fikri uygulamaya soktuðu ölçüde devrimcidir.
Bu görevin bilincinde olan bir proleter, köleliðe karþý baþkaldýrmýþ bir köledir. Sýnýfýnýn
önder olmasý gerektiði düþüncesinin bilincine varmamýþ ya da bu düþünceyi kabul
etmemiþ bir proleter, bir köle olarak kendi konumunu kavramamýþ bir köledir; olsa
olsa bir köle olarak durumunu iyileþtirmek yolunda kavga veren bir köledir, ama köleliði alaþaðý etmek uðruna kavga veren biri deðildir.
Bu nedenle, Rus Sosyal-Demokrat Partisinin hegemonyayý deðil de bir sýnýf partisini temsil etmesi gerektiðini söyleyen bizim reformcularýmýzýn genç önderlerinden
birinin, Naja Zaryanýn Bay Levitskisinin ünlü formülünün, en tutarlý reformizmin bir
formülü olduðu açýktýr. Bunun da ötesinde, bu, tam bir döneklik formülüdür. Hegemonya deðil de, bir sýnýf partisi demek, burjuvaziden yana olmak çaðýmýzýn kölesine,
ücretliye bir köle olarak durumunu düzeltme yolunda savaþ, ama köleliði alaþaðý etme
düþüncesine zararlý bir ütopya olarak bak! diyen liberalden yana olmak demektir.
Bernsteinýn hareket her þeydir, son amaç hiç bir þey þeklindeki ünlü formülünü, Levitskinin formülü ile kýyaslayýn, göreceksiniz ki, bunlar ayný düþüncenin çeþitlemeleridir.
Her ikisi de yalnýzca reformlarý kabul eder, devrimi reddederler. Bernsteinýn formülü
kapsam yönünden daha geniþtir, çünkü sosyalist bir devrimi ( = burjuva toplumunun
bir partisi olarak, sosyal-demokrasinin son amacý) hesaba katar. Levitskinin formülü
daha da dardýr; çünkü genel olarak devrimi kabul etmezken, özel olarak, 1905-1907de
liberallerin en çok nefret duyduklarý þeyi yani tam bir demokratik devrim için savaþýmda, proletaryanýn, halk yýðýnlarýnýn (özellikle köylülüðün) önderliðini onlardan koparýp almasý olgusunu reddettiði anlamýný taþýyordu.
Ýþçilere, onlar için gerekli olanýn hegemonya deðil de bir sýnýf partisi olduðunu
öðütlemek, proletaryanýn davasýný liberallere satmak demektir; sosyal-demokrat emek
politikasý yerine liberal bir emek politikasýnýn konmasý gerektiðini öðütlemek anlamýna
gelir.
Ne var ki hegemonya düþüncesinin reddi, Rus sosyal-demokrat hareketi içerisindeki en kaba reformculuk biçimidir, ve iþte bu yüzden bütün tasfiyeciler, düþüncelerini
böylesine kesin terimler içinde açýklamak cesaretini gösteremezler. Bunlardan bazýlarý (örneðin Bay Martov), gerçeði örtbas ederek, hegemonyanýn reddedilmesiyle tasfi-
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yecilik arasýnda bir bað olduðunu yadsýmaya kalkýþýrlar.
Reformcu görüþleri gerçekleþtirmek yolundaki daha kurnaz bir giriþim de þu
tezdir: Rusyada, burjuva devrimi son bulmuþtur; 1905ten sonra ikinci bir burjuva devrimi olamaz, demokratik devrim için ulus çapýnda ikinci bir savaþým olamaz; bu nedenle Rusya devrimci bir bunalýmla deðil, anayasal bir bunalýmla karþý karþýyadýr,
ve iþçi sýnýfýnýn yapacaðý tek þey, bu anayasal bunalým temeline dayanarak haklarýný ve çýkarlarýný savunmaya özen göstermektir. Tasfiyeci Y. Larinin Dyelo Jiznide
(ve daha önce de Vozrozdeniyede) ileri sürdüðü tez budur.
Ekim 1905, gündemde deðildir diye yazýyor Bay Larin. Eðer Duma ortadan kaldýrýlsaydý, Anayasayý 1851de, yalnýzca, dokuz yýl sonra, 1860ta, herhangi bir devrim
olmaksýzýn [buna dikkat edin!], sýrf egemen sýnýflarýn en etkin kesiminin, ekonomisini
kapitalist bir çizgide yeniden kurmuþ olan kesimin çýkarlarýna olduðu için yeniden kabul etmek üzere ortadan kaldýrýlan devrim sonrasý Avusturyadakinden daha da çabuk yeniden kurulmuþ olurdu. Þimdi içerisinde bulunduðumuz evrede, 1905tekine
benzer, ulus çapýnda devrimci bir hareket olanaksýzdýr.
Bay Larinin bütün tezleri, RSDÝPin Aralýk 1908de yapýlan Konferansýnda Bay
Danýn söylediklerinin geniþletilmiþ olarak yeniden söylenmesinden baþka bir þey deðildir. 1905 Devrimini doðuran ekonomik ve siyasal yaþamýn temel etmenlerinin iþlerliðini
sürdürdüðü yolundaki, yeni anayasal deðil de devrimci bir bunalýmýn geliþmekte
olduðunu belirten karara karþý çýkan tasfiyecilerin Golosunun yazarlarý þöyle baðýrýyorlardý: Bunlar [yani RSDÝP] bir kez yenildikleri kapýyý yeniden zorlamak istiyorlar.
Devrime doðru yeniden zorlamak, deðiþen durumda yorulmadan çalýþmak, devrimci düþünceyi yaymak ve iþçi sýnýfýnýn güçlerini onun için hazýrlamak  reformcularýn görüþüne göre bu RSDÝPnin baþlýca suçudur, devrimci proletaryanýn günahý iþte
budur. Niçin bir kez yenildikleri kapýyý yeniden zorlamalý  döneklerin, herhangi bir
yenilgiden sonra yüreksizleþmiþ kimselerin aklý böyle iþler.
Ama Rusyadan daha eski ve daha deneyimli ülkelerde, devrimci proletarya iki,
üç ve dört kez, bir kez yenildiði bir kapýyý zorlamak yeteneðini göstermiþtir; Fransada,
en aðýr yenilgilerden sonra, tekrar tekrar baþkaldýrarak ve þimdi artýk son düþmaný
olan geliþmiþ burjuvazi ile yüzyüze kaldýðý bir cumhuriyetin kurulmasý iþini baþararak,
1789 ve 1871 arasýnda dört devrim gerçekleþtirmiþtir; sosyalizmin zaferi yolunda en
son savaþým için zorunlu olan koþullara uygun düþen tek devlet biçimi olan bir cumhuriyetin kurulmasý iþini baþarmýþtýr.
Sosyalistler ile liberaller, ya da burjuvazinin savunucularý arasýndaki ayrým budur.
Sosyalistler, devrimin kaçýnýlmazlýðýný, ve proletaryanýn, yeni bir devrimci savaþýmý
hazýrlamak, daha geliþmiþ bir halkla birlikte, daha geniþ bir alanda devrimi yinelemek
için, toplumdaki tüm çeliþkilerden, düþmanlarýnýn ya da orta sýnýflarýn her türlü zayýflýðýndan yararlanmasý gerektiðini öðretirler. Burjuvazi ve liberaller, devrimlerin zorunlu
olmadýðýný, hatta iþçilere zararlý olduðunu, devrimin kapýlarýný zorlamamalarý gerektiðini, uslu küçük çocuklar gibi, reformlar için uysalca çalýþmalarý gerektiðini öðretirler.
Rus iþçilerini sosyalizmden uzaklaþtýrmak için burjuva fikirlerinin tutsaðý olmuþ reformcular, iþte bu yüzden, durmadan 1860larýn Avusturyasýný (ve Prusyayý) örnek
olarak gösterirler. Niçin bu örneklerden böylesine hoþlanmaktalar? Y. Larin, baklayý
aðzýndan çýkarýyor; çünkü bu ülkelerde, baþarýsýz 1848 Devriminden sonra burjuva
dönüþümü herhangi bir devrim olmadan tamamlanmýþtý.
Ýþin bütün sýrrý bu! Yüreklerini hafifleten iþte budur, çünkü, bu burjuva deðiþmesinin
devrim olmaksýzýn da olabileceðini gösteriyor görünüyor!! Eðer durum buysa, biz Ruslar,
niçin bir devrim uðruna baþýmýzý aðrýtýp duruyoruz? Niçin herhangi bir devrim olmaksýzýn Rusyanýn burjuva dönüþümünü gerçekleþtirmeyi toprakbeylerine ve fabrika sahiplerine býrakmýyoruz!
Avusturya ve Prusyada proletarya, zayýf olduðu içindir ki, toprak sahiplerinin ve
burjuvazinin, bu dönüþümü iþçilere en zararlý bir biçimde, monarþiyi, soyluluðun ayrýcalýklarýný, kýrsal kesimde keyfi yönetimi ve bir sürü öteki ortaçað artýklarýný koruyarak, iþçilerin çýkarlarýný gözönünde tutmadan gerçekleþtirmesini önleyememiþti.
1905te bizim proletaryamýz, Batýda herhangi bir burjuva devriminde eþi görülmemiþ
bir güç göstermiþtir, gene de bugün Rus reformcularý, kendi din deðiþtirmelerini haklý
bulmak, kendi dönek propagandalarýný kanýtlamak için, kýrk-elli yýl önceki öteki ülkelerin iþçi sýnýflarýnýn güçsüzlüklerini örnek olarak kulanmaktadýrlar!
Reformcularýmýzýn pek sevdikleri, 1860larýn Avusturyasý ve Prusyasý örneði, kendi tezlerinin teorik sakatlýðýnýn ve günlük politikada burjuvaziye sýðýnmalarýnýn en iyi
kanýtýdýr.
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Gerçekten de, eðer Avusturya 1848 Devriminin yenilgisinden sonra ortadan kaldýrýlan anayasayý yeniden getirdiyse, ve 1860larda Prusyada bir bunalým dönemi ortaya
çýktýysa, bu neyi kanýtlar? Bu, birincil olarak, bu ülkelerde burjuva dönüþümünün tamamlanmamýþ olduðunu kanýtlar. Rusyadaki hükümet sisteminin (Larinin dediði gibi)
daha þimdiden burjuvalaþtýðýný, ve ülkemizde hükümet iktidarýnýn artýk feodal bir nitelik taþýmadýðýný (gene Larine bakýnýz) ileri sürüp, ayný zamanda da Avusturya ve
Prusyayý bir örnek olarak vermek, insanýn kendi kendini yalanlamasýdýr! Genel anlamda, Rusyada burjuva dönüþümünün tamamlanmamýþ olduðunu yadsýmak gülünç
olacaktýr: burjuva partilerinin, anayasal-demokratlarýn ve ekimcilerin güttükleri politikanýn bunu kanýtladýðýndan hiç kuþku yoktur, ve Larinin kendisi de (daha ilerde göreceðimiz gibi) bu tutumunu terketmektedir. Monarþinin, kendini burjuva geliþimine
uyarlamak için daha önce de söylediðimiz gibi, ve Partinin de kabul ettiði bir kararda deðinildiði gibi (Aralýk 1908) bir adým daha atmakta olduðu da yadsýnamaz.
Ama, bu uyarlamanýn bile, burjuva tepkisinin, ve Üçüncü Dumanýn, ve 9 Kasým 1906
(ve 14 Haziran 1910) toprak yasasýnýn bile, Rusya burjuva dönüþümünün sorunlarýný
çözmediði, daha da yadsýnamaz.
Biraz daha ileriye bakalým. 1860larýn Avusturyasýnda ve Prusyasýndaki bunalýmlar, niçin devrimci deðil de anayasal idi? Monarþinin durumunu kolaylaþtýracak bir
sürü özel koþul vardý da ondan (Almanyada tepeden inme devrim, Almanyanýn
kanla ve zulümle birleþtirilmesi); bu ülkelerde, bu sýrada proletarya son derece zayýf
ve geliþmemiþti ve liberal bujuvazi, týpký günümüzde Rus kadetleri gibi temelinde korkaklýk ve ihanetin bulunmasýyla göze çarpýyordu da ondan.
Bu yýllarýn olaylarýna bizzat katýlan Alman sosyal-demokratlarýnýn durumu nasýl deðerlendirdiklerini göstermek için, ilk bölümü geçen yýl yayýnlanan Bebelin anýlarýnda
(Yaþamýmdan Yapraklar) açýkladýðý düþüncelerin bir kýsmýný aktarýyoruz. Bebel,
Bismarckýn, o zamandan sonra herkesin de öðrendiði gibi, 1862de Prusyadaki anayasal bunalým döneminde kralýn çok büyük umutsuzluða kapýldýðýný, yazgýsýna küstüðünü, ve onun, Bismarckýn önünde, ikisinin de daraðacýnda öleceðini öne sürerek
hüngür hüngür aðladýðýný anlattýðýný söylemektedir. Bismarck, korkaðý ayýplamýþ ve
onu savaþa girmekten çekinmemeye ikna etmiþti.
Bu olaylar, diyor Bebel liberallerin durumdan yararlanma olanaðýný bulunca neleri
baþarabileceklerini gösteriyor. Ama, daha o zaman, kendilerini destekleyen iþçilerden
korkuyorlardý. Bismarckýn, eðer sýkýþýrsa Acheronu harekete geçireceðini [yani alt sýnýflarý, yýðýnlarý bir halk hareketine kýþkýrtacaðýný] söylemesi, yüreklerine korku salmýþtý.
Herhangi bir devrim olmaksýzýn ülkesinin bir burjuva-junker monarþisine dönüþmesini tamamlayan anayasal bunalýmdan yarým yüzyýl sonra, Alman sosyal-demokratlarýnýn önderi, o zamanki durumun, liberallerin iþçilerden korkmalarýndan ötürü yararlanmadýklarý devrimci olanaklarýna deðiniyor. Rus reformcularýnýn önderleri, Rus iþçilerine þöyle diyorlar: Alman burjuvazisi korkak bir kralýn önünde korkaklaþacak kadar alçaldýðýna göre, öyleyse neden biz de Alman burjuvazisinin bu parlak taktiklerini
kopya etmeyi denemeyelim? Bebel, burjuvaziyi, sömürücüler olarak, halk hareketinden korkmalarý nedeniyle, anayasal bunalýmdan bir devrim gerçekleþtirmek için yararlanmamakla suçluyor. Larin ve ortaklarý, Rus iþçilerini, hegemonya kurmaya çalýþtýklarý
(yani yýðýnlarý, liberallere karþýn, bir devrime çekmeye çalýþtýklarý) için suçluyor, ve
onlara devrim için deðil de Rusyanýn kapýyý çalan anayasal reformunda çýkarlarýný
savunmak için örgütlenmelerini öðütlüyorlar. Tasfiyeciler, Rus iþçilerine, çürümüþ Alman liberalizminin, çürümüþ görüþlerini sosyal-demokrat görüþler olarak sunuyorlar!
Bundan sonra, böyle sosyal-demokratlarý Stolipin sosyal demokratlarý olarak adlandýrmamak olanaðý var mý?
Prusyada 1860larýn anayasal bunalýmýný deðerlendirirken Bebel, burjuvazinin
iþçilerden korktuðu için monarþiye karþý savaþmaktan korktuðunu söylemekle yetinmiyor. O sýrada iþçilerin arasýnda neler olup bittiðini de bize anlatýyor. Ýþçilerin giderek daha kesinlikle farkýna varmakta olduklarý siyasal geliþmelerin korkunç durumu
diyor, doðal olarak onlarýn havasýný da etkiledi. Herkes deðiþiklik için baðýrýp çaðýrýyordu. Ama amacýný açýk-seçik gören ve iþçilerin güvenini kazanmýþ olan tümüyle
sýnýf bilinciyle donanmýþ bir önderlik olmadýðýndan, ve güçleri biraraya getirecek bir
güçlü örgüt olmadýðýndan, bu hava daðýlýp kayboldu [verpuffte]. Özünde öylesine parlak [in Kern vortreffliche] bir hareketin, sonunda, böylesine boþ çýktýðý görülmemiþti.
Bütün toplantýlar dolup taþýyor, ve en ateþli konuþmacýlar günün kahramanlarý olarak
selamlanýyordu. Özellikle de Leipzigdeki Ýþçi Eðitim Derneðinde egemen olan hava
buydu. Leipzigde 8 Mayýs 1866da 5.000 kiþiye ulaþan bir halk toplantýsý, genel, tek
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dereceli ve eþit seçim, gizli oya dayalý, silahlý halkýn desteklediði bir parlamentonun
toplanmasýný isteyen Liebknecht ve Bebelin önerdiði bir kararý oybirliðiyle kabul etti.
Bu karar, ayný zamanda, Alman halkýnýn yalnýzca her türlü eskiden kalma merkezi
hükümet gücünü tanýmayan kimseleri milletvekili olarak seçeceði yolundaki umudu
da içeriyordu. Liebknecht ve Bebel tarafýndan önerilen karar, nitelik yönünden kuþkuya
yer vermeyecek kadar devrimci ve cumhuriyetçi idi. Böylece görüyoruz ki anayasal
bunalým sýrasýnda Alman sosyal-demakratlarýnýn önderleri kitle toplantýlarýnda cumhuriyetçi ve devrimci nitelikte kararlarý savunuyorlardý. Yarým yüzyýl sonra, gençliðini anýmsayan, çok eskilerde kalmýþ olaylarý yeni kuþaklara anlatan Bebel, o sýrada yeterli
sýnýf bilincine sahip ve devrimci görevleri kavrayabilen bir önderliðin bulunmayýþýndan
(yani proletaryanýn hegemonyasý ile belirtilen görevi kavrayan devrimci bir sosyal-demokrat parti bulunmamaktaydý); güçlü örgütlerin bulunmayýþýndan; devrimci havanýn
sönüp gittiðinden son derece büyük bir hayýflanma ile sözeder. Ne var ki Rus reformcularýnýn önderleri son derece yüzeysel olarak, herhangi bir devrim olmadan da
iþleri yürütebileceðimizi kanýtlamak için, 1860larýn Avusturya ve Prusyasýný örnek gösteriyorlar! Ve karþý-devrimin sarhoþluðuna dayanamayan ve liberalizmin ideolojik köleleri
olan þu bayaðý darfakalýlar, hâlâ RSDÝPnin adýný lekelemeye cesaret ediyorlar!
Elbette, sosyalizmi terkeden reformcular arasýnda Larinin açýk-seçik oportünizminin yerine, iþçi sýnýfý hareketinin en önemli ve en temel sorunlarý açýsýndan bin dereden su getiren diplomatik taktikleri koymak isteyen kimseler vardýr. Bunlar, Bay Martovun, örneðin yasal olarak yayýnlanan basýnda, (yani Stolipinin onu, RSDÝP üyelerinin vereceði doðrudan bir karþýlýktan koruduðu basýnda) Larin ve ortodoks bolþeviklerin
1908 kararlarýnda özdeþ bir plan önerdiklerini ileri sürmesi gibi, konuyu bulandýrmaya, ideolojik anlaþmazlýklarý birbirine karýþtýrmaya, onlarý bozmaya çalýþýyorlar. Bu,
gerçeklerin, aðzý küfür saçan bir yazara yaraþýr açýk bir çarpýtýlmasýdýr. Bu ayný Martov, Larine karþý çýkýyormuþ havasýna bürünerek, elbette ki Larinde reformcu eðilimler olduðu gibi bir kuþkusu olmadýðýný yazýlý olarak açýkladý. Martov, salt reformcu
görüþler sergileyen Larinin bir reformcu olduðu kuþkusunu taþýmýyordu! Bu, reformcu
diplomatlarýn baþvurduklarý bir hile örneðidir.* Kimi budalalarýn Larinden daha solda, daha güvenilir bir devrimci olarak gördükleri bu ayný Martov, Larinle olan farklýlýðýný þu sözcüklerle özetlemiþtir:
* Parti yandaþý menþevik Dnevnitskinin, Larinin reformculuðu ve Martovun kaçamaklarý konusunda Tartýþma Bülteninin 3. sayýsýnda (partimizin merkez organýna ek)
yaptýðý haklý uyarmalarla karþýlaþtýrýn.
Özetlersek: bugünkü düzenin mutlakiyetçilik ile anayasacýlýðýn özünde çeliþkili bir
bileþimi olmasý, ve Rus iþçi sýnýfýnýn, bu rejimin çeliþkilerindeki Aþil topuðundan onu
vurmada, Batýnýn ileri ülkelerinin iþçi sýnýflarýnýn örneðini izleyebilecek kadar olgunlaþmýþ
olduðu olgusu, marksizme baðlý olan menþeviklerin þimdi yapmakta olduklarý þeyin
teorik doðrulamasýnýn kanýtý ve siyasal haklýlýðý için yeterli malzemedir.
Martov, konudan kaçmak için ne denli çok çalýþýrsa çalýþsýn, bir özet yapmak için
giriþtiði ilk çabada, sonuç, baþvurduðu bütün kaçamaklarýn kendiliðinden çökmesi oldu.
Yukarýya aktarýlan sözler, sosyalizmin tam bir reddini ve yerine liberalizmin konduðunu göstermektedir. Martovun yeterli diye adlandýrdýðý þey, yalnýzca liberaller, yalnýzca burjuvazi için yeterlidir. Mutlakiyetçilikle, Anayasacýlýðýn bileþiminin çeliþkili niteliðini
kabul etmeyi yeterli sayan bir proleter, liberal iþçi politikasýnýn bakýþ açýsýný kabul
etmektedir. O bir sosyalist deðildir, o, halk yýðýnlarýnýn, çalýþan ve sömürülen halk
yýðýnlarýnýn, mutlakiyetçiliðin her biçimine karþý baþkaldýrmasý, bujuvazinin yalpalamalarýna, direnmelerine karþýn ülkenin tarihsel yazgýsýna baðýmsýz olarak katýlmak için
baþkaldýrmalarýný isteyen sýnýfýnýn görevlerini anlamamýþtýr. Ama burjuvazinin hegemonyasýný alaþaðý eden yýðýnlarýn baðýmsýz tarihsel eylemi, anayasal bir bunalýmý
bir devrime dönüþtürür. Burjuvazi (özellikle de 1905ten sonra) devrimden korkmakta
ve ondan tiksinmektedir; öte yandan proletarya ise, halk yýðýnlarýný devrim düþüncesine
baðlýlýk ruhuyla eðitmekte, onlara görevlerini açýklamakta, ve yýðýnlarý yeni devrim kavgalarýna hazýrlamaktadýr. Devrimin ne zaman ve hangi koþullar altýnda gerçekleþeceði,
belli bir sýnýfýn isteðine baðlý deðildir; ama yýðýnlar içerisinde yürütülen devrimci çalýþma
hiç bir zaman boþa gitmez. Yýðýnlarý sosyalizmin zaferine hazýrlayan tek eylem türü
budur. Larinler ve Martovlar sosyalizmin bu temel abecesini unutuyorlar.
RSDÝP ile baðlarýný tümden kesmiþ olan Rus tasfiyeciler grubunun görüþlerini ifade eden Larin, kendi reformculuðunu sergilemede iþi sonuna vardýrmaktan sakýnmýyor.
Ýþte Dyelo Jiznide (sayý 2, 1911) yazdýklarý  ve bu sözler sosyal-demokrasi ilkelerine deðer veren herkesin aklýnda tutmasý gereken sözlerdir:
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Ýnsanlar yarýn ne olacaðýný, hangi görevlerin kendilerini beklediðini bilmedikleri
zaman ortaya çýkan bir þaþkýnlýk ve kuþku durumu  iþte belirsiz, kararsýz bir ruh
halinden, devrimin bir yinelenmesi ya da bekleyelim, göreceðiz þeklindeki belli-belirsiz umutlardan çýkan sonuç budur. Ývedi görev, hiç bir þey yapmaksýzýn bir þeylerin
çýkagelmesini beklemek deðil, Rus yaþamýnýn bundan sonraki tarihsel döneminde,
iþçi sýnýfýnýn kendisini devrim için deðil bir devrim umudu için deðil, ama salt [bu
ama salta dikkat edin] yaþamýn her alanýnda kendi özel çýkarlarýnýn kararlý ve sistemli bir savunusu için; bu çok yanlý bir karmaþýk eylem uðruna güçlerini biraraya getirmek ve eðitmek için; genel olarak sosyalist bilinçlenmenin bu yoldan eðitimi ve geliþimi için; özellikle, feodal gericiliðin ekonomik olarak kaçýnýlmaz bir biçimde kendi
kendini yoketmesinden sonra, ülkenin kapýyý çalan anayasal reform döneminde Rus
toplumsal sýnýflarýnýn birbirine girmiþ iliþkileri içerisinde kendini koþullara uyumlama
[yolunu bulma] ve kendini kabul ettirme yeteneðini kazanmak için örgütlenmesi
gerektiði yolundaki yolgösterici düþünce ile geniþ çevreleri doldurmaktýr.
Bu, su katýlmamýþ cinsten, tam açýk ve dargörüþlü reformculuktur. Devrim düþüncesine karþý, devrim umutlarýna karþý (reformcunun gözüne böyle umutlar bellibelirsiz görünür, çünkü o çaðdaþ ekonomik ve siyasal çeliþkilerin derinliðini anlamaz)
savaþ; güçleri örgütlemek ve zihinleri devrime hazýrlamak yolundaki her eyleme karþý
savaþ; devrimci sosyal-demokratlarýn verecekleri doðrudan bir karþýlýktan Stolipin tarafýndan korunduklarý legal basýnda sürdürülen savaþ; RSDÝPnden tamamen kopmuþ
olan bir grup legalci adýna sürdürülen savaþ  Potresov, Levitski, Larin ve onlarýn
dostlarýnýn yaratmaya çalýþtýklarý Stolipin iþçi partisinin program ve taktikleri iþte budur. Bu adamlarýn gerçek program ve taktikleri, yukardaki alýntýda tam terimleriyle
ifade edilmektedir  onlarýn da sosyal-demokrat olduklarý, onlarýn da uzlaþmaz
enternasyonale dahil olduklarý yolundaki ikiyüzlü resmi yeminlerine karþýn. Bu yeminler, vitrinlemeden baþka bir þey deðildir. Davranýþlarý, gerçek toplumsal özleri, liberal
bir emek politikasýný sosyalizm yerine koyan bu programda ifadesini bulur.
Reformcularýn içine düþtükleri gülünç çeliþkilere bir bakýn. Eðer, Larinin dediði
gibi, Rusyada burjuva devrimi tamamlandýysa, o zaman tarihsel geliþimin ikinci aþamasý sosyalist devrimdir. Bu apaçýktýr; bunu, sýrf yaygýn bir ad kullanarak iþçileri kandýrmak için sosyalist olduðunu söylemeyen herkes bilir. Bu, devrim beklentisi içinde
devrim için (sosyalist devrim için), bir sosyalist devrimin umutlarý (belli-belirsiz umutlar deðil, tam ve çoðalan bilimsel verilere dayanan kesinlik) uðruna örgütlenmek zorunda oluþumuz için daha da geçerli bir nedendir.
Ama asýl sorun da bu  reformcunun tamamlanmýþ burjuva devrimi konusunda
gevezelik etmesi (Martovun Aþilin topuðu konusunda vb. gevezeliði gibi) her türlü
devrimi reddediþini örtmek için kullandýðý laf örtüsünden baþka bir þey deðildir. Burjuva demokratik devrimin, onun tamamlanmýþ olduðu ya da mutlakiyetçilik ile anayasacýlýk arasýndaki çeliþkiyi kabul etmenin yeterli olduðu bahanesi ile reddeder, ve sosyalist devrimi de, þu sýrada, yalnýzca, Rusyanýn kapýyý çalan anayasal reformuna
katýlmak için örgütlememiz gerektiði bahanesiyle reddeder!
Ama siz, sosyalist kýlýðýna bürünerek çalým satan saygýdeðer kadetler, eðer Rusyanýn kapýyý çalan anayasal reformunun kaçýnýlmaz olduðunu görüyorsanýz, o zaman ülkemizde burjuva demokratik devrimin tamamlanmamýþ olduðunu böylece kabul etmiþ olduðunuzdan ötürü kendinize karþý çýkmýþ oluyorsunuz. Kaçýnýlmaz olarak
feodal gericiliðin kendi kendini tüketeceðinden sözederken, proletaryanýn devrimci
halk hareketi yolunda yalnýzca feodal gericiliði deðil, ayra zamanda feodalizmin tüm
kalýntýlarýný ortadan kaldýracaðý düþüncesine dudak bükerken, kendi burjuva niteliðinizi tekrar tekrar ele veriyorsunuz.
Stolipin iþçi partisi kahramanlarýmýzýn liberal vaazlarýna karþýn, Rus proletaryasý,
karþý-devrim döneminin onu mahküm ettiði tüm zor, çetin, günlük, sýkýcý ve gösteriþsiz
iþlerine, her zaman ve deðiþmez bir biçimde, demokratik devrim ve sosyalist devrime
baðlýlýk ruhunu katacak; güçlerini devrim yolunda örgütleyecek ve toparlayacak; hainleri ve dönekleri acýmasýzca geriye püskürtecek; ve belli-belirsiz umutlarla deðil de,
devrimin yeniden geleceðine iliþkin bilimsel temele dayanan inancýn yolgöstericiliðiyle
yürüyecektir.
Eylül 1911
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Cezaevlerinde
Yeni Bir Sürece Girerken

Olaysýz geçen 1 Mayýs sonrasýnda ülkemiz solunun tüm dikkati, neredeyse tümüyle
hücre tipi cezaevi inþaatlarýnýn hýzlandýrýlmasý ve siyasi tutsaklarýn buralara sevk edileceði konusunda toplandý. Bazý sol söylemle
ifade edersek, ülkemiz solunda herþey F-tipi
cezaevi olarak tanýmlanan hücre tipi cezaevi
konusuna kilitlendi.
Bu durum, her zaman olduðu gibi, solda,
hangi eylem biçiminin yapýlacaðý tartýþmalarýný baþlattý. Süresiz açlýk grevinden ölüm orucuna kadar deðiþik eylem biçimlerinin deðiþik taraflarý, ellerindeki her türlü teknolojik aracý kullanarak (ve bu yolla Bülent Akarcalýnýn izinden giderek) yapýlmasýný savunduklarý eylem biçimleri için kamuoyu oluþturmaya yöneldiler. Açýlan izolasyona karþý
ya da hücre iþkencedir temalý ve isimli internet siteleri ve hergün birbirini yineleyen
e-mail trafiði, nereyde, sorunun kendisinden
çok, siyasi tutsaklarýn yapmasý gereken eylemin biçimi konusunda yoðunlaþtýrýlmaktadýr.
Bu geliþim, ülkemizdeki mevcut durumun
öne çýkarmýþ olduðu tüm konu ve sorunlarýn
bir yana býrakýldýðý ve tek bir konunun, cezaevi konusunun, solun tek faaliyet alaný haline getirildiði bir durum yaratmýþtýr. Böylece,
oligarþik yönetimin söyleminde ifadesini bulan marjinalleþme olgusu, görünür hal almýþtýr.
Bu ortamda, siyasi tutsaklarýn yapacaklarý
her eylemde kendi siyasal söyleminin ya da
siyasal iliþkilerinin bir ifadesini görmek isteyenlerden, her eylemi kendi politik faaliyetinin bir uzantýsý haline getirmek isteyenlere
kadar bir dizi yapýlanma ya da zihniyetin cezaevi sýnýrlarý içinde kýyasýya savaþ içinde
oluþlarý, kaçýnýlmaz olarak, her siyasal yapýlanmanýn ya da örgütlenmenin kendi içsel ya

da dýþsal durumlarýna baðlý olarak eylem
biçimlerini öne geçirmektedir.
Genel görünüm olarak, cezaevlerinde gerçekleþtirilecek ya da gerçekleþtirilen eylemlerin, özellikle de ölüm oruçlarýnýn, olaysýz
geçen aylarýn getirmiþ olduðu edilgenlik ortamýnda etkin bir itici güç oluþturduðu ya
da oluþturacaðý sanýsý egemen durumdadýr.
Oysa ki, 1995 1 Mayýsýnda niceliksel olarak
kitlesel katýlýmda ortaya çýkan geliþme ve
1996 yýlý 1 Mayýsýndaki olaylarýn ardýndan
geliþen 1996 süresiz açlýk grevi ve ölüm orucu, bu sanýyý pekiþtiriyor görünmekle birlikte, nitelik olarak büyük bir sorunun varlýðýný
da ortaya çýkarmýþtýr.
Özellikle 1996 süresiz açlýk grevi ve ölüm
orucu sürecinde belirli gecekondu bölgelerinde belediye otobüslerine, küçük dükkün ve
maðazalara yönelik molotoflama eylemleri,
cezaevlerindeki eylemlerin etkin bir itici gücüyle gerçekleþtirilmekten çok, 1995 yýlýndaki Gazi olaylarýnýn azalan etkisiyle ortaya çýkmýþtýr. Bu eylemlerin en önemli sonucu ise,
belediye otobüslerinin molotoflanmasýnýn
nedenlerinin ve bu hedeflerin neden seçildiðinin kamuoyuna açýklanamamasý olmuþtur. Bu eylemlerin, birkaç genç ve yeni unsuru etkin hale getirmesi, ne denli kazaným
olmuþsa, kitlesel ölçekte o denli fazla kayýplar ortaya çýkarmýþtýr.
Yine cezaevlerinde siyasi tutsaklarýn gerçekleþtirmek zorunda býrakýldýklarý açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý karþýsýnda, giderek azalan ve marjinalleþen kamuoyunun duyarlýlýðý, izlenen çizginin zaaflarýný daha görünür
kýlmýþtýr. Özellikle 1996 süresiz açlýk grevi ve
ölüm orucunun son günlerinde devreye giren küçük-burjuva aydýnlarýnýn (Yaþar Kemal,
Zülfi Livaneli, Orhan Pamuk gibi) kefaleti
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altýnda gerçekleþtirilen görüþmelerde ortaya
konulanlar ve buna baðlý olarak oluþturulacaðý
ilan edilen sürekli cezaevlerini izleme komitelerinin asla varolmayýþý, cezaevlerine yönelik devlet uygulamalarý için daha elveriþli koþullar yaratýrken, ayný zamanda bu küçükburjuva aydýnlarýnýn içinde bulunduklarý tutarsýzlýðý ve sürekli bir mücadelenin unsuru olamayacaklarýný da açýkça ortaya koymuþtur.[*]
Bunda belirleyici unsur, siyasi tutsaklarýn mücadelesinin desteklenmesi sorununun salt
hümanist bir çerçevede ele alýnmasý olmaktadýr. Bu baðlamda, bugün Türkiye Baralor Birliðinin hücre tipi cezaevleri konusundaki olumlu tutumu fazla þaþýrtýcý deðildir.
1984 yýlýndan günümüze kadar siyasi tutsaklarýn gerçekleþtirdikleri süresiz açlýk grevleri ve ölüm oruçlarý tarihine bakýldýðýnda,
birkaç istisna dýþýnda, tüm sorunun eylem
biçimleri noktasýnda odaklaþtýrýldýðýdýr. Bunun kaçýnýlmaz sonucu ise kamuoyunun duyarlýlýðýnýn hümanist bir temelde artýrýlmasýna dayanan destek eylemleri olmaktadýr.
Ve yine ayný tarihsel süreçte, genel nitelikte gerçekleþtirilen her eylem, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüðünün genelgelerine karþý topyekün bir karþý koyuþ olarak ortaya çýkmýþtýr. Yine ayný þekilde, her eylem sonrasýnda kazanýmlarýn yeniden yitirilmesi
olasýlýðý gündeme gelmiþtir. Böylece süresiz
açlýk grevlerinin örgütlenmesi ve gerçekleþtirilmesi ile bunlara paralel olarak küçük-burjuva aydýnlarýnýn hümanist desteklerinin kazanýlmasýna yönelik bir faaliyet, ülkemiz cezaevlerinin bir geleneði haline gelmiþtir. Son
günlerde halkýn kurtuluþu ve gerçek özgürlük için mücadele eden iþçilere, yoksul halklarýmýza, kamu emekçisi memurlara, avukatlara, doktorlara, mühendislere, aydýn ve sanatçýlara yapýlan çaðrýlardaki artýþ, bu geleneðin ne denli körce izlenildiðini göstermektedir.
1996 süresiz açlýk grevi ve ölüm orucuyla
doruk noktasýna ulaþan bu mücadelenin en
belirgin özelliði, eylemlerin amaçlarý ile araçlarý arasýndaki büyük çatýþkýdýr. Bu çatýþkýnýn
en açýk görünümü ise, Ankara Merkez Kapalý Cezaevinde geçen yýl gerçekleþtirilen kitle-
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[*]
Bu, küçük-burjuva aydýnlarýnýn öncülüðünde bir
mücadelenin yürütülemeyeceðinin somut bir kanýtýdýr. Onlar, demokratik devrim mücadelesinde olduðu
kadar, ekonomik-demokratik mücadelede de öncü bir
rol oynayamazlar. Onlara, tekil bir mücadelede bile
çözücü bir misyon yüklemek, bu gerçeklerin bir yana býrakýlmasý demektir.

sel katliamda ortaya çýkmýþtýr.
Herkesin bildiði gibi, Merkez Kapalý Cezaevindeki siyasi tutuklu sayýsýndaki artýþ, yeni
koðuþ talebini gündeme getirmiþ ve bu talep
karþýsýnda cezaevi yönetiminin duyarsýz kalýþý, siyasi tutsaklarý, sorunu fiilen çözmeye
yöneltmiþtir. Böylece baþlatýlan koðuþ iþgali
eylemi, bir ayý aþkýn süren görüþmelerin sonucunda kitlesel katliamla sonuçlanmýþtýr.
Saðmalcýlar Cezaevindeki bir siyasi tutsak örgütlenmesi tarafýndan yapýlan açýklamada, bu
katliam öncesinde kendilerinin çözüm için
araya girdikleri ve en son noktada cezaevi yönetiminin yakýnda çýkacak bir af sonrasýnda
bu sorunu çözeceði konusunda bir söz vermesi halinde eylemin sonuçlandýrýlacaðýný ifade ettiklerini, ancak buna raðmen saldýrýnýn
gerçekleþtirildiði ifade edilmiþtir. Bu açýklamada da görüldüðü gibi, eylemin amacý ile aracý arasýndaki çatýþký alabildiðine büyüktür.
Burada altý çizilmesi gereken nokta, cezaevlerine iliþkin sorunlarda, ana konu hangi
eylemin yapýlacaðý deðil, hangi amaçlarla
mücadele edileceði sorunudur. Amaçlarý açýk
ve net olarak belirlenmemiþ ve uzun dönemli
olarak tanýmlanmamýþ her cezaevi eylemi,
belirli bir zaman dilimi için kýsmi kazanýmlar
saðlasa bile, oligarþik yönetim tarafýndan istenildiðinde ve istediði zaman ortadan kaldýrýlabilir sonuçlar doðurmaktadýr. Sorunun bu
þekilde açýk ve görünür olmasý, sadece, cezaevlerinde yýllardýr sür-git devam eden siyasi
tutsaklarýn karþý karþýya kaldýklarý durum ve
buna karþý sürekli mücadele içinde bulunmalarýndan kaynaklanmamaktadýr. Sorunun bu
açýk ve görünür niteliði, asýl olarak, oligarþik
yönetimin cezaevlerini tüzük, yönetmelik ve
genelgelerle yönetmesinden kaynaklanmaktadýr.
Ülkemiz cezaevlerinin tüzük, yönetmelik
ve genelgelerle yönetilmesinin ortadan kaldýrýlmasý, her zaman ve her yerde geçerli demokratik bir yasal çerçeveye oturtulmasý ve
tutsaklarýn haklarýnýn yasal güvenceye sahip
kýlýnmasý, cezaevleri için olmaz-sa-olmaz koþul durumundadýr. Ceza Ýnfaz Yasasýndan Terörle Mücadele Yasasýna kadar pekçok yasa
ve yasa maddesi içinde genel ifadelere sahip
olan cezaevlerinin yönetiminin, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle yürütülür halde tutulmasý, þüphesiz oligarþik yönetimin istediði zaman ve istediðinde cezaevlerine yönelik uygulamalarý deðiþtirebilmesinin koþullarýný yaratmaktadýr. Bu da, açýk bir biçimde keyfi
yönetimin varlýðý demektir.
Cezaevlerine iliþkin sorunlarýn uzun dönemli tek kalýcý çözümü, cezaevlerinin yöne-
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timinin ve tutsaklarýn haklarýnýn demokratik
bir yasal güvenceye sahip kýlýnmasýdýr. 1996
süresiz açlýk grevi ve ölüm orucunda açýk biçimde ifade edildiði gibi, tüm cezaevlerinde insani yaþam koþullarýna uygun ve tek
bir statünün oluþturulmasý talebi bu demokratik yasal güvencenin ifadesi durumundadýr.
Ülkemizdeki cezaevi sorunlarýnýn sür-git
yapýsý karþýsýnda, demokratik bir cezaevleri
yasasýnýn çýkartýlmasý öylesine kaçýnýlmaz bir
hale gelmiþtir ki, mevcut hükümetin Adalet
Bakaný H. Sami Türk, Temmuz ayýnýn son gününde Fikret Bila aracýlýðýyla cezaevlerinde
Batý demokrasilerinden esinlenerek iki yeni
uygulamaya geçileceðini açýklamak zorunda
kalmýþtýr.
Aracý ya da Bakanlýðýn halkla iliþkiler
görevlisi olarak da tanýmlanabilecek Fikret
Bila, bakanýn, bu çerçevede, infaz hakimliði ile cezaevleri denetim kurullarý oluþturmayý
planladýðýný haber haline getirmiþtir.
Adalet Bakaný H. Sami Türkün bu son
açýklamalarý, þüphesiz hücre tipi cezaevleri
uygulamasýna kamuoyu desteði saðlamaya
yöneliktir. Ancak bu özel amaç, ayný zamanda cezaevlerinin yönetiminin yasal güvenceye
sahip kýlýnmasý gereðinin de bir itirafý durumundadýr.
Ancak Adalet Bakanýnýn Fikret Bila aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada yer verilen ifadeler, sadece uygulamanýn yasal ve toplumsal denetimine iliþkindir. Asýl olan, bizzatihi
cezaevlerinin yönetiminin ve tutsaklarýn haklarýnýn tek bir demokratik yasaya kavuþturulmasýdýr. Ve ancak bu yasadan sonradýr ki, uygulamanýn yasal ve toplumsal denetimine iliþkin kurumlar oluþturulabilir ve iþlevsel
olabilir.
Burada ana halka, cezaevlerinin yönetiminin ve tutsaklarýn haklarýnýn demokratik bir
yasal güvenceye kavuþturulmasý olmakla birlikte, cezaevlerinin yönetiminin sürekli yerelleþtirilmesi ve yerel koþullara baðlanarak tutsaklara sýnýrlandýrýlmýþ haklar verilmesi yönündeki eðilimler kesinkes dýþlanmalýdýr.
Þüphesiz, oligarþik yönetimin kendiliðinden ve kendi kendine cezaevlerinin yönetimine ve tutsaklarýn haklarýna iliþkin demokratik bir yasa çýkartmasýný beklemek safdillik
olur. Onlar, böyle bir yasa çýkartmaya zorlanmadýklarý sürece, kendilerine konjonktüre
uygun olarak cezaevlerini kullanabilme olanaklarýný veren statükoyu sonuna kadar koruyacaklardýr. Böyle bir yasa çýkartmaya zorlandýklarý koþullarda ise, olabildiðince mevcut
statüyü yasal duruma getirmek yönünde ha-

reket edeceklerdir. Ancak her durumda, cezaevlerindeki mücadele, belirlenmiþ ve belirgin bir amaca yönelik olarak sürdürüleceðinden, her tekil mücadele bir önceki ve sonraki mücadeleyle baðlantýlý sonuçlar doðuracak
ve birbirinin üstünde yükselecektir. Böylece,
cezaevlerindeki mücadelelerin, kitlelerin ekonomik-demokratik mücadelesinin bir parçasý
haline gelmesi saðlanacak ve bu mücadelelerin birbirinden yalýtýlmasýnýn önüne geçilecektir. (Bu durumda, dün olduðu gibi bugün de,
cezaevlerinden kamuoyunun duyarlýlýðýna
yönelik yapýlan açýklamalarýn giriþ bölümünde yer alan, kitlelerin ekonomik-demokratik
mücadelesi ile cezaevlerindeki mücadelenin
bir bütün oluþturduðuna iliþkin uzun açýklamalar gereksiz hale gelecektir.)
Yukarda da belirttiðimiz gibi, bugün siyasi tutsaklarýn cezalarýnýn infazýna iliþkin koþullar, Terörle Mücadele Yasasýndan Cezalarýn Ýnfazýna Ýliþkin Yasaya kadar deðiþik yasalarda ve yasa maddelerinde belirtilmiþtir.
Terörle Mücadele Yasasýnýn (3713 sayýlý yasa)
16. maddesinde, siyasi tutsaklarýn cezalarý,
tek kiþilik veya üç kiþilik oda sistemine göre
inþa edilen özel infaz kurumlarýnda infaz edilir. Bu kurumlarda açýk görüþ yaptýrýlmaz. Hükümlülerin birbirleriyle irtibatýna ve diðer
hükümlülerle haberleþmesine engel olunur.
denilmektedir. Tüm hükümetlerin hücre tipi
cezaevi uygulamasý karþýsýnda gösterdikleri
duyarlýlýk ve aynýlýðýn dayanaðý bu madde
olmaktadýr. Böylece Terörle Mücadele Yasasý,
hücre tipi cezaevlerinin yasal dayanaðý olarak, doðrudan cezaevinin nasýl yönetileceðinden, siyasi tutsaklarýn hangi haklara sahip olacaðýna (daha doðrusu olmayacaðýna) kadar
hemen herþeyi belirlemektedir. Bu somut
durum bile, siyasi tutsaklarýn mücadelesini,
salt yerel düzeyde bazý hak gasplarýna karþý
mücadele olmaktan çýkartmakta ve demokratik mücadelenin önemli bir parçasý haline getirmektedir.
Böyle bir yasal dayanaða sahip olan
hücre tipi cezaevi konusunda Adalet Bakanýnýn son açýklamalarý, yani cezaevlerindeki
uygulamalarýn yasal ve toplumsal denetime açýk hale getirilmesi (globalizmin dilinde þeffaflýk) hiç bir deðere sahip deðildir.
Terörle Mücadele Yasasýnda yer alan hükümlülerin birbirleriyle irtibatýna ve diðer hükümlülerle haberleþmesine engel olunur
hükmü, açýk bir biçimde hükümlülerin haberleþme özgürlüðünün sýnýrlandýrýlmasýný deðil,
tümüyle kaldýrýlmasýný ifade etmektedir. Böyle bir hüküm, cezalarýn infazýna iliþkin uluslararasý ölçütlerde kabul edilen bireysel hak
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ve özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasýyla temelden farklýdýr.
Demokratik bir yönetim altýnda, temel sorun, bireysel hak ve özgürlüklerin devlet tarafýndan tanýnmasý ve güvenceye alýnmasýdýr.
Dolayýsýyla, bireyin hangi koþullarda gözaltýna
alýnacaðýndan nasýl yargýlanacaðýna ve bu süreçte hangi haklara sahip olduðunun belirgin
ve kesin hükümlere baðlanmasý ne denli demokratik bir yönetimin önsel koþuluysa, ayný
þekilde hükümlülerin hangi bireysel hak ve
özgürlüklerinin ceza ve infaz kurumlarýnda sýnýrlandýrýlacaðý ve ne ölçüde sýnýrlandýrýlacaðýnýn belirgin ve kesin hükümlere baðlanmasý
zorunludur. Demokrasi, herhangi bir yasanýn,
yürütme gücü tarafýndan kolayca deðiþtirilebilindiði ve istenildiði gibi yorumlandýðý bir yönetim deðildir. Bu baðlamda, cezaevleri, bireylerin tüm hak ve özgürlüklerinin ortadan
kaldýrýldýðý yerler deðil, bu hak ve özgürlüklerin belli ölçülerde sýnýrlandýrýldýðý yerler durumundadýr.
Sorunun bu þekilde ortaya konuluþu, siyasi tutsaklarýn mücadelesinin belirgin amaçlara sahip olmasýný getireceði gibi, ayný zamanda kitlelerin demokratik hak ve özgürlükler
konusunda belirgin bir bilince sahip olmasýna da katkýda bulunacaktýr.
Demokratik bir yönetimin ne olduðu konusunda belirgin bir bilince sahip olmayan bir
halk, demokratik reformlar ile demokratik
devrim arasýndaki farký kavramasý olanaksýz
olduðu gibi, reform söyleminin demagojik
niteliðini de kavrayamayacaktýr. Bu çerçevede, siyasi tutsaklarýn mücadelesi, ayný zamanda reformizme karþý bir mücadele niteliðine
sahip olmaktadýr. Böylece, siyasi tutsaklarýn
mücadelesi, siyasi gerçeklerin teþhirinin ayrýlmaz bir parçasý olarak, salt dönemsel deðil,
sürekli bir mücadele alaný haline gelir.
Siyasi tutsaklarýn bu çerçevedeki mücadelesi, net bir programa sahip olunmasýný ve
hedeflerin net bir biçimde ifade edilmesini
gerektirir.
Cezaevlerinin yönetiminden tutsaklarýn
haklarýna kadar her konuyu kapsayan demokratik bir yasanýn çýkartýlmasý mücadelesi pek
çok deðiþik eylem biçimlerini gündeme getirecektir. Oligarþik yönetimin bu alana yönelik her türden demagojisinin de, bu çerçeve
içinde açýða çýkartýlmasý olanaklýdýr.
Örneðin, dün olduðu gibi bugün de, oligarþik yönetim, cezaevilerinin güvenlik sorunu ile tutsaklarýn haklarý sorununu bir ve tek
olarak ele almakta ve kamuoyunu bu yönde
koþullandýrmaktadýr. Bu demagoji, güvenlik
in saðlanabilmesi için, siyasi tutsaklarýn ala-

bildiðine zor ve sýnýrlý koþullarda yaþamalarýnýn gerekli olduðu kanýsýný uyandýrmayý hedeflemektedir. Cezaevleri firarlarýnýn ya da firar giriþimlerinin haberlerin ilk sýralarýnda verilmesinin nedeni de budur.
Tüm bunlar, siyasi tutsaklarýn, uzun erimli ve programlý bir mücadelesini öngörmektedir. Oligarþik yönetimin mevcut yasal dayanaklarý ve keyfi yönetim tarzý, kaçýnýlmaz olarak (konjonktürel) cezaevlerindeki sorunlarý
güncelleþtirmekte ve hemen tavýr alýnmasýný
zorunlu kýlan sonuçlar doðurmaktadýr. Gerçekleþtirilen eylemler, bu durumun kaçýnýlmaz sonucu olmakla birlikte, kazanýmlar,
geçici ve yerel düzeyde kalmaktadýr. Bu da,
oligarþik yönetimin siyasi tutsaklara yönelik
yeni bir giriþimine kadar pekçok þeyin bir yana býrakýlmasýna neden olmaktadýr. Somut
geliþmelerin ortaya çýkardýðý ivedilikler (hemen tavýr alýnma zorunluluðu) ortamýnda,
uzun erimli ve programlý bir mücadelenin gerekliliði ne denli ortaya konulursa konulsun
hiç bir deðere sahip olamamasýnýn nedeni
de budur.
Ancak, bu deðersizlik, sorunun özünü
deðiþtirmemektedir. Bazý tutsak ailelerinin
Adalet Bakaný ile yaptýklarý son görüþme ve
Sincan F-tipi cezaevi gezisi, sorunun konjonktürel olmadýðýný çok açýk biçimde ortaya koymuþtur. Hücre cezaevleri sorununun,
salt mimari bir sorun olmadýðý Kartal cezaevindeki mafya babalarýnýn yaþam koþullarýnda ifadesini bulur. Sorun, mimari olarak
hücre tipi cezaevlerinin yaþanabilir durumda olup olmadýðý deðil, bunun içinde siyasi
tutsaklarýn hangi haklara sahip olacaklarý ve
bu haklarýn nasýl bir yasaya dayandýrýlacaðýdýr. Terörle Mücadele Yasasýnda ifadesini bulan, haklarýn ortadan kaldýrýlmasýný esas alan
bir cezaevi yönetim anlayýþý, mimari yapýnýn
getirmiþ olduðu ek avantajlarla, siyasi tutsaklarýn birleþik mücadelesini engelleyebileceðini
varsayacaðýndan, çok daha cüretkar ve çok
daha keyfi bir yönetim biçimi oluþturacaktýr.
Böyle bir keyfiyet ortamýnda, planlý, sistemli ve merkezi bir faaliyet yürütmek durumunda olan devrimci örgütlerin, cezaevlerine yönelik konjonktürel saldýrýlarla, mevcut
durumun öne çýkardýðý temel sorunlardan
uzaklaþmalarý ve bugün görüldüðü gibi, ülkenin içinde bulunduðu somut koþullardan
uzaklaþmalarý kaçýnýlmazdýr.
Tüm bunlar, somut koþullarýn yarattýðý tüm
ivediliklere raðmen, uzun erimli bir cezaevi
mücadele programýnýn belirlenmesini ivedi
hale getirmektedir.
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