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12 Eylül 1980 tarihinde oligarþinin askeri darbesiyle ülkemiz solunda ortaya çýkan devrim
kaçkýnlýðýnýn yaratmýþ olduðu yozlaþma ve
çürümenin ele alýndýðý bir yazý.
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Kendilerini ne idiðü belirsiz 78 kuþaðý olarak
sunan devrim kaçkýnlarýnýn yeni kahramanlýk
serüvenleri....
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SORUMLU (V.i.S.d.P) : Sezai Görür

Marksýn 9 Ocak 1848de Brüksel Demokratik
Birliðinde yaptýðý konuþma.

Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist ülkeler
tarafýndan nasýl sömürüldüðünü ve bu sömürünün tarihsel geliþimini ortaya koyan bir deðerlendirme.



12 EYLÜL

ÝÇÝNDEKÝLER
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Onlar,
mücadelemizde
her zaman
yaþayacaklardýr.

Geçen yýl yaptýðý konuþma ile büyük bir tartýþmaya ve ilgiye konu olan Yargýtay Baþkaný Sami
Selçukun bu yýlki konuþmasý ve globalizm
yandaþlýðýný irdeleyen bir yazý.

Ve her zaman olduðu gibi, globalizm dünyasýnda borsa kazandýrmaya devam ediyor...
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Ýnternet Adresi:

http://www.kurtuluscephesi.com
E-Mail Adresi:

kurcephe@kurtuluscephesi.com
Yazýþma Adresi:
Postfach 2501
55514 Bad Kreuznach / Deutschland

Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda
basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 1 Ekim 2000

Ederi: 500.000 TL.
5 DM - 15 FFr.
5 Sfr. - 6 NG
Abone Ederi:
10 Sayý ..... 70 DM
15 Sayý ..... 100 DM
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Karl Marks
SERBEST TÝCARET SORUNU ÜZERÝNE
KARL MARKSIN 9 OCAK 1848DE BRÜKSEL DEMOKRATÝK
BÝRLÝÐÝNDE YAPTIÐI KONUÞMA [*]

Baylar,
Ýngilterede Tahýl Yasalarýnýn kaldýrýlmasý, 19. yüzyýl serbest ticaretinin en
büyük zaferidir. Serbest ticaretten sözedilen her ülkede imalatçýlarýn kafalarýndaki
baþlýca þey, genel olarak tahýl ve hammaddelerin serbest ticaretidir. Yabancý tahýl
üzerine koruyucu gümrük konulmasý çok çirkin bir þeydir; bu, halklarýn açlýðý
üstünde spekülasyon yapmak demektir.
Ucuz gýda, yüksek ücret: Ýngiliz serbest ticaretçilerinin uðrunda milyonlar
harcamýþ bulunduklarý tek amaç budur, ve onlarýn gösterdiði coþku, daha þimdiden Kýtada bulunan kardeþlerine de sýçramýþtýr. Genel olarak söylemek gerekirse, serbest ticaret olmasýný dileyenler bunu iþçi sýnýfýnýn koþullarýný hafifletmek için istemektedirler.
Ama gariptir ki, kendileri için her ne pahasýna olursa olsun ucuz gýda
üretilecek olanlar çok nankörlük etmektedirler. Fransada ucuz hükümet ne denli
az saygý görüyorsa, Ýngilterede de ucuz gýda o denli az saygý görmektedir. Halk,
bu fedakar baylarý, Bowring, Bright ve hempalarýný, en azýlý düþmanlar ve en
utanmaz ikiyüzlüler olarak görmektedir.
Ýngilterede herkes bilmektedir ki, liberaller ile demokratlar arasýndaki
savaþým, serbest ticaretçiler ile çartistler arasýndaki savaþým adýný almaktadýr.
Þimdi Ýngiliz serbest ticaretçilerinin kendilerini esinlendiren iyi niyetlerini
halka nasýl kanýtladýklarýna bakalým.
Fabrika iþçilerine söyledikleri þuydu:
Tahýl üzerine konan gümrük, ücretlere konan bir vergidir; sizler bu vergiyi toprak beylerine, o ortaçað aristokratlarýna ödüyorsunuz; eðer durumunuz
periþansa, bu, yaþamýn acil gereksinmelerinin pahalý oluþundandýr.
Buna karþýlýk iþçiler de imalatçýlara þunu soruyorlardý:
Son otuz yýl boyunca sanayimiz en büyük geliþmeyi gösterirken nasýl
oluyor da bizim ücretlerimiz tahýl fiyatlarýnýn yükseliþine oranla çok daha hýzlý
düþüyor?
Toprak beylerine ödediðimizi söylediðiniz vergi, iþçi baþýna, haftada üç
peni kadardýr. Oysa 1815 ile 1843 arasýnda el tezgahý dokumacýsýnýn ücreti haftada
28 þilinden 5 þiline, buhar tezgahý dokuyucusununki de 1823 ile 1843 arasýnda
haftada 20 þilinden 8 þiline düþmüþtür.
Ve bütün bu dönem boyunca, verginin toprak beylerine ödediðimiz kýsmý, hiç bir zaman üç peniyi geçmemiþtir. Ve sonra, 1834 yýlýnda, ekmek çok
[*]
Fransýzca olarak Brükselde Þubat 1848 baþlarýnda çýkmýþ olan Marksýn Serbest Ticaret Sorunu Üzerine adlý
konuþmasý, Marks ve Engelsin dostu ve öðrencisi Joseph Weydemeyer tarafýndan Almancaya çevrilip ayný yýl
Almanyada yayýnlanmýþtýr. Engelsin arzusu üzerine bu yapýt, 1885te Felsefenin Sefaletinin ilk Almanca baskýsýna ek olarak basýlmýþ ve o zamandan bu yana bu kitabýn bir parçasý olarak basýlagelmiþtir.
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ucuz ve iþler de çok iyi gitmekteyken siz bize ne dediniz? Dediniz ki, Eðer mutsuzsanýz bunun nedeni çok fazla çocuðunuzun bulunmasý ve evliliðinizin emeðinizden daha üretken olmasýdýr!
Bizlere söylediðiniz sözler aynen böyleydi, ve siz yeni yoksullar yasasý
yapmaya ve iþevleri, proletarya Bastilleleri kurmaya giriþtiniz.

"

Haklýsýnýz deðerli iþçiler; ama, ücretleri belirleyen yalnýzca tahýl fiyatý deðil,
iþçilerin kendi aralarýndaki rekabettir de.
Ama bir þeyi çok iyi düþünün, yani ülkemizin kayalardan ve kum yýðýnlarýndan ibaret olduðunu. Tahýlýn çiçek saksýlarýnda yetiþtirilebileceðini hayal etmiyorsunuz herhalde. Öyleyse sermayemizi ve emeðimizi tümüyle kýsýr bir toprak
üzerinde israf edeceðimize, tarýmdan vazgeçip kendimizi yalnýzca sanayie verecek olursak, bütün Avrupa fabrikalardan vazgeçecek ve Ýngiltere, Avrupanýn tüm
geri kalan kýsmý kendi kýrsal bölgesi olmak üzere, koca bir fabrika kenti haline
gelecektir.
Ýþçilerine iþte böyle nutuk çeken imalatçý, bir yandan da küçük tüccar
tarafýndan sorguya çekilmektedir:
Tahýl Yasalarýný kaldýracak olursak tarýmý gerçekten yok ederiz; ama bütün
bunlara karþýn, öteki uluslarý kendi fabrikalarýndan vazgeçirtip bizimkilerden satýn almaya zorlayamayýz.
Sonuç ne olur? Ben þu anda ülkede sahip bulunduðum müþterileri yitiririm, yerli ticaret de pazarlarýný.
Ýmalatçý sýrtýný iþçilere dönüp dükkancýya karþýlýk verir:
Siz onu bize býrakýn! Tahýl üzerindeki gümrükten bir kez kurtulduk mu,
dýþarýdan daha ucuz tahýl ithal edeceðiz. Sonra da, tahýl aldýðýmýz ülkelerde ücretler arttýðý anda da biz ücretleri düþüreceðiz.
Böylece zaten sahip bulunduðumuz üstünlüklere ek olarak, bir de daha
düþük ücret üstünlüðüne sahip olacaðýz ve bütün bu üstünlüklerle Kýtayý bizden
satýn almaya kolayca zorlayacaðýz.
Ama þimdi çiftçiler ve tarým iþçileri de tartýþmaya katýlmýþlardýr.
Peki ama, Tanrý aþkýna, bizler ne olacaðýz?
Yaþamýmýzý kazandýðýmýz tarýmý ölüm cezasýna mý çarptýracaðýz? Ayaklarýmýzýn altýndaki topraðýn çekilip alýnmasýný kabullenecek miyiz?
Tahýl Yasasýna Karþý Birlik, buna yanýt olarak, Tahýl Yasalarýnýn kaldýrýlmasýnýn Ýngiliz tarýmý üzerindeki toptan etkisi konusunda en iyi üç yazýya ödüller vermekle yetindi.
Bu ödülleri, yazýlarý binlerce nüsha halinde boydan boya tüm köylere
daðýtýlan Hope, Morse ve Greg adlý baylar aldýlar.
Ödül kazananlardan ilki, kendisini, yabancý tahýlýn serbest ithalinden ne
kiracý çiftçinin ve ne de tarým iþçisinin zarar görmeyip, yalnýzca toprak aðasýnýn
zarar göreceðini kanýtlama iþine veriyor. Kiracý Ýngiliz çiftçisinin diye baðýrýyor
öfkeyle, Tahýl Yasalarýnýn kaldýrýlmasýndan korkmasýna gerek yoktur, çünkü baþka hiç bir ülke bu kadar çok tahýlý Ýngiltere kadar ucuza üretemez.
Demek ki, tahýl fiyatý düþse bile, bu size dokunmayacaktýr, çünkü bu
düþüþ yalnýzca düþecek olan rantý etkileyecek, duraðan kalacak olan sýnai kârý
ve ücretleri etkilemeyecektir.
Ödül kazananlarýn ikincisi, Bay Morse, bunun tersine, yasalarýn kaldýrýlmasýyla tahýl fiyatýnýn yükseleceðini öne sürmektedir. Koruyucu gümrüklerin tahýl
için hiç bir zaman kazançlý bir fiyat saðlayamamýþ olduðunu kanýtlamak için
kendisini büyük sýkýntýlara sokuyor.
Bu iddiasýný desteklemek üzere yabancý tahýl ithal edildiði her seferinde
tahýl fiyatýnýn Ýngilterede epeyce yükseldiði, ve az tahýl ithal edildiðinde ise fiyatýn aþýrý derecede düþtüðü olgusunu anmaktadýr. Bu ödül kazanýcýsý, yüksek
fiyatlara yol açanýn ithalat olmayýp, ithalata yol açanýn yüksek fiyatlar olduðunu
unutuyor.
Ve ödül kazanýcýsý arkadaþýnýn tam tersine, tahýl fiyatýndaki her yükseliþin
hem kiracý çiftçi için ve hem de iþçi için kârlý olduðunu, ama toprak aðasý için
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kârlý olmadýðýný öne sürüyor.
Büyük bir imalatçý olan ve makalesi büyük kiracý çiftçilere seslenen ödül
kazanýcýlardan üçüncüsü, Bay Greg, bu tür budalalýklarla ayný düþüncede olamazdý. Onun dili daha bilimseldir.
O, Tahýl Yasalarýnýn rantý, ancak tahýl fiyatlarýný da yükseltmekle yükseltebileceðini ve tahýl fiyatýný ise, ancak, sermayeyi kendisini düþük kaliteli topraða
uygulamaya zorlayarak yükseltebileceðini kabul ediyor ve bunu çok basit bir
biçimde açýklýyor.
Eðer yabancý tahýl ithal edilmeyecek olursa, nüfus artmasýna orantýlý olarak, verimliliði daha düþük toprak kullanmak gerekecektir ki, bu topraklarýn ekimi daha büyük harcamalarý gerektirecek ve bunun sonucu olarak da, bu topraðýn
ürünü daha pahalý olacaktýr.
Tahýlýn zorunlu bir satýþ durumu olduðundan, fiyat, ister istemez, en pahalý toprak ürününün fiyatý ile belirlenecektir. Bu fiyatla daha iyi kalitedeki toprak
üzerindeki üretim maliyeti arasýndaki fark, rantý oluþturur.
Bundan ötürü, eðer Tahýl Yasalarýnýn kaldýrýlmasý sonucu tahýl fiyatý ve
dolayýsýyla rant düþerse, bunun nedeni düþük kaliteli topraðýn artýk ekilmemesidir. Demek ki, rantýn azalmasý ile kiracý çiftçilerin bir kýsmýnýn yýkýlmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.
Bay Gregin dilini anlaþýlabilir kýlmak için bu sözler gerekliydi.
Tarýmla geçinemeyen küçük çiftçiler diyor Bay Greg geçim kaynaðýný
sanayide bulacaklardýr. Büyük kiracý çiftçilere gelince, bunlarýn kâr etmemesi
olanaksýzdýr. Toprak beyleri bunlara ya çok ucuza toprak satmak zorunda kalacaklardýr, ya da kira anlaþmalarý çok uzun dönemler için yapýlacaktýr. Bu, kiracý
çiftçilere topraða büyük tutarlarda sermaye uygulama, daha geniþ ölçüde tarýmsal makine kullanma ve ayrýca, tahýl yasalarýnýn kaldýrýlmasýnýn ilk sonucu olan
ücretlerdeki genel düþüþten ötürü, el emeðinden tasarruf etme olanaðý verecektir.
Dr. Bowring, bir açýk toplantýda, Ýsa Serbest Ticarettir ve Serbest Ticaret
de Ýsadýr diye haykýrarak, bütün bu iddialara bir de dinin takdisini baðýþlamýþtýr.
Öyle anlaþýlýyor ki, bütün bu ikiyüzlülükler ucuz ekmeði iþçilere cazip
göstermek hesabýyla yapýlmamýþtýr.
Ayrýca, fabrika iþçilerinin iþgününü oniki saatten on saate indirecek olan
On Saat Yasasýna karþý hâlâ savaþmakla uðraþan ayný imalatçýlarýn gösterdikleri
bu ani hayýrseverliði çalýþan insanlar nasýl anlayabilirlerdi ki?
Bu imalatçýlarýn hayýrseverlikleri konusunda bir fikir edinmek üzere, bütün
fabrikalarda halen yürürlükte bulunan fabrika yönetmeliklerini anýmsatýrým sizlere, baylar.
Her imalatçý, isteyerek ya da istemeyerek yapýlmýþ her kusura para cezalarý öngören düzenli bir ceza yasasýna sahiptir. Örneðin bir iskemleye oturma
bahtsýzlýðýna uðrayacak olsa; fýsýldayacak veya konuþacak, ya da gülecek olsa;
birkaç dakika geç gelecek olsa; makinenin herhangi bir parçasý kýrýlacak ya da
istenilen kalitede iþ çýkartýlmayacak olsa, vb., vb., iþçi belirli bir miktar para ödemektedir. Bu para cezalarý iþçinin gerçekten yaptýðý zarar-ziyandan her zaman
daha büyüktür. Ve iþçiye para cezasýna çarpýlmasý için her olanaðý saðlamak
üzere, fabrika saati ileri alýnmakta ve iyi mal durumuna getirmesi için iþçiye
kötü hammadde verilmektedir. Kurallarý çiðneme olaylarýný çoðaltmakta yeterince usta olmayan gözeticiler iþten çýkartýlmaktadýrlar.
Görüyorsunuz ki, baylar, bu kiþisel yasalar, bu türden yasa-çiðnenmeleri
yaratmak özel amacýyla yapýlmakta ve para yapmak amacýyla da yasa-çiðnemeleri imal edilmektedir. Böylece nominal ücretleri azaltmak ve iþçinin üzerinde
hiç bir denetimi bulunmayan kazalardan bile kâr saðlamak amacýyla her yola
baþvurmaktadýr.
Sýrf onlarýn kaderlerini iyileþtirmek amacýyla sýnýrsýz harcamalara girebileceklerine iþçiyi inandýrmaya çalýþan hayýrseverlerle bu imalatçýlar ayný kiþilerdir.
Demek ki bunlar, bir yandan iþçilerin ücretlerini fabrika yönetmelikleri aracýlýðýyla
en aþaðýlýk biçimde kemirirlerken, öte yandan da ayný ücretleri Tahýl Yasalarýna
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Karþý Birlik aracýlýðýyla tekrar yükseltmek için en büyük fedakarlýklara katlanmaktadýrlar.
Bunlar, çok büyük harcamalarla bazý bakýmlardan Birliðin resmi ikametgahý olan büyük saraylar yaptýrmakta; serbest ticaretin akidelerini telkin etsinler
diye Ýngilterenin dörtbir köþesine misyonerler ordusu göndermekte; iþçiyi kendi
çýkarlarý konusunda aydýnlatmak için binlerce broþür bastýrýp bedava olarak daðýtmakta; basýn kendilerinden yana çýksýn diye pek büyük tutarlar harcamakta;
serbest ticaret hareketini yürütmek için geniþ bir idari sistem örgütlemekte ve
açýk toplantýlarda tüm belagat varlýklarýný ortaya koymaktadýrlar. Ýþte bu toplantýlarýn birinde bir iþçi þöyle baðýrýyordu:
Toprak beyleri bizim kemiklerimizi satacak olsalar, bunlarý bir buhar
deðirmeninden geçirip un yapmak üzere ilk satýn alacak kiþiler siz imalatçýlar
olurdunuz.
Ýngiliz iþçiler, toprak beyleri ile sanayi kapitalistleri arasýndaki savaþýmýn
önemini çok iyi anlamýþlardýr. Ücretlerin azaltýlabilmesi için ekmeðin fiyatýnýn
azaltýlmasý gerektiðini ve rant ne denli düþerse sýnai kârýn o denli yükseleceðini
çok iyi bilmektedirler. Ýngiliz serbest ticaretçilerinin havarisi, çaðýmýzýn en ünlü
iktisatçýsý Ricardo, bu noktada iþçilerle tamamen ayný düþüncededir. Ekonomi
politik konusundaki ünlü yapýtýnda þöyle demektedir:
Kendi tahýlýmýzý üretmek yerine ... daha ucuz bir fiyattan ... gereksinmemizi karþýlayabilecek yeni bir pazar keþfedersek, ücretler düþer, kârlar yükselir.
Tarýmsal ürünün fiyatýndaki düþüþ, yalnýzca topraðýn iþlenmesinde çalýþtýrýlan
iþçinin deðil, ticaret ve imalatta çalýþtýrýlanlarýn da tümünün ücretlerini düþürür.
Ve baylar, daha önceleri beþ frank alan iþçinin, þimdi tahýl daha ucuz
diye, eline yalnýzca dört frank geçmesi karþýsýnda kayýtsýz kalacaðýný sanmayýn.
Onun ücretleri kârlara kýyasla hep düþmemiþ midir ve kapitalistlerinkiyle
kýyaslandýðýnda, toplumsal durumunun kötüleþmiþ olduðu apaçýk ortada deðil
midir? Kaldý ki, aslýnda uðradýðý zarar daha da fazladýr.
Tahýl fiyatlarý daha yüksek ve ücretler de daha yüksek olduðu sürece,
ekmek tüketiminden yapýlan küçük bir tasarruf, iþçinin baþka þeylerden yararlanmasýna yetiyordu. Ama ekmek çok ucuz, ve bundan ötürü ücret de çok ucuz
olur olmaz, baþka eþyalar almak için ekmekten artýk hemen hiç tasarruf yapamaz.
Ýngiliz iþçileri, Ýngiliz serbest ticaretçilerine onlarýn kuruntularýný ya da yalanlarýný yutmadýklarýný göstermiþlerdir; ve eðer buna karþýn, iþçiler, toprak beylerine karþý olanlarla dava birliði yapmýþlarsa, bu, feodalizmin son kalýntýlarýný yoketmek amacý için, ve uðraþacak yalnýzca bir tek düþman býrakmak içindi. Ýþçilerin
hesabý yanlýþ deðildi, çünkü toprak beyleri, imalatçýlardan intikam almak için,
iþçilerin otuz yýldan beri boþ yere talep etmekte olduklarý ve Tahýl Yasalarýnýn
kaldýrýlmasýnýn hemen ardýndan çýkartýlmýþ bulunan On Saat Yasasýnýn geçirilmesinde iþçilerle dava birliði yaptýlar.
Dr. Bowring, Ýktisatçýlar Kongresinde, kendi iddiasýna göre, iþçiler tarafýndan tüketilmek üzere Ýngiltereye kaç baþ sýðýr, ne kadar jambon, domuz pastýrmasý, kümes hayvaný vb., ithal edildiðini göstermek için cebinden uzun bir liste
çýkardýðýnda, o sýrada Manchester ve diðer fabrika kentlerindeki iþçilerin
baþlamakta olan bunalým yüzünden kendilerini sokaða atýlmýþ bulduklarýný sizlere söylemeyi ne yazýk ki unutmuþtur.
Ekonomi politikte, ilke olarak, bir tek yýla ait rakamlar, genel yasalar formüle etmekte asla temel alýnmamalýdýr. Her zaman için altý-yedi yýllýk bir ortalama dönem alýnmalýdýr  modern sanayiin bolluk, aþýrý üretim, duraksama,
bunalým gibi çeþitli evrelerden geçip kaçýnýlmaz çevrimini tamamladýðý bir zaman dönemi.
Kuþkusuz, bütün metalarýn fiyatlarý düþecek olsa, ve bu serbest ticaretin zorunlu sonucudur bir frankla daha önce aldýðýmdan çok daha fazla þey
satýn alabilirim. Ve iþçinin franký herhangi bir baþkasýnýn franký kadar geçerlidir.
Öyleyse serbest ticaret iþçi için çok yararlý olacaktýr. Yalnýzca bir tek küçük güçlük
var bunda, o da, frankýný diðer metalarla deðiþmezden önce, iþçinin, ilkin emeðini
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kapitalistle deðiþmiþ olmasýdýr. Eðer bu deðiþimde iþçi, ayný emek karþýlýðýnda
her zaman adý geçen franký elde ettiyse ve diðer bütün metalarýn fiyatlarý düþmüþse, böyle bir pazarlýktan her zaman kazançlý çýkacaktýr. Zorluk yaratan nokta, bütün metalarýn fiyatlarý düþtüðünde benim ayný para karþýlýðýnda daha çok
meta elde edip etmeyeceðim deðildir.
Ýktisatçýlar, emeðin diðer metalarla deðiþildiði andaki fiyatýný alýrlar hep.
Ama emeðin sermaye ile kendi deðiþimini tamamladýðý aný tümüyle görmezden gelirler.
Metalar üreten makineyi harekete geçirmek için daha az harcama gerekince, bu makinenin bakýmý için gerekli olan ve iþçi diye adlandýrýlan þeyler de
daha ucuza malolacaktýr. Eðer bütün metalar daha ucuzsa, emeðin de, ki o da
bir metadýr, fiyatý düþecektir ve, daha sonra da göreceðimiz gibi, bu meta, emek,
diðer metalara oranla çok daha aþaðýlara düþecektir. Eðer iþçi, hâlâ iktisatçýlarýn
iddialarýna güvenmeyi sürdürüyorsa, görecektir ki, frank cebinde eriyip gitmiþtir
ve geriye elinde kala kala bir beþ metelik kalmýþtýr.
Bunun üzerine iktisatçýlar size þöyle diyeceklerdir: Eh, iþçiler arasýndaki
rekabetin, ki serbest ticaret altýnda elbette azalmayacaktý, çok geçmeden ücretleri metalarýn düþük fiyatlarýyla uyumluluk içine sokacaðýný kabul ediyoruz. Ama,
öte yandan, düþük meta fiyatlarý tüketimi artýracaktýr, daha büyük tüketim, üretim artýþý getirecektir ki, bunu da iþçilere olan daha büyük bir talep izleyecektir,
ve iþçilere olan bu daha büyük talebi de ücretlerde bir yükselme izleyecektir.
Bu iddianýn tüm çizgisi þuna varmaktadýr: Serbest ticaret, üretici güçleri
artýrýr. Eðer sanayi geliþmesini sürdürürse, eðer zenginlik, eðer üretici güç, eðer,
tek sözcükle, üretken sermaye artarsa, emeðe olan talep, emeðin fiyatý, ve bunun sonucu olarak da ücret oranlarý yükselir.
Ýþçi için en uygun koþul, sermayenin büyümesidir. Bu kabullenilmelidir.
Sermaye duraðan kalacak olursa, sanayi de yalnýzca duraðanlaþmakla kalmaz,
ama zayýflar ve bu durumda ilk kurban iþçi olacaktýr. Gidip kapitalistin önünde,
duvarýn dibine dizilecektir. Ve sermayenin büyümesini sürdürmesi halinde iþçi
için en iyisi olduðunu söylediðimiz bu durumda onun kaderi ne olacaktýr? Gene
ayný biçimde, gidip duvarýn dibine dizilecektir. Üretken sermayenin büyümesi,
sermaye birikimi ve yoðunlaþmasý demektir. Sermayenin merkezileþmesi daha
büyük bir iþbölümü ve daha çok makine kullanýmýný gerektirir. Daha büyük
iþbölümü, iþçinin özel hünerini yok eder ve bu hünerli iþin yerine herkesin yapabileceði emeði koyarak iþçiler arasýndaki rekabeti artýrýr.
Ýþbölümünün bir iþçiyi üç iþçinin iþini yapabilecek duruma getirmesiyle,
bu rekabet daha da þiddetlenir. Ayný sonucu makine, çok daha geniþ boyutlarda yaratýr. Sanayi kapitalistlerini durmadan çoðalan araçlarla çalýþmaya zorlayan
üretici güçlerdeki büyüme, küçük sanayicileri yýkar ve onlarý proletarya saflarýna
atar. Sonra, faiz oranýnýn sermaye birikimine orantýlý olarak düþmesiyle, artýk
aldýklarý kâr paylarýyla (temettülerle) geçinemeyen küçük rantiyerler sanayie girmeye zorlanýrlar ve böylece proleterlerin sayýsýný þiþirirler.
Ensonu, üretken sermaye ne denli artarsa, o denli gereksinmelerini bilmediði pazar için üretim yapmak zorunda kalýr, üretim o denli tüketimin önüne
geçer, arz o denli talebi zorlamaya çalýþýr ve bunlarýn sonucu olarak da bunalýmlarýn sýklýðý ve þiddeti artar. Ama buna karþýlýk, her bunalým da sermayenin
merkezileþmesini hýzlandýrýr ve proletaryaya katýlmalar yaratýr.
Demek ki, üretken sermaye büyüdükçe, iþçiler arasýndaki rekabet bundan çok daha fazla büyür. Emeðin karþýlýðý herkes için azalýrken, bazýlarý için
emeðin külfeti artar.
1829da, Manchesterde, 36 fabrikada 1.088 pamuk iplikçisi çalýþýyordu.
1841de bunlarýn sayýsý 448den fazla deðildi ama, 1829da 1.088 iplikçinin nezaret ettiðinden 53.353 tane daha fazla mekiðe nezaret ediyorlardý. El emeði üretici gücün arttýðý oranda artmýþ bulunsaydý, iplikçilerin sayýsýnýn 1.848e ulaþmýþ
olmasý gerekirdi; geliþtirilmiþ makine, demek ki, 1.100 iþçiyi iþsiz býrakmýþtý. Ýktisatçýlarýn verecekleri karþýlýðý önceden biliyoruz. Bu biçimde iþlerini kaybedenler, derler, baþka türden iþler bulacaklardýr. Dr. Bowring, Ýktisatçýlar Kongresinde
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bu iddiayý yinelemekten geri kalmadý, ama buna karþýlýk kendi kendisini tekzip
etmekten geri durmadý.
1835te, Dr. Bowring, Avam Kamarasýnda serbest ticaretçilerin kendilerine uzaktan göstermekte olduklarý o yeni türden iþleri bulamayan ve çok uzun
bir süreden beri aç dolaþan Londralý 50.000 el tezgahý dokumacýsý konusunda
bir konuþma yaptý.
Dr. Bowringin bu konuþmasýnýn en çarpýcý pasajlarýný vereceðiz:
Dokumacýlarýn bu sýkýntýsý ... kolayca öðrenilen ve daha ucuz üretim
araçlarý tarafýndan durmadan istilaya uðrayan bir iþ türü olmasýnýn kaçýnýlmaz
koþulundan ileri gelmektedir. Ýþ rekabetinin çok fazla olmasý durumunda, talepteki çok kýsa bir duraksama ... bir bunalým yaratýr. El tezgahý dokumacýlarý, daha
ötesinde insan varlýðýnýn artýk dayanamayacaðý bu durumun eþiðindedirler ve
ufak bir gecikme onlarý açlýða mahkum eder. ... Makinelerdeki iyileþtirmeler, ...
her geçen gün biraz daha el emeðinin yerini alarak, geçiþ döneminde, pek çok
geçici sýkýntýlarý da beraberlerinde getirirler. ... Ulusal yarar, ancak bazý bireylerin zarara uðramalarý pahasýna satýn alýnabilir. Geride kalmýþ olanlara bazý þeylere
malolmaksýzýn manüfaktürlerde ilerleme olduðu görülmemiþtir; ve bütün keþifler
arasýnda el tezgahý dokumacýsýnýn durumunu en doðrudan etkileyen buhar tezgahýdýr. Birçok eþyada el dokumacýsý daha þimdiden yenik düþmüþ durumdadýr; daha bir sürüsünde de kaçýnýlmaz olarak teslim olmak zorunda kalacaktýr.
Daha ileride de þöyle diyor:
Hindistan Genel Valisi ile Doðu Hindistan Kumpanyasý arasýnda Dakka
el tezgahý dokumacýlarý konusunda yapýlmýþ yazýþmalar var elimde. ... Birkaç yýl
önce Doðu Hindistan Kumpanyasý, Hindistan tezgahlarýndan yýlda 6.000.0008.000.000 parça pamuklu mal tutarýnda ürün alýyordu. Talep, giderek 1.000.000un
biraz üstüne kadar düþtü, ve þimdi de hemen hemen bütünüyle kesilmiþtir.
1800de, Birleþik Devletler, Hindistandan yaklaþýk olarak 800.000 parça pamuklu
alýyordu; 1830da ise 4.000 bile deðil. 1800de Portekize 1.000.000 parça sevk
edilmiþti; 1830da ise yalnýzca 20.000. Mutlak açlýða indirgenmiþ yoksul Hindistan dokumacýlarýnýn durumlarýndaki periþanlýk korkunçtur. Ve bunun nedeni neydi? Daha ucuz Ýngiliz mamullerinin varlýðý. ... Birçoklarý açlýktan öldü, geri
kalanlarýn büyük bir kýsmý baþta tarým olmak üzere baþka iþlere geçtiler. Ýþlerini
deðiþtirmemek, kaçýnýlmaz açlýk demekti. Ve þu anda orasý, Dakka bölgesi, Ýngilterenin buhar tezgahlarýndan çýkmýþ iplik ve pamuklu kumaþlarla dolup
taþmaktadýr. ... Bütün dünyada güzellikleri ve zerafetleriyle ün yapmýþ Dakka
muslinleri de ayný nedenden yok edilmektedir. Ve Hindistandaki bir sürü sýnýfýn þu anda çekmekte olduðu sýkýntýlarýn bir benzerini daha ticaret tarihinde
bulmak zordur.
Dr. Bowringin konuþmasý daha çarpýcýdýr, çünkü verdiði olgular kesindir
ve bu olgularý yumuþatmak için kullandýðý sözcükler, tüm serbest ticaret vaýzlarýnýn ortak ikiyüzlülüðünü tümüyle taþýmaktadýr. Dr. Bowring, iþçileri, yerleri daha
az masraflý üretim araçlarýyla doldurulmasý gereken üretim araçlarý olarak tanýtýyor. Sözünü ettiði emek, tümüyle ender türden bir emekmiþ; dokumacýlarý yoketmiþ bulunan makineye de, gene ayný biçimde ender bir makineymiþ gibi davranýyor. Bir gün el tezgahý dokumacýlarýnýn akibetine uðramayacak hiç bir tür el
emeðinin bulunmadýðýný unutuyor.
El emeðinin tümüyle yerini almak, ya da erkek yerine kadýn ve çocuk
çalýþtýrmak, ya da eðitilmiþ zanaatçýlarýn yerine kendi kendisine hareket eden
çýkrýk makinesi koymak, makinelerdeki her iyileþtirmenin þaþmaz amacý ve eðilimidir aslýnda. Water-twist ya da thorostle cotton millsde, eðirme iþi, tümüyle
onaltý ve daha yukarý yaþlardaki kadýnlar tarafýndan yapýlmaktadýr. Sýradan çýkrýk makinesi yerine kendi kendisine hareket eden çýkrýk makinesi koymaktan
amaç, erkek iplikçilerin büyük bir kýsmýný iþten çýkartýp, delikanlýlarý ve çocuklarý alýkoymaktý.
Serbest ticaretçilerin en coþkulusu Dr. Urenin bu sözleri, Dr. Bowringin
itiraflarýný tamamlama görevi görüyor. Dr. Bowring bazý bireysel zararlardan sözediyor ve ayný zamanda da bireysel zararlarýn tüm sýnýflarý yok ettiðini söylüyor;
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geçiþ dönemi sýrasýndaki geçici sýkýntýlardan sözediyor ve bunlardan sözederken de bu geçici zararlarýn ayný zamanda çoðunluk için, yaþamdan ölüme, geri
kalanlar için ise, daha iyi bir durumdan daha kötüsüne geçiþ demeye geldiðini
yadsýmýyor. Eðer daha ötede bu iþçilerin sýkýntýlarýnýn sanayiin ilerlemesinden
ayrýlmaz olduklarýný ve ulusun refahý için gerekli bulunduklarýný iddia ediyorsa,
bununla söylemek istediði þey, burjuva sýnýfýnýn refahýnýn, zorunlu olarak, emekçi
sýnýfýn sýkýntýlarýný öngördüðünden ibarettir.
Dr. Bowringin yok olmakta olan iþçilere sunduðu bütün tesellinin ve aslýnda serbest ticaretçilerin öne sürdükleri tüm tazminat öðretisinin vardýðý nokta
þudur:
Yok olan siz binlerce iþçi, umutsuzluða kapýlmayýn! Gözünüz arkada kalmadan ölebilirsiniz. Sýnýfýnýz yok olmayacaktýr. Bu sýnýfýn sayýsý, her zaman, kapitalist sýnýfýn onu tümüyle ortadan kaldýrma korkusuna kapýlmaksýzýn katliamdan
geçirmesine yeter bollukta olacaktýr. Kaldý ki, eðer sermaye, onlarý tekrar tekrar
sömürmek için sömürülecek malzemesini, yani iþçileri gözetmeyecek olursa,
nasýl olur da yararlý bir biçimde kullanýlabilir?
Öyleyse, serbest ticaret uygulamasý iþçi sýnýfýnýn durumu üstünde ne etki
yapacaktýr? sorusunu, hâlâ çözümlenmesi gereken sorun olarak öne sürüp durmak niye? Quesnayden Ricardoya dek ekonomi politikçilerce formüle edilmiþ
bütün yasalar, serbest ticareti hâlâ tökezletmekte olan engellerin ortadan
kaldýrýlmýþ bulunduklarý varsayýmý üzerine dayandýrýlmýþlardýr. Bu yasalar, serbest ticaretin uygulandýðý oranda doðrulanmaktadýrlar. Bu yasalardan ilki, rekabetin her metaýn fiyatýný asgari üretim maliyetine indirgemesidir. Böylece, ücret,
asgari emeðin doðal fiyatý olmaktadýr. Peki, ücretlerin asgarisi nedir? Ýþçinin bakýmý için; onu, ne denli kötü olursa olsun, kendisini ayakta kalabilecek bir duruma sokmak için; ve ne denli az olursa olsun, kendi neslini çoðaltmasý için
vazgeçilmez olan eþyalarýn üretimi için ne gerekiyorsa o kadar.
Ama sanmayýnýz ki, iþçi yalnýzca bu asgari ücreti alýr, ve hele hiç sanmayýnýz ki, bunu her zaman alýr.
Hayýr, bu yasaya göre, iþçi sýnýfýnýn bahtý bazan bundan daha iyi olacaktýr. Bazý zamanlar bu asgarinin üstünde bir þey alýr, ama bu fazlalýk, onun sýnai
duraksama dönemlerinde bu asgarinin altýnda aldýðý ücretlerin yaratmýþ olduðu
açýklarý kapamaya yarayacaktýr yalnýzca. Yani, dönem dönem gelen belirli bir
zaman süreci içinde, sanayiin bolluk, aþýrý üretim, duraksama ve bunalým dalgalanmalarý içinden geçtiði çevrimde, iþçi sýnýfýnýn bu gereksinmelerin üstünde
ve altýnda aldýklarýnýn tümü birlikte hesaplanacak olsa, göreceðiz ki, iþçi sýnýfý
bu asgariden ne fazla, ne de eksik almýþtýr, yani iþçi sýnýfý, herhangi bir miktarda sefalet ve bahtsýzlýða uðradýktan ve sýnai savaþ alanýnda bir sürü ceset býraktýktan sonra kendisini bir sýnýf olarak muhafaza etmiþ olacaktýr. Ama bütün
bunlarýn ne önemi var ki? Sýnýf aynen, hatta daha fazlasýyla gene varolacaktýr;
sayýsý artmýþ olacaktýr.
Ama hepsi bundan ibaret deðil. Sanayiin ilerleyiþi, daha az pahalý geçim
araçlarý yaratýr. Böylece biranýn yerini alkol, yünlü ve keten bezinin yerini pamuklu, ve ekmeðin yerini de patates almýþtýr.
Demek ki, emeði daha ucuz ve daha kötü gýda ile yaþatacak araçlar bulundukça, ücretler asgarisi de sürekli olarak düþmektedir. Bu ücretler, insaný
yaþamak için çalýþmak zorunda býrakmakla baþlattýklarý iþi, ona bir makine hayatý yaþatmakla tamamlýyorlar. Ýþçinin varlýðýnýn basit bir üretim aracý olmaktan
baþka bir deðeri yoktur ve kapitalistin de ona davranýþý buna göre olmaktadýr.
Emek metaýnýn, ücret asgarisinin bu yasasý, iktisatçýlarýn varsayýmý olan
serbest ticaret, gerçek bir olgu durumuna geldiði oranda doðrulanacaktýr. Öyleyse iki þeyden biri: ya serbest ticaret varsayýmý üstüne dayandýrýlmýþ tüm ekonomi politiði reddetmeliyiz, ya da bu serbest ticaret altýnda ekonomik yasalarýn
tüm þiddetinin iþçilerin sýrtýna bineceðini kabullenmeliyiz.
Özetleyelim: toplumun mevcut koþullarý altýnda serbest ticaret nedir? Sermayenin özgürlüðüdür. Sermayenin ilerlemesini hâlâ sýnýrlamakta olan birkaç
ulusal engeli de devirdiniz mi, ona tam bir hareket özgürlüðü kazandýrmýþ ola-
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caksýnýz. Ücretli emeðin sermayeye olan iliþkisinin varolmasýna izin verdiðiniz
sürece, meta deðiþiminin yer aldýðý koþullar ne denli elveriþli olurlarsa olsunlar,
ortada her zaman sömürülecek bir sýnýf varolacaktýr. Sermayenin daha kârlý bir
biçimde kullanýlmasýnýn, sanayi kapitalistleriyle ücretli iþçiler arasýndaki uzlaþmaz
karþýtlýðý ortadan kaldýracaðýný sanan serbest ticaretçilerin bu iddialarýný anlamak gerçekten güçtür. Tersine, bunun tek sonucu, bu iki sýnýf arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýðýn daha da açýk bir biçimde ortaya çýkmasý olacaktýr.
Bir an için varsayalým ki, artýk ne Tahýl Yasalarý ve ne de yerel gümrük
vergileri diye bir þey vardýr; yani aslýnda iþçinin bugün kendi sefil durumunun
nedeni olarak gördüðü bütün raslansal koþullar tümüyle yok edilmiþlerdir ve siz
de onun gözünden gerçek düþmanýný saklayan bunca perdeyi kaldýrmýþsýnýzdýr.
Ýþçi, özgürleþmiþ sermayenin kendisini gümrük vergileriyle engellenen
sermayeden daha az köleleþtirmediðini görecektir.
Baylar! Soyut özgürlük sözcüðünün sizi aldatmasýna izin vermeyin. Kimin
özgürlüðü? Bu, bir kiþinin bir baþka kiþi karþýsýndaki özgürlüðü deðil, sermayenin iþçiyi ezme özgürlüðüdür.
Serbest ticaret üstüne dayandýrýlmýþ bir düzenin ürünü olan bu özgürlük
düþüncesinden hareketle, serbest rekabete yetki vermeyi neden sürdürmek isteyesiniz ki?
Serbest ticaretin bir ve ayný ulusun deðiþik sýnýflarý arasýnda ne türden bir
kardeþlik yarattýðýný göstermiþ bulunuyoruz. Serbest ticaretin yeryüzündeki uluslar arasýnda kuracaðý kardeþlik de bundan daha kardeþçe olmayacaktýr. Kozmopolit sömürüyü evrensel kardeþlik diye adlandýrmak ancak burjuvazinin
beyninde doðabilecek bir düþüncedir. Sýnýrsýz rekabetin bir ülkenin içinde ortaya çýkardýðý bütün yýkýcý olaylar, dünya pazarýnda daha devasa boyutlarda yinelenirler. Olsa olsa ödül kazanýcýlarýmýz Hope, Morse ve Greg beylerin tezleri
kadar deðer taþýyan bu konudaki serbest ticaret safsatasý üzerinde daha fazla
durmamýzýn bir gereði yok.
Örneðin bize deniliyor ki, serbest ticaret uluslararasý bir iþbölümü yaratacaktýr ve böylelikle her ülke, kendi doðal üstünlüklerine en uygun düþen üretimde bulunacaktýr.
Kahve ve þekerin Batý Hint adalarýnýn doðal kaderi olduðuna belki de inanýyorsunuz baylar.
Bundan, iki yüzyýl önce, ticaret diye bir sorunu olmayan doða, buralara
ne þeker kamýþý ve ne de kahve aðaçlarý dikmiþti.
Ve belki de yarým yüzyýldan az bir süre içinde orada ne kahve ne de
þeker bulacaksýnýz, çünkü Hindistan, daha ucuz üretimi sayesinde, Batý Hint
adalarýnýn bu sözde doðal kaderiyle daha þimdiden baþarýlý bir biçimde savaþmýþ
bulunuyor. Ve Batý Hint adalarý, doðal zenginlikleriyle birlikte, Ýngiltere için daha
þimdiden ezelden beri el ile dokumaya mahkum edilmiþ Dakka dokumacýlarý
kadar aðýr bir yük haline gelmiþlerdir.
Bir þey daha hiç bir zaman unutulmamalýdýr: Bir zamanlar nasýl her þey
bir tekel halini aldýysa, bugün de, bütün ötekilere egemen olan bazý sanayi dallarý
vardýr ve bunlar kendilerinden en geniþ bir biçimde yararlanan uluslara dünya
pazarýnýn kumandasýný saðlamaktadýrlar. Böylece uluslararasý ticarette pamuk,
tek baþýna, giyim eþyasý imalatýnda kullanýlan bütün öteki hammadelerin tümünden çok daha büyük bir öneme sahiptir. Serbest ticaretçilerin günlük tüketimde
kullanýlan ve manüfaktürün en geliþmiþ bulunduðu ülkelerde en ucuz bir biçimde
üretilen ürünleri dengelemek üzere her sanayi dalýndaki birkaç özelliði vurgulamalarý gerçekten gülünçtür.
Serbest ticaretçiler bir ulusun baþkasýnýn sýrtýndan nasýl zenginleþebileceðini anlayamýyorlarsa, buna þaþmamamýz gerek, çünkü bu baylar bir ülke içinde bir sýnýfýn baþka bir sýnýfýn sýrtýndan kendisini nasýl zenginleþtirdiðini de anlamayý reddediyorlar.
Baylar, sanmayýnýz ki ticaret özgürlüðünü eleþtirirken himayecilik sistemini savunmak gibi bir niyet taþýyoruz.
Kiþi, eski rejimin dostu olmadan da anayasa rejimine düþman olduðunu
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ilan edebilir.
Bundan baþka, himayeci sistem, belirli bir ülkede sanayi kurmanýn, yani
ülkeyi dünya pazarýna baðýmlý duruma getirmenin aracýndan baþka bir þey deðildir, ve dünya pazarýna baðýmlýlýk saðlandýðý andan sonra da serbest ticarete azçok baðýmlýlýk zaten var demektir. Bunun yanýnda, himayeci sistem, bir ülke
içinde özgür rekabeti geliþtirmeye yardým eder. Bundan ötürü, burjuvazinin kendisini bir sýnýf olarak hissettirmeye baþladýðý ülkelerde, Almanyada örneðin, koruyucu gümrükler elde etmek için büyük çabalara giriþtiðini görüyoruz. Koruyucu
gümrükler burjuvaziye, feodalizme ve mutlakiyet hükümetine karþý silah olarak,
kendi güçlerini yoðunlaþtýrma ve ayný ülke içinde serbest ticareti gerçekleþtirme
aracý olarak hizmet ederler.
Ama, genel olarak, serbest ticaret sisteminin yýkýcý olmasýna karþýn, günümüzün himayeci sistemi de tutucudur.
Serbest ticaret sistemi, eski uluslarý parçalar ve proletarya ile burjuvazi
arasýndaki uzlaþmaz karþýtlýðý uç noktasýna iter. Tek sözcükle, serbest ticaret sistemi toplumsal devrimi hýzlandýrýr. Ýþte yalnýzca bu devrimci anlamýyladýr ki,
baylar, ben serbest ticaretten yanayým.
Karl MARKS
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Emperyalist Sömürü
Mekanizmasý



Emperyalizm, globalizm sözcüðünün
dünya çapýnda yaygýnlaþtýrýlmasýna paralel
olarak daha az kullanýlmaya baþlanýlan ve
kullanan kiþilerin çaðdýþý olmakla suçlandýklarý sözcük olmuþtur. Bunun doðal uzantýsý
ise, glo-balleþen dünyada, artýk emperyalist
sömürü, emperyalizme baðýmlýlýk gibi kavramlarýn önemini yitirdiði, tüm dünya ekonomilerinin karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisi içinde
olduklarý söylemi olmaktadýr.
Bu söylemin en temel argümaný, emperyalist olarak adlandýrýlan ülkelerin de, günümüzde emperyalizme baðýmlý ülkelere baðýmlý hale geldikleri ve bu ülkeler olmaksýzýn varlýklarýný sürdüremeyecekleri olmuþtur.
Ancak iki yýl önce patlak veren Asya Kriziyle
birlikte globalizm yandaþlarýnýn bu temel
argümaný büyük bir darbe almýþ ve bazý
ulus-devlet yönetimlerinde (emperyalizmin
yerli iþbirlikçilerinin yönetimi) globalleþmeden uzak durma düþüncesi ve eðilimi ortaya çýkmýþtýr.
Bunun üzerine globalizm yandaþlarý yeni
bir kýlýf peþine düþmüþler ve global dünyadan kopuþun ulus-devlete nelere malolacaðýnýn propagandasýný yapmaya baþlamýþlardýr. Ülkemiz somutunda Asaf Savaþ Akat, Osman Ulagay gibi globalist ekonomistlerin
son aylarda sürekli iþledikleri bu konu, globalizmin gerçekçi bir alternatifi olmadýðýndan yola çýkarak, varolan tek alternatifin eskiye dönmek olduðu önyargýsý üzerine oturtulmuþtur. Bunlara göre, globalizm, özelleþtirme, serbest ticaret, gümrüklerin kaldýrýlmasý demektir ve bu yönüyle tüm ulusal
sýnýrlarýn kaldýrýlmasý ve ulus-devletin iþlevlerini yitirmesi ve küçülmesi anlamýna gelmektedir. Kim ki, globalizme karþý çýkarsa,
özelleþtirmeye ve serbest ticarete karþý çýk-

mak durumundadýr ve bu karþý çýkýþlarýyla
devletçiliði ve himayeciliði savunmak zorundadýrlar. Ve hepimizin de bildiði gibi,
devletçilik ve himayecilik çok kötü
birþeydir!
Bu globalizm yandaþlarý arasýnda açýk
sözlü ve gerçekçi olanlar da vardýr. Onlara
göre, globalizm, bizatihi emperyalizmdir ve
bunu gizlemeye hiç gerek yoktur! Ama emperyalizm, eski bildik emperyalizm olmaktan çýkmýþtýr, dolayýsýyla emperyalist globalizm yararlýdýr ve insanlara yeni seçenekler sunmaktadýr. Ve týpký diðerleri gibi, bunlar için de globalizmin alternatifi yoktur!
Onlar için globalleþme, kapalý ekonomileri yýkmaktadýr. Kapalý ekonomiler ise, az
üretilip az tüketilen, halkýn sýnýrlý bir yaþam
standartýna sahip olduklarý geri ekonomilerdir. Bu ekonomiler, globalleþme ile birlikte
dünyanýn her yanýna yayýlan McDonaldýn
hamburgerini hiç görmeden, bilmeden ve yiyeyemeden ölen insanlarýn ülkesine özgüdür;
onlar tüm yaþamlarý boyunca patates, köfte
yemekten öteye gitmemiþlerdir. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakaný Recep Önalýn
deyiþiyle, bir ülkenin geliþme seviyesi, Suþi
yiyenlerin sayýsýyla ölçülür!
Bu globalizm propagandasýnda kullanýlan tüm sözcükler ve kavramlar özelleþtirme, serbest ticaret, gümrüklerin kaldýrýlmasý, kapalý ekonomi, karþýlýklý baðýmlýlýk
gibi birkaç sihirli kavramýn üzerinde yükselmektedir. Pekçok kavramda olduðu gibi, bu
kavramlarýn da içleri boþaltýlmýþ ve emperyalizm sözcüðünün out olmasýyla birleþtirilerek
büyük ekonomistler ortalýkta dolaþýr olmuþtur. Serdar Turgutun televoleci ekonomistler olarak tiye aldýðý bu globalizm propagandistlerine bakýldýðýnda, globalleþmeyle
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birlikte herþey deðiþmiþtir, dolayýsýyla yeni
þeyler söylemek gerekmektedir.
Ýþte bu propaganda ortamýnda, emperyalizmin ne olduðu konusunda hiçbir bilgiye ve
düþünceye sahip olmayan birilerine emperyalizmden, emperyalist sömürüden, emperyalizmin bunalýmlarýndan söz etmek eski þeyleri
söylüyorlar kanýsý uyandýrmaktan baþka bir
sonuç vermemektedir. Böylesine bir ortamda 100 yýllýk emperyalizm olgusunu baþka
sözcüklerle anlatabilmek olanaksýz olduðundan, insanlara nasýl aldatýldýklarýný, yanýltýldýklarýný anlatmak da olanaksýz görünmektedir.
Bu olanaksýzlýk içinde yapýlabilen tek þey, bu
insanlarýn baþlarýna büyük bir felaket gelmesiyle akýllarýnýn baþlarýna gelmesini beklemek
olmaktadýr. Bu ortamda bir kez daha emperyalizmi ve emperyalist sömürü mekanizmasýný eski sözcüklerle yeniden ve yeniden ortaya koymak kaçýnýlmazdýr.
Emperyalizm, en bilinen ve en eski sözcüklerle þöyle tanýmlanýr: Tekellerin ve malisermayenin egemenliðini kurduðu; sermaye
ihracýnýn birinci planda önem kazandýðý; dünyanýn uluslararasý tekeller arasýnda paylaþýldýðý
ve dünyadaki bütün topraklarýn, ülkelerin en
büyük kapitalist ülkeler arasýnda bölüþülmesinin tamamlanmýþ bulunduðu bir geliþme aþamasýna ulaþmýþ kapitalizmdir.
Bu tanýmlamayý yapan Lenin emperyalizmin bu özelliklerini þöyle açýmlar:
1° Üretimde ve sermayede görülen yoðunlaþma öyle yüksek bir geliþme derecesine
ulaþmýþtýr ki, ekonomik yaþamda kesin rol oynayan tekeller ortaya çýkmýþtýr;
2° Banka sermayesi ile sanayi sermayesi
bütünleþmiþ ve bu mali sermaye temeli üstünde bir mali oligarþi kurulmuþtur;
3° Sermaye ihracý, meta ihracýndan ayrý
olarak, özel bir önem kazanmýþtýr;
4° Dünyayý aralarýnda bölüþen uluslararasý
tekelci kapitalist birlikler kurulmuþtur;
5° En büyük kapitalist güçlerce dünyanýn
toprak bakýmýndan bölüþülmesi tamamlanmýþtýr.
Ýþte bu olgularla belirlenen emperyalizm,
tekelci kapitalizm olarak da tanýmlanýr ve
dünya çapýnda bir avuç banka sermayesi ile
sanayi sermayesinin bütünleþmesiyle ortaya
çýkan mali sermaye tarafýndan mali sermaye
imparatorluðu kurulmasý olarak somutlaþýr.
Burada ifadesini bulan dünya çapýnda sözcükleri, günümüzde global sözcüðü ile ifade edilmektedir.
Þüphesiz burada ortaya çýkan en temel
soru, dünya çapýnda mali sermaye imparatoluðunun kurulmasýnýn anlamý nedir? ol-

maktadýr.
Globalist ekonomistlerin sözcükleriyle
ifade edersek, dünya çapýnda mali sermaye
imparatorluðu kurulursa ne olacak yani!
Hem, sermaye ihracýyla ülkemize çok miktarda yabancý sermaye gelmiþ olmayacak
mý? Böylece daha fazla yatýrým ortaya çýkacak, bu sayede insanlarýmýz iþ bulacak ve
daha fazla þeyler alabileceklerdir!
Ortaya çýkan temel soruyu ve bunun globalist ekonomistlerin söylemindeki çarpýklýðý
ortaya koymadan önce þu kesinkes ortaya konulmuþ olmalýdýr: Burada ortaya çýkan soru,
günümüzde ortaya çýkan bir soru deðildir. Bu
sorunun tarihi, emperyalizmin ortaya çýkýþýna
dayanýr, yani yüzyýllýk bir geçmiþe sahiptir. Bu
nedenle, bugün olsa ne olacak yani gibisinden demagojik söylem, bugüne kadar ne
olduðunun ortaya konulmasýný gerektirir.
Eðer, bugüne kadar, dünya çapýnda mali sermayenin egemenliði, insanlara ve insanlýða
olumlu katkýlarda bulunmuþ ve olumlu
sonuçlar ortaya çýkarmýþsa, elbette söylenebilecek fazlaca bir þey yoktur ve herkesin
globalleþme yandaþý olmasý gerekir. Ama
20. yüzyýlýn tarihi mali sermayenin egemenliðinin sonuçlarýnýn tam tersi olduðunu ortaya
koymuþtur.
Öncelikle mali sermaye egemenliðinin
ne olduðu bilinmek zorundadýr.
Yukarda da ortaya koyduðumuz gibi, mali
sermaye (finans-kapital), banka sermayesi ile
sanayi sermayesinin bütünleþmesiyle ortaya
çýkmýþtýr. Emperyalist aþamadan önceki kapitalist dönemde (ki buna serbest rekabetçi
kapitalizm denilmektedir), banka sermayesi, faiz getiren sermaye olarak sanayi sermayesinin yanýnda yer alýr. Sanayici kapitalist,
faiz karþýlýðýnda banka sermayesinden (finans
kuruluþlarý) kredi alarak üretimini sürdürür ya
da geniþletir. Bu iþlemlerde bankalar, salt parasal iþlemler yapan aracý kuruluþlar durumundadýr. Bu yönüyle, feodal dönemin tefeci sermayesinin kapitalizm koþullarýndaki
devamý gibidirler.
Lenin bankalarýn bu dönemde ekonomideki yerini ve rolünü þöyle ifade etmektedir:
Bankalarýn ilk ve temel görevi,
ödemelerde aracýlýk hizmeti görmektir. Bu yolla, etkin olmayan para sermayeyi etkin sermayeye, yani kâr saðlayan sermayeye dönüþtürürler; her çeþit para gelirlerini toplayarak, bunlarý,
kapitalist sýnýfýn emrine verirler. [*]
[*]
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Bir baþka deyiþle, banka sermayesi, bankalara þu ya da bu nedenle yatýrýlan paralarý
(mevduatlar) toplayan ve bunlarý belli bir faiz
karþýlýðýnda sanayici kapitaliste veren aracý
kuruluþlardýr. Böylece banka sermayesi, yerine getirdiði bu iþleve karþýlýk olarak aldýðý faizlerle kazanç saðlar. Bu nedenden dolayý, bankalar kazançlarýný artýrmak için daha fazla
mevduat toplamak ve daha yüksek faiz
oranlarýyla kredi vermek durumundadýrlar.
Bir bankanýn kredi verme gücü, onun toplamýþ olduðu mevduat tarafýndan belirlenir.
Büyük mevduatlar toplayan bankalar, sanayici
kapitaliste daha büyük miktarlarda kredi vererek, daha fazla faiz geliri elde ederler.
Zaman içinde sanayinin geliþmesi (kapitalizmin geliþmesi), sanayici kapitalistlerin
daha fazla kredi talebini ortaya çýkarmýþtýr.
Kredi talebindeki miktar ve hacim olarak
meydana gelen artýþ, bankalar arasýnda mevduat toplama yarýþýný hýzlandýrmýþtýr. Bu dönemde, hemen tüm bankalar küçük tasarruf
sahiplerinin paralarýný kendilerine çekebilmek için kýyasýya bir rekabete giriþirler. Küçük mevduat hesaplarýna ödenen yýllýk faizleri yükseltmekten, mevduat sahiplerine hediye vermeye kadar (ki bunun günümüzdeki
karþýlýðý promosyondur) her araç bu rekabet koþullarýnda öne geçmektedir.
Bankalarýn mevduat hesaplarýna ödedikleri faiz oranlarýndaki her yükseliþ, kaçýnýlmaz
olarak sanayici kapitalistin kredi faizlerinin
yükseliþini beraberinde getirmektedir. Böylece sanayici kapitalist, iþçi sýnýfýndan elde etmiþ olduðu artý-deðerin artan bölümünü yükselen kredi faizi olarak banka sermayesine
aktarmak zorunda kalmaktadýr. Kredi faizlerinin yükselmesi, kapitalist ekonominin buhrana girdiði dönemlerde, öncelikle küçük sanayicilerin ödeme güçlüðü içine girmelerine
neden olmaktadýr. Ve böylece, banka sermayesi ile sanayi sermayesi arasýndaki basit iliþki, kapitalist ekonominin kendi geliþim seyriyle, kapitalist ekonominin çevrimiyle doðrudan baðlantý içine girer. Bir kez daha kapitalist üretim iliþkilerinin kendi yasalarý gündemin ilk sýrasýna yükselir.
Kapitalist üretim iliþkisinin en temel özelliklerinden birisi, üretimdeki anarþidir. Bu
anarþinin temelinde sermayenin sürekli geniþleme ve kâr oranýný sürekli artýrma eðilimi yatar. Bir baþka deyiþle, kapitalizm koþullarýnda,
sermaye, sürekli olarak kendini geniþletmek
ve büyütmek için kâr oranýný sürekli yükseltmek durumundadýr. Bu da, sermayenin sürekli olarak yüksek kâr oranýna sahip üretim
sektörlerine yönelmesine neden olur. Bu yö-

nelim, kâr oraný dýþýnda hiçbir etmen tarafýndan sýnýrlandýrýlamaz ve engellenemez. Böylece, bir dönem için kâr oraný yüksek olan
üretim sektörlerine büyük bir sermaye yatýrýmý ortaya çýkar. Bu yatýrýmýn sonucunda, bu
sektörde üretim artar. Bu üretim artýþý, talep
tarafýndan emilemediði bir düzeye ulaþtýðýnda
ise, aþýrý-üretim ortaya çýkar ve bunun sonucu ise aþýrý-üretim buhranýdýr. Kapitalist ekonominin devrevi (çevrimsel) hareketinin bu
evresinde, sanayici kapitalistler ürünlerini satamazlar ve zorunlu olarak bankalara olan
kredi borçlarýný ve faizlerini ödeyemez hale
gelirler. Bunun kaçýnýlmaz sonucu, sanayici
kapitalistin iflas etmesi ve tüm mallarýný, haciz yoluyla, kredi aldýðý bankaya devretmesi
olmaktadýr.
Lenin, bu durumu þöyle özetler:
Bankalar geliþtikçe ve az sayýda
kurumlar halinde yoðunlaþtýkça, mütevazi aracýlar olmaktan çýkýp, belli bir
ülkenin ya da birçok ülkenin hammadde kaynaklarýnýn ve üretim araçlarýnýn
çoðunu, kapitalistlerin ve küçük patronlarýn para sermayelerinin hemen
hemen bütününü emirlerinde bulunduran muazzam tekeller haline gelirler. [*]
Ancak, bankalar, küçük iþletmeleri sadece yutmakla kalmazlar; onlarýn sermayelerine katýlarak, hisse senetlerini satýn alarak ya
da deðiþtirerek, kredi sisteminden yararlanarak, onlarý kendilerine baðlarlar, teknik
deyimiyle söylersek kendi konsorsiyumlarýna
sokarlar, yedeklerine alýrlar. [**] Bankalarýn
iþtiraklerinin sayýsý giderek artar. Anadolu
tüccarlarýnýn çok iyi bildikleri gibi, hangi kentte banka sayýsý artarsa, orada iflaslar çoðalýr.
Ve bu andan itibaren, bankalar, yani banka sermayesi, doðrudan sanayi sermayesinin
yöneticisi durumuna geçer.
Birden çok üretim alanýnda iþtirak sahibi haline gelen ve giderek birden çok ülkede iþtirakler kazanan banka sermayesinin
artan yoðunlaþmasý ve merkezileþmesi, bütün
kapitalist toplumun sanayi ve ticari iþlemlerini
kendi istemlerine baðlý hale getirir. Leninin
deyiþiyle, banka sermayesi, bu andan itibaren, kapitalist toplumun kaderini tam anlamýyla elinde tutar.
Banka sermayesi ile sanayi sermayesinin
bu bütünleþmesiyle ortaya çýkan mali sermayenin diðer büyük kâr kaynaðýný Lenin þöyle
[*]
[**]
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ortaya koymaktadýr:
Büyük geliþme halindeki kentlerin
çevresinde bulunan topraklar üzerine
yapýlan spekülasyonlar da mali sermaye için son derece kazançlý bir iþlem
olmaktadýr. Bankalar tekeli, burada,
toprak rantý ve ulaþtýrma yollarý tekelleri ile kaynaþýr; çünkü fiyatlarýn
yükseldiði ve topraðýn büyük kârlarla
satýlmasý olanaðý vb. özellikle kentin
merkeziyle rahat ve kolay ulaþtýrma
düzenine baðlýdýr; bu ulaþtýrma baðlantýsý da, holding sistemi ve müdürler
arasýndaki mevki paylaþýlmasý yoluyla
sözkonusu bankalara baðlý þirketlerin
elindedir. [*] (abç)
Emperyalizmin en temel özelliklerinden
birisi olan sermaye ihracý, banka sermayesindeki yoðunlaþma ve merkezileþmenin büyük
boyutlara ulaþtýðý bir evrede, para sermayenin uluslararasýlaþmasý olarak ortaya çýkmýþtýr.
Burjuva ekonomistlerinin yabancý sermaye
adýný verdikleri bu sermaye ihracý, kendi ülkesinde tüm sanayi ve ticari iþlemleri kendi
istemlerine baðýmlý hale getirmiþ olan banka
sermayesinin (ki büyük iþtirakleriyle sanayi
sermayesiyle bütünleþerek mali-sermaye haline gelmiþtir) dünyanýn diðer yerlerindeki
sanayi ve ticari iþlemleri de kendi istemlerine baðýmlý hale getirir. Ýþte bu aþamadan sonradýr ki, ulus-devlet sýnýrlarý içinde süregiden
kapitalist sömürü, ulus-devlet sýnýrlarýný aþarak uluslararasýlaþýr. Artýk dünyanýn dört bucaðýnda faaliyet yürüten mali-sermaye ve bu
sermayenin istemlerine, çýkarlarýna baðýmlý
sanayi ve ticari faaliyet gündemdedir. Emperyalizm, bu durumun ve faaliyetin bütünsel
ifadesidir.
Serbest rekabetin tam olarak hüküm sürdüðü eski kapitalizmin ayýrdedici niteliði meta ihracýydý. Tekellerin
hüküm sürdüðü bugünkü kapitalizmin
ayýrdedici niteliði ise, sermaye ihracýdýr.
Kapitalizm, emek-gücünün kendisinin meta haline geldiði, geliþmesinin
en yüksek aþamasýndaki meta üretimidir. Ulusal ve özellikle uluslararasý deðiþimlerin artmasý, kapitalizmin belirgin
çizgilerinden biridir. Ýþletmelerin, sanayilerin ve farklý ülkelerin, eþit olmayan
ve kesintili geliþmeler içinde oluþu, kapitalist rejimde, kaçýnýlmazdýr. Ýlk kapitalist ülke olan Ýngiltere, 19. yüzyýlýn

ortalarýna doðru serbest ticareti kabul
ederek, bütün dünyanýn atölyesi olmak, bütün ülkelere, aldýðý hammadde karþýlýðýnda mamul eþya vermek iddiasýndaydý. Ancak Ýngiltere, 19. yüzyýlýn son çeyreðinde, bu tekel durumunu yitirmeye baþlamýþtýr; çünkü kendilerini koruyucu gümrük tarifeleriyle
savunan diðer ülkeler de geliþerek, baðýmsýz kapitalist ülkeler haline gelmiþtir. 19. yüzyýlýn eþiðinde ayrý bir tekel
türünün kurulduðu görülüyor: ilkin,
bütün geliþmiþ kapitalist ülkelerde tekelci kapitalist birleþmeler; sonra, sermaye birikimi dev ölçülere ulaþmýþ
çok zengin bazý ülkelerin kurduðu tekel durumu. Böylece ilerlemiþ ülkelerde muazzam bir sermaye fazlasý meydana gelmiþ bulunuyor. [**]
Günümüzde Leninin ortaya koyduðu bu
geliþme ve bunun sonucu olarak zengin ülkelerde ortaya çýkan sermaye fazlasý olaðanüstü boyutlara ulaþmýþtýr. Ve tüm globalizm propagandasýnýn ardýnda yatan gerçek
de bu olaðanüstü boyutlara ulaþmýþ olan sermaye fazlasýnýn yüksek kâr saðlayacak alanlara ihtiyaç duymasýdýr.
Kapitalizm, kapitalizm olarak kaldýkça, sermaye fazlasý, belli bir ülkede
yýðýnlarýn yaþam düzeyini yükseltmeye
deðil -çünkü bu durumda kapitalistlerin kazançlarýnda bir azalma sözkonusudur-, dýþ ülkelere, geri kalmýþ ülkelere sermaye ihracý yoluyla, bu kârlarý
artýrmaya yönelir. [***]
Ýþte emperyalist sömürüyü gizlemeyi hedefleyen tüm globalleþme propagandasýnýn odak noktasý burada bulunmaktadýr. Bütün sorun, emperyalist ülkelerin sermaye fazlasýnýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelere ihraç edilmesiyle (yatýrým), bu ülkelerin geliþip-geliþmediðidir. Bir baþka deyiþle, globalizmin demagojisi, emperyalist sermaye ihracýnýn bir sömürü iliþkisi oluþturmayýp, yani bu ülkelerin
geri kalmalarýnýn nedeni olmayýp, ihraç edilen ülkelerin kalkýnmasýna katkýda bulunduklarý iddiasýdýr.
Mali-sermayenin dünya çapýndaki egemenliðinin ana unsuru, hammadde kaynaklarýna elkonulmasýdýr. Sermaye ihracýnýn temel hedefi olan dünya çapýndaki (global ölçekte) hammadde kaynaklarýnýn denetime
alýnmasý, doðrudan kapitalist üretimin niteli-
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ðiyle baðlantýlýdýr.
Kapitalist üretimin temel amacý, artý-deðer üretimidir. Bir baþka boyuttan ifade edersek, kâr için üretimdir. Dolayýsýyla sermayenin çýkýþ ve varýþ noktasý kârdýr. Kâr ise, sýradan sözcüklerle ifade edersek, üretim maliyetleri ile üretim gelirleri arasýndaki fazlalýktýr.
Kapitalist açýsýndan asýl olan kâr miktarý deðil,
kâr oranýdýr. Bu da, yatýrýlan sermayenin elde
edilen kâr miktarýna bölünmesiyle belirlenir.
Kapitalist kâr, ister miktar olarak, ister oran
olarak alýnsýn, her iki durumda da üretim maliyeti ile belirlenen bir aðýrlýða sahiptir. Kapitalist ekonomistlerin diliyle ifade edersek, üretim maliyeti, üretim sürecinde tüketilen sermaye miktarýna eþittir ve fabrikanýn inþa giderlerinden alýnan makinelerin fiyatýna, iþçilere ödenen ücretten hammaddeye ödenen
paraya kadar bir dizi unsurdan oluþur. Bu unsurlar içinde iþçi ücretleri ile hammadde fiyatlarý üretim maliyetini birincil dereceden
belirleyen unsurlardýr ve her ikisininde düþük
olmasý, üretim maliyetini azalttýðý gibi, kâr
oranýný da yükseltir. Bu nedenle, her zaman
kapitalist açýsýndan, iþçi ücretleri ile hammadde fiyatlarýnýn düþük tutulmasý ya da düþük
olmasý, kendi sermayesinin büyümesi açýsýndan birincil koþuldur. Ýþte emperyalist ülkelerdeki sermaye fazlasý, bu amaçla ihraç edilir.
Ýþçi ücretlerinin düþük ve hammadde fiyatlarýnýn ucuz olmasýný amaçlayan bir sermaye için, gerek iþçilerin yaþam düzeyleri,
gerekse hammadde sahibi ülkenin zenginliði
hiçbir deðere sahip deðildir. Bütün amaç, sermayenin kârýný ve kâr oranýný olabildiðince
yükseltmek olduðundan, bu deðersizlik, sermaye sahibinin kiþisel arzusu ya da amacý olarak öznel deðil, nesneldir. Ortaya çýkan sömürü, iþte bu kapitalizmin nesnel yasasýnýn bir sonucudur.
Kapitalizmin insan iradesinden, bilincinden baðýmsýz olan bu nesnel yasasýna raðmen, bazý emperyalizmin (ya da günümüzde
globalizmin) küçük-burjuva eleþtirmenleri,
kapitalizm, bugün her yerde sanayiye göre
çok geri kalmýþ olan tarýmý geliþtirebilseydi;
baþ döndürücü teknik ilerlemeye karþýn, her
yerde aç ve yokluk içinde bulunan halk kitlelerinin yaþam düzeyini yükseltebilseydi, bir
sermaye fazlasý sorunu olmayacaktý
diyebilmiþlerdir. [*]
Marksýn Kapitalde tüm yönleriyle ve boyutlarýyla ortaya koyduðu kapitalist üretim
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sürecinin nesnel yasalarý varolduðu sürece, bu
küçük-burjuva eleþtiriler iyiniyetten öte bir
deðere sahip deðildir.
Kapitalizmin nesnel yasalarý Kapital baþta
olmak üzere bir dizi Marksist-Leninist yapýtta
ortaya konulmuþ olduðu için, burada ülkemiz
somutundan bir örnek vermekle yetineceðiz.
Son haftalarda ülkemiz ekonomisi açýsýndan gündemdeki en önemli sorun, hiç þüphesiz enerji darboðazýdýr. Bilindiði gibi, giderek azalan sanayi üretimine raðmen, mevcut enerji kaynaklarýnýn yetersizliði karþýsýnda enerji tasarrufuna gidileceði ve bunun
için bir dizi tedbir alýnacaðý hükümet tarafýndan açýklanmýþtýr. Bu tedbirlerden biri, konutlarda 4 saatten az olmamak üzere elektrik kesintilerine gidilmesi olarak açýklanýrken, ikinci tedbir olarak Ýskenderun DemirÇelik Fabrikasý, Seydiþehir Alimünyum Fabrikasý, Karabük Demir-Çelik Fabrikasý baþta
olmak üzere bazý KÝTlerde üretimin durdurulacaðý bildirilmiþtir.
Olaylarý televizyon haberlerinden de olsa
izleyen herkesin bildiði gibi, sorun hiç de
enerji açýðý deðildir. Daha on ay önce büyük
gösteriþle Bakü-Ceyhan boru hattýnýn inþasýna
iliþkin anlaþma imzalanmýþken, Rusya ile
Mavi Akým projesi görüþmeleri sürüdürülürken, Türkmenistan doðal gazýna iliþkin anlaþmalar kamuoyuna yansýtýlýrken, tüm medya
nýn Türkiyeye her yerden enerji satmak isteyenler olduðunun propagandasýný yaptýklarý
bir dönemde, birden bire (barajlardaki su seviyesi düþtüðünden) enerji açýðý ve elektrik kesintileri manþetlere çýkmaya baþlamýþtýr. Týpký Akkuyu Nükleer Santral inþasýna iliþkin ihalenin açýlacaðý ilan edildiði günlerin arifesinde elektrik kesintilerinin baþlatýlmasý gibi.
Butün bu geliþmeler içinde ortaya çýkan
tek gerçek, ülkemizde enerji üretimi alanýnda büyük bir rekabetin yaþandýðýdýr. Petrole
dayalý elektrik santralleri üreticisi tekellerden,
doðal gaz çevrimli santral üreticisi tekellere
ve nükleer santral tekellerine kadar bir dizi
tekel bunun içinde yer almaktadýr. Ve bu deðiþik enerji kaynaklarý üreticisi tekeller, ayrýca kendi içlerinde de alt çýkar gruplarýna ayrýlmaktadýr. Kimisi Rusyadan doðal gaz alýmýyla ilgiliyken, kimileri Türkmenistan doðal
gazýyla ilgilidir. Ve her bir tekelin ulus-devleti, kendi tekelinin, Türkiyedeki büyük enerji yatýrýmlarý ihalesini almasý için devreye girmiþlerdir. Ýþte bu tekeller arasýndaki enerji
üretimindeki kýyasýya rekabetin nasýl sonuçlanacaðý belirginleþmemiþse de, ilk sonucu
Ýskenderun ve Karabük Demir-Çelik ile Seydiþehir Alimünyum fabrikasýnýn geçici olarak
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kapatýlmasý ve evlerde 4 saatten az olmamak
üzere elektrik kesintisi olmuþtur. Bu durumun
bir sonucu Ýskenderun, Karabük ve Seydiþehirde 20.000i aþkýn iþçinin iþsiz kalmasý iken,
diðer bir sonucu hiçbir alýcý çýkmadýðý için
özelleþtirilemeyen bu üç kentteki KÝTlerin
fiilen kapatýlmasý olmaktadýr. Tabii, bu elektrik kesintilerinin cep telefonlarý sisteminin
kullanýmýný günde 4 saat engelleyerek hazýr
kart sahiplerinin özgürlüklerini ve sýnýrsýz
internet olanaklarýyla internet eðlencesine
yöneltilenleri nasýl etkileyeceði bizleri ilgilendirmemektedir.
Elbetteki, bu enerji tasarrufu döneminde de kazananlar olmaktadýr. Týpký Marmara depremi sonrasýnda geçici konut-kalýcý konut tartýþmalarýyla prefabrik konut üreten
þirketlerin kazançlý çýkmalarý gibi, mobil
santral üreticileri bu tekeller arasý rekabet ortamýnda kýsa dönemde kazançlý çýkmýþlardýr. (Ýþin en ilginç yaný, gerek deprem konutlarýnda, gerekse mobil santrallerde iþbitiriciler MHPli faþist iþadamlarý olmaktadýr.)
Görüldüðü gibi, ülkemiz somutunda salt
enerji alanýnda ortaya çýktýðý gibi, emperyalist tekellerin hammadde kaynaklarý üzerindeki egemenliði, halk kitlelerinin yaþam düzeyleriyle ve hatta bizzat günlük yaþamlarýyla
hiçbir iliþkisi olmamaktadýr. Enerji tasarrufu
paravanasý arkasýnda Ýskenderun, Karabük ve
Seydiþehirdeki demir-çelik ve alimünyum
fabrikalarýnýn kapatýlmasý, bir yandan binlerce kiþiyi iþsiz býrakýrken, diðer yandan demirçelik ve alimünyumun dýþardan ithal edilmesi
sonucunu doðurmaktadýr. Ýthalat ile ihracat
arasýndaki farkýn (dýþ ticaret açýðý) 10 milyar
dolarý geçtiði bir dönemde, demir-çelik ve
alimünyumda dýþa baðýmlý hale gelinmesi daha fazla ithalat ve açýk anlamýna gelmektedir. Bu ise, dýþ borçlanmanýn artmasý ve dýþ
borç faiz oranlarýnýn yükselmesi demektir. Bunun sonucu ise, uluslararasý tekellerin belirlediði fiyattan ihraç edilebilir tüm ülke içi
ürünlerin ihraç edilmesi ve buradan elde edilen gelirlerin dýþ borçlarýn ana para ve faiz
ödemeleri için kullanýlmasýdýr. Böylece devlet, IMFyle yaptýðý anlaþmaya uygun olarak,
2001 yýlýnda sabit bütçeyi uygulamaya sokarak, 2000 yýlý sonu itibariyle enflasyonun
%50ler seviyesinde olacaðý öngörülen bir ülkede, 2000 yýlýndaki bütçe büyüklüðüyle 2001
yýlýnda halka mal ve hizmet götürecektir.
Bunun anlamý ise, 2000 yýlýndaki tüm devlet
mal ve hizmetlerinin %50 azaltýlacaðýdýr. Bir
baþka deyiþle, 2001 yýlýnda Türkiyede devlet %50 küçülecek, hertürlü devlet hizmeti
(adli, sosyal, kültürel, eðitimsel vb.) %50 azala-

caktýr. Dolayýsýyla devlet, enerji açýðýný kapatabilmek için yatýrým yapamayacaðýndan,
bu yatýrýmlar yap-iþlet formülüyle emperyalist ülkelerdeki sermaye fazlasý tarafýndan
gerçekleþtirilecek ve bu süreç sonunda ülkemizdeki enerji üretimi tümüyle özelleþtirilmiþ olacaktýr.
Ýþte kapitalizmin nesnel yasalarý ve bunun
sermaye ihracýyla baðlantýsý ülkemiz somutunda böylesine açýk bir görünüme sahiptir.
Emperyalist sömürü mekanizmasýnýn en
önemli unsurlarýndan birisi, hiç þüphesiz sermaye ihraç edilen ülkenin dýþ borçlanmaya
sokulmasýdýr. Dýþ borçlanma, kimi zaman
enerji darboðazý için yeni yatýrýmlar amacýyla gerçekleþtirilebileceði gibi, kimi zaman askeri mallar alýmý için yapýlabilmektedir. Ancak emperyalist sömürünün en önemli özelliði, dýþ borçlanmanýn, borçlanan ülkenin kendisinin belirlediði ihtiyaçlar için deðil, borç veren ülkenin ihtiyaçlarý için yapýlmasýdýr. Bu da,
kaçýnýlmaz olarak, borçlanan ülkenin tüm
ekonomik dengelerinin ülke içinde deðil,
ülke dýþýnda, yani emperyalist metropollerde
oluþmasý demektir.
Bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde (IMF
dilinde geliþmekte olan ülkeler) kapitalizm,
tümüyle emperyalist ülkelerin ihtiyaçlarýna
ve istemlerine uygun olarak geliþtirilmiþtir.
Bu konuda dýþ borçlanma en önemli araç durumundadýr.
Lenin, emperyalist dönemdeki dýþ borçlanma biçimini þöyle anlatmaktadýr:
En fazla rastlanan þekil, alýnan borcun bir kýsmýnýn borç veren ülkelerden
yapýlacak satýn almalara, özellikle savaþ
araçlarý ya da gemi alýmlarýna harcanmasý koþulunun ileri sürülmesidir. Þu
son yirmi yýllýk dönemde (1890-1910),
Fransa, daha çok bu yola baþvurmuþtur. Böylece, sermaye ihracý, meta ihracýný da harekete geçiren bir araç haline gelmektedir. [*]
Emperyalist sömürünün ayrýlmaz bir parçasýný oluþturan dýþ borçlanmanýn bu uygulanýþý, emperyalist sistemin karþý karþýya olduðu ekonomik buhranlara göre deðiþik bileþimler oluþturur. Ancak bu deðiþik bileþimlerde, hemen her zaman askeri mal alýmý koþulu deðiþmeden kalmaktadýr. Bunun dýþýndaki
koþullar, aþýrý-üretim buhranýnýn geliþimine ve
bu geliþim sürecinde hangi sektörleri daha
fazla etkilediðine baðlý olarak deðiþmektedir.
Günümüzde IMF ve Dünya Bankasýnýn pro[*]

Lenin, Emperyalizm, s: 78-9, Sol Yay., Beþinci Baský

%

KURTULUÞ CEPHESÝ Eylül-Ekim 2000
je kredileri olarak ifade edilen bu dýþ borçlanma biçimi, her zaman emperyalist ülke
metalarýnýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelere ihracýna
eþlik etmiþtir.
Meta ihracýný da harekete geçiren bir araç
olarak dýþ borçlanma, globalizm söylemi
içinde, emperyalist ülkelerin tüketim mallarýna yönelik bir talebin yaratýlmasýyla baðlantýlý
hale getirilmiþtir. Özellikle 1990 sonrasýnda
yaygýnlaþtýrýlan bu uygulama, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde yoðun ve yaygýn bir promosyon
ve reklam kampanyalarý ile yeni bir tüketici
kitlesi yaratmak ve bunlarýn yaratacaðý talebi
karþýlamak üzere emperyalist ülke tekellerinin mallarýnýn ithalini saðlamak þeklindedir.
Bu uygulamada reklam filmleri, bilbordlar,
televizyon programlarý, çekiliþler vb. propagan-da araçlarý harekete geçirilmektedir. Bunlar aracýlýðýyla yaratýlan talebi karþýlamak
üzere yapýlan ithalatlar, kaçýnýlmaz olarak dýþ
ödemeler dengesindeki açýðý büyüterek dýþ
borç-lanmaya olan ihtiyacý artýrmaktadýr. Dýþ
borç- lanmaya olan ihtiyacýn artmasý ise, ayný
zamanda, dýþ borçlarýn faiz oranlarýnýn yükselmesine neden olmaktadýr.
Ülkemiz somutunda, 1984 yýlýnda renkli televizyon yayýnlarýna geçiþ, 1992den sonra pop
ve arabesk sanatçý patlamasý, emperyalist
ülke metalarýna (renkli televizyon ve müzik
seti) yönelik büyük talep ortaya çýkarmýþtýr.
Ekonomik verilere bakýldýðýnda, bu tarihler,

&

emperyalist ülkeler ekonomilerinde buhran
belirtilerinin yoðunlaþtýðý ve tüketim mallarý
sektöründeki üretim fazlasýna dayalý bir durgunluðun baþladýðý tarihlerdir.
Sözün özü, emperyalist sömürü mekanizmasý, 20. yüzyýlýn baþýndan günümüze kadar
baðýmlý ülkelerden emperyalist ülkelere yönelik kâr transferinden baþka bir sonuç vermemiþtir. Emperyalizme olan baðýmlýlýk, ülke içi
sermaye birikimini engellediðinden, milli denilebilecek bir burjuvazinin de ortaya çýkmasýný engellemiþ ve sanayisinden ticaretine
kadar emperyalizme baðýmlý bir ekonomik
yapý ve bunun yürütücüsü iþbirlikçi bir burjuva tabakasý yaratmýþtýr. Bu çarpýk ve dýþa baðýmlý iliþkinin siyasal sonucu ise, siyasal yönetimin iþbirlikçi burjuvazinin denetimine girmesi ve bunlarýn oluþturduðu oligarþik yönetimin egemen olmasýdýr. Oligarþik yönetim
ise, temel olarak emperyalist sömürü mekanizmasýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi iþlevine
sahip olduðundan, her türden demokratik
hak ve özgürlüklerin sýnýrlandýrýldýðý, mevcut
düzene karþý her hareketin zor ve baský yöntemleriyle bastýrýlmaya çalýþýldýðý bir dikta yönetimidir. Bu nedenden dolayý, ülkenin demokratikleþtirilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin varedilmesinin yolu, oligarþik yönetimin yýkýlmasýndan; oligarþik yönetimin
yýkýlmasý ise, emperyalist sömürü mekanizmasýnýn kýrýlmasýndan geçmektedir.
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12 Eylül

Ülkemizin son 40 yýllýk tarihi, devrim ile
karþý-devrim arasýndaki mücadelenin tarihi olmuþtur. Bu tarihsel süreçte, yükselen devrim
mücadelesi karþýsýnda emperyalizm ve oligarþinin karþý-devrimci hareketi, her zaman askeri darbeyle tamamlanmýþtýr. 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar geçen zaman diliminde devrimci mücadelenin ülke çapýnda geliþmesi ve
yükselmesi, ayný zamanda 12 Eylül askeri
darbesinin uygulamalarýnýn boyutlarýný belirlemiþtir. 12 Eylül askeri darbesinin izlerinin
ülke çapýnda ve her alanda 20 yýldýr varlýðýný
sürdürmesinin nedenleri de bu uygulamalarda ortaya çýkmaktadýr.
Ekonomik alanda 24 Ocak 1980 Kararlarý
nýn tam ve kesin olarak uygulamaya sokulduðu 12 Eylül dönemi, ülke tarihinin en geniþ
ve kitlesel pasifikasyon ve depolitizasyon uygulamalarýna sahne olmuþtur. Devrimci örgütlere ve kitleye yönelik askeri terör, devrimci,
ilerici, solcu olarak görülen herþeye karþý bir
terör olarak ortaya çýkmýþtýr.
Askeri darbenin ilk aylarýnda doðrudan
devrimcilere ve devrimci örgütlere yönelik
olarak yürütülen þiddet ve baský, giderek devrim mücadelesinin hedeflediði yeni toplumsal düzene iliþkin her türlü izin ortadan kaldýrýlmasýna yönelmiþtir. DÝSKten Türk Dil Kurumuna kadar uzanan bir dizi uygulama, devrimciliði, ilericiliði ya da solculuðu temsil
eden herþeyin þiddet ve baskýyla yüzyüze olduðu ve olacaðý yargýsýnýn kitlelere yerleþtirilmesine hizmet etmiþtir.
3 Milyon kiþinin soruþturmadan geçirildiði,
650 bin kiþinin gözaltýna alýndýðý 12 Eylül terör döneminde bireylere yönelik þiddet ve
baský, toplumsal alanda sola iliþkin her türden düþünce, istem, özlem, davranýþ biçimi,

deðer yargýsý vb.nin yokedilmesine yönelik bir
þiddet ve baskýya dönüþtürülmüþtür.
Devrimci mücadeleyle þu ya da bu düzeyde iliþkisi olan herkes, 12 Eylül sürecinde karþý karþýya býrakýldýðý þiddet ve baský ortamýnda, o güne kadar inandýðý, düþündüðü þeyleri
inkar etmek, bireysel yaþamýnda düþüncelerine iliþkin her türlü davranýþtan, kuraldan
vazgeçmek durumuna itilmiþlerdir. Ve 12 Eylül yönetimi burada da durmayarak, bireylerden günlük yaþantýsýndaki her türlü ilerici,
solcu davranýþ biçimlerini terk etmesini de bir
koþul olarak ortaya koymuþtur. Gözaltýna alýnýp býrakýlan her birey, kendisine bir iþ bulmak, askerliðini yapmak ve evlenmek olarak
tanýmlanan üç koþulu yerine getirmeye zorlanmýþtýr. Bu koþullarý yerine getiren bireylere, bir süre sonra (okullarda din derslerinin
zorunlu hale getirilmesine paralel olarak) yeni
bir koþul daha getirilmiþtir: namaz kýlmak ve
oruç tutmak.
Böylece 12 Eylül askeri yönetimi, 1980 öncesinde kendisine devrimci diyen bireylere
mevcut düzenin içinde yaþama olanaðý tanýrken, ayný zamanda onlarýn devrimcilikle ilgili
her türden deðeri çiðnemelerini zorunlu hale
getirmiþtir. Bunun sonucu ise, her türden devrimci deðerin, bizzat devrimcilik yapmýþ kiþiler tarafýndan ayaklar altýna alýnmasý, deðersizleþtirilmesi, yozlaþtýrýlmasý olmuþtur.
Bu uygulamanýn toplumsal ölçekteki sonucu ise, kitlelerin, þiddet ve baský karþýsýnda kendi deðerlerini terkeden, onlarý
deðersizleþtiren solculardan uzaklaþmasý
ve devrimcilere olan güvenini yitirmesi olmuþtur.
Meyhanelerde, birahanelerde toplaþan eski solcularýn devrimci deðerleri bu terkediþleri karþýsýnda toplumun gösterdiði tepki, ayný
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zamanda onlarýn tecrit olmalarýna da neden
olmuþtur. Ancak bunlarýn tecrit oluþu, bireyselliklerinin ötesinde siyasal sonuçlar doðurmuþ ve açýk biçimde kitlelerin devrimci hareketten uzaklaþmalarý ve karþý bir konuma
geçmeleriyle somutlaþmýþtýr.
Ýþte toplumsal ölçekte tecrit olan bu eski
solcular, 1993 sonrasýnda T. Özalýn yeni
politikalarýyla toplumun üstünde, elit bir konuma yükseltilmiþlerdir. T. Özalýn aðzýndan
düþürmediði transformasyon politikalarýyla,
askeri yönetimin þiddet ve baský yöntemleriyle devrimci düþüncelerden ve deðerlerden kopartýlan ve bunlara karþý bir yaþama sokulan
eski solcular yeni kuþaklarýn biçimlendirilmesi için basýn-yayýn alanýnda iþ sahibi
haline getirilmiþlerdir.
1984den itibaren Sovyetler Birliðinde Gorbaçovla birlikte baþlatýlan perestroyka ve
glasnost politikalarý, eski solcularýn yeni
iþlerinde kendilerine sol bir görünüm verebilmeleri için uygun bir ortam yaratmýþtýr.
Gorbaçov söylemiyle piyasaya sürülen bu eski
solcularýn tek amacý, devrimci düþüncenin,
ideolojinin ve deðerlerin yozlaþtýrýlmasý, deðersizleþtirilmesi ve güvenilmez hale getirilmesi olmuþtur.
1986 yýlýnda T. Özal tarafýndan çýkartýlan
ceza indirimi yasasý, bu kesimlerin gösterdikleri baþarýnýn bir ödülü olarak ortaya çýkmýþtýr.
Ekonomik konularda Asaf Savaþ Akat, Osman Ulagay, Ýlhan Tekeli vs. yanýnda, ideolojik konularda Murat Belge, Halil Berktay, vs.;
basýn-yayýn alanýnda Hasan Cemal, Belge Yayýnlarý, Ýletiþim Yayýnlarý yeni kuþaklarýn ideolojisizleþtirilmeleri ve depolitizasyonu için oligarþinin en gözde militanlarý haline gelmiþlerdir. Sivil toplumculuk söylemiyle sürdürülen ideolojik yozlaþtýrma faaliyetleri, ithalatýn
liberalizasyonu uygulamalarýyla birleþerek
yeni bir tüketici kuþaðýn yaratýlmasýna yöneltilmiþtir. Murat Belgenin deyiþiyle, yeni kuþaklar soyut bir gelecek uðruna somut bugünden vazgeçmeme kavrayýþýna ulaþtýrýlmýþtýr.
Gorbaçovun perestroyka söylemiyle birlikte ortaya çýkan küçük-burjuva aydýnlarýnýn
Marksist-Leninistlerden çok daha üretken
olduklarýna iliþkin savlar, böyle bir ortamda
gözle görülmez bir etkiye sahip olmuþtur.
Küçük-burjuva aydýnlarýnýn Marksizm-Leninizme yeniden kazanýlmasý söylemiyle ortaya atýlan bu savýn ana unsuru, küçük-burjuva aydýnlarýnýn ideolojik ve politik düþünce
ürünlerinin kesinkes Marksist-Leninist evrensel tezlerle deðerlendirilmeksizin kabul
edilmesidir. Böylece küçük-burjuva aydýnlarýnýn her türden bireysel düþünceleri, Marks-

ist-Leninist ölçülerle deðerlendirilmeden benimsenecektir. Bunun somut görünümü ise,
sol düþüncelerin Marksist-Leninist klasiklerden alýntý yapýlmaksýzýn ortaya konulmasý olmuþtur.
Ve yine yýllar sonra Murat Belge bu somutluðu þöyle itiraf eder:
... Fakat zaman içinde kendiliðinden alýntý yapmamaya baþladým. Daha
sonra bunu düþündüm. Sanýyorum bu
düþünce dünyasýyla daha sahici iliþkiler
kurmanýn sonucuydu. Mecbur muyum? Ben böyle düþünüyorum... Marx
da benim gibi düþünüyordu demem
neden gereksin? Allah Allah, düþünmeyiversin. [*]
Murat Belgenin sözlerinde açýk biçimde
ifade edildiði gibi, sol adýna ortaya konulan
düþüncelerin Marksizm-Leninizmle iliþkisinin
kopartýlmasý, ama öte yandan sol görünüm
altýnda, solcu olarak ayný düþüncelerin piyasaya sürülmesi 12 Eylül döneminin sola býraktýðý en olumsuz miras olmuþtur.
Þüphesiz hiç kimsenin kendi düþüncelerinin geçerliliðini Marksizm-Leninizmle ölçmesi ya da deðerlendirmesi diye bir koþul sözkonusu deðildir. Ancak burada söz konusu
olan kendisini Marksist-Leninist olarak sunan
ya da tanýmlayanlarýn kendi düþüncelerini hiçbir ölçüte sahip olmaksýzýn ortaya koymalarýdýr. Elbette, Murat Belge gibilerinin Marks gibi
düþünmeleri ya da Marksýn düþüncelerini kabul etmeleri beklenemez. Marksizm-Leninizmin ustalarýnýn düþüncelerini kabul etmek kiþinin Marksist-Leninist olmasý için gerekli ölçüttür. Bunu kabul etmeyenlerin Marksist-Leninist olmalarýndan sözedilemeyeceði gibi,
bunlarýn Marksist-Leninist hareket içinde de
yerleri yoktur. [**]
Ýþte bu yalýn gerçek, 1984 sonrasýnda solda yaygýnlaþtýrýlan alýntý yapmama modasýnýn yaratmýþ olduðu hava içinde bir yana konulmuþtur.
Bu olgunun diðer bir yansýsý ise, sol örgütlerin ben yazdým oldu mantýðý ile MarkBirikim, s: 100, s 42, Aðustos 1997
Yukardaki alýntýda M. Belge, Marksýn kendisi gibi
düþündüðünü göstermek zorunda olmadýðýný söylemektedir. Marksistler Marks gibi düþünmek durumundadýrlar. Ancak aklý baþýnda hiç kimse Marks için
benim gibi düþünmeyiversin diye bir söz söyleyemez. Sözün doðru ifadesi ben Marks gibi düþünmüyorumdur. M. Belge, Marksist-Leninist klâsiklerden
alýntý yapmayarak kendisinin Marksizm-Leninizmden
ayrýldýðýný ifade etmekle yetinmeyip, kavram kargaþasý
yaratarak, çarpýk bir kafa yapýsýnýn propagandasýný
yapmayý sürdürmektedir.

[*]

[**]
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sizm-Leninizmle hiçbir iliþkisi olmayan, tam
tersine Marksizm-Leninizmle temelden çeliþen görüþleri ve belirlemeleri kendi yayýnlarýnda ortaya koymalarý olmuþtur. Kalem tutanýyla deðil, üretilmesiyle kolektif bir faaliyet olan örgütsel yazýn, giderek, bireylerin
kendi adlarýyla yayýnlanan bireysel yazýlara dönüþmüþtür. Böylece Yalçýn Küçük gibi, kendi
yazdýklarýný okumayan kiþiler solda itibar sahibi olurken, alýntýsýz yazýlar birer düþünce ürünü olarak deðerli kýlýnmýþtýr. Yazýlý hale getirilen düþüncenin kendisinden çok, yazýyý kaleme alaný öne çýkartan bu olgu, kaçýnýlmaz
olarak insanlýk tarihinin en birleþik, kolektif ve örgütlü faaliyetini, yani devrimci faaliyeti bireysel faaliyet görünümüne sokmuþtur.
Solda ortaya çýkartýlan ideolojisizleþmeyle
birlikte geliþen bireyselleþme olgusu, devrimci örgütlerin 12 Eylül askeri darbesi koþullarýnda karþý karþýya kaldýklarý imha operasyonlarýyla birleþerek, örgütlerden kaçýþý ve kopuþu
genel bir olgu durumuna getirmiþtir.
Devrimci örgütleri, devrimci ideolojiyi, devrimci deðerleri, þiddet ve baskýyla da olsa reddeden, onlarý deðersizleþtiren ve giderek bireyselleþen bireylerin yaþama hakkýna sahip
olduklarý bir kez kabul ettirildikten sonra, sýra
T. Özalýn transformasyonunun adam satýn alma uygulamalarýna gelmiþtir. 1990lara
gelindiðinde, bireysel düzeyde üniversite öðretim üyelerinden devlet memurlarýna kadar
pek çok yasaklýya özel sektörde iþ verilmiþtir. Üniversitelerden solcu olduðu için
atýlan ya da ayrýlmak zorunda býrakýlan profesörler, bu süreçte birer holding profesörü
haline dönüþtürülmüþler ve 1990larýn ortalarýndan itibaren holding üniversitlerinin insan
kaynaðýný oluþturmuþlardýr. Okullarýndan atýlan solcu öðretmenler, önce özel dershane öðretmenliðine, oradan da özel okul öðretmenliðine terfi etmiþlerdir. Hiçbir diplomasý olmayanlar ise, tencere-tava pazarlamacýlýðýyla iþe baþlamýþlar ve giderek sigorta
þirketlerinin pazarlamacýlýðýna terfi etmiþlerdir.
Böylece her yýlýn 12 Eylülü geldiðinde, oligarþinin basýn-yayýn organlarýnda bir dizi bireyselleþmiþ bireyin 12 Eylül anýlarý yayýnlanýr olmuþtur. Yayýnlanan her aný, anýmsayanýn algýsýyla sýnýrlý da olsa, örgütsel faaliyetlerin bir dizi ayrýntýsýnýn ortaya konulmasýndan baþka birþey olmasa da, bireyselleþmiþ
bireylerin karþý karþýya kaldýklarý sýkýntýlarýný,
bozulmuþ kimyalarýný ifade etmekten öteye
geçmese de, örgüt sözcüðünde ifadesini bulan kolektivizasyonun, birlikteliðin karþýsýna
bireyselliði koymayý daha da pekiþtirmeye hizmet etmektedir. Kendilerinin devrim müca-

delesinde, örgütsel faaliyette ne denli fedakar ve cefakar olduklarýný sergileyen 12 Eylülzedelerin bireysel anýlarý, hemen her zaman
12 Eylül döneminde gözaltýna alýnmýþ, yýllarca hapishanelerde yatmýþ 650 bin kiþiyi de,
içinde yer aldýklarý örgüte karþý vefalarýný da
kolayca bir yana býrakabilmektedir.
12 Eylül askeri darbesinden 20 yýl sonra
soldan son kalan anýlar da 12 Eylül kaçaklarý dizisiyle tüketilmiþtir. Örgütün kendisine ne ettiðini anlatan 12 Eylül Kaçaklarý,
kendilerinin örgütlere ne ettiðini anýmsayamayacak kadar tükendiklerini sergilerken,
ayný zamanda 12 Eylül askeri darbesinin yaratmýþ olduðu bozulmanýn, çürümenin, yozlaþmanýn en son halkasýný da kamuoyunun
önüne çýkartarak son misyonlarýný da yerine
getirmiþlerdir. [*]
Ýþte bu ortamda, 12 Eylül askeri darbesinin 20. yýlýnda, faþistlerin kolaylýkla kendilerini askeri darbenin en büyük maðduru ve
en büyük düþmaný gibi sunabilmeleri olanaklý olabilmiþtir.
12 Eylül askeri darbesinin 15. yýlýnda Kurtuluþ Cephesinde yapýlan deðerlendirmenin
son bölümü bugün de geçerliliðini korumaktadýr:
Tüm toplumsal geliþmelerde etkili olabilecek kesimlerin, böylesine bozulmalarý, çürümeleri ve satýn alýnmalarý, ayný zamanda kendisine çýkýþ yolu
arayan toplumun, kendisine göre en
ileri konumdaki insanlara karþý bütünsel bir güvensizliðine neden olmuþtur.
Emin Karacanýn hazýrladýðý ve serbest gazeteci olarak Milliyet gazetesinde bir kýsmýný yayýnladýðý 12
Eylül Kaçaklarý dizisinde THKP-C/HDÖ içinde yer
almýþ iki kiþinin de anýsýna yer verilmiþtir. Birisi,
THKP-C/HDÖnin ideolojik ve stratejik görüþlerini ortaya koyan Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iin yazarý olmaktan öte ovünecek baþka bir þeyi kalmadýðýný
ortaya koyarken; ikincisi, cezaevinden kaçýþýndan sonra Avrupa serüvenini ve bu süreçte karþýlaþtýklarýný
anlatmaktadýr. Birincisinin THKP-C/HDÖ ile olan tüm
örgütsel iliþkisi 1978 yýlýnda kesilmiþ, ikincisinin ise örgütsel iliþkisi 1979 yýlýnda kesilmiþtir. Örgütsel iliþkisi
kesilen bu kiþiler, daha sonra örgütün kamuoyunda
tanýnan adýný kullanarak kendilerini sadece Acilciler
olarak tanýmlayan bir oluþum içinde yer almýþlardýr.
Milliyet gazetesinde çýkan Emin Karacanýn tefrikasýnda anlattýklarý anýlar, onlarýn bu iliþkilerine iliþkindir
ve kamuoyunda Acilciler olarak tanýnan THKP-C/HDÖ
ile hiçbir baðlantýsý bulunmamaktadýr. Ýkinci kiþinin,
Avrupaya kaçýþýndan sonra örgütün kendisine
ettiðine iliþkin söyledikleri, THKP-C/HDÖnden ayrýldýktan sonra Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-Iin
yazarýnýn bizzat kurucularýndan olduðu ayrý bir örgütlenmeye iliþkindir ve bugün böyle bir örgütlenme
de mevcut deðildir.
[*]
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Devrimcilerin, daha tam deyiþle,
devrim mücadelesini sürdüren devrimcilerin karþýsýndaki en büyük engel, iþte
bu dönüþüm ve satýn almalar olmuþtur. Maddi olarak en zor koþullar altýnda sürdürülen bir devrimci mücadele
ortamý ile daralmýþ kitle iliþkileri alaný,
bu olguyla birleþerek, devrimcilerin, kitlelerin çýkýþ yolu olmasýný engellemiþtir.
Ýþte aradan geçen 15 yýla raðmen,
tüm toplumu, her yönden etkileyen bu
süreç bitmemiþtir. Bu sürecin bitiþi, ayný zamanda devrimci mücadelenin
yükseliþi demek olacaktýr. Devrimci
mücadelenin yükseliþi, ayný zamanda
halk kitlelerinin yarýnlara duyacaklarý



güvenle bütünleþecektir. Böyle bir süreç, tüm toplumun, tüm zamanlarýn
pisliklerinden arýnmasý için gerekli temeli, yani devrimi yaratacaktýr. Bu hedefin gerçekliði, ayný zamanda, devrimcilerin, yaþanýlan 15 yýllýk süreçteki her
türlü çürümüþlükle, yozlaþmayla, bozulmayla, kültürsüzleþmeyle hesaplaþmalarýný gerekli kýlmaktadýr. Bu hesaplaþma için zaman çoktan gelmiþtir.
Devrimciler için yapýlacak tek þey, bu
hesabýn tümüyle görülmesi için kendi
koþullarýný hazýrlamak ve hesabý görmektir. Ve ancak o zaman 12 Eylül dönemi kesinkes bitmiþ olacaktýr.

Eylül-Ekim 2000 KURTULUÞ CEPHESÝ

Herkesin bildiði gibi, 12 Eylül askeri darbesinden sonra ülkemiz solunda ortaya çýkan
en temel olgulardan birisi, 1980 öncesinde
devrimci mücadelede yer almýþ pekçok unsurun devrim saflarýný terk etmeleri ve mevcut düzenle bütünleþmeleridir. Bu bütünleþmenin en tipik görünümü, eski solcular kitlesinin oligarþik yönetimin her alanýnda kendilerine bir yer bulmalarý ve aþkýn ve biranýn
çevresinde toplaþmalarýdýr.
Ýþte bu aþkýn ve biranýn çevresinde toplaþanlar ÖD Partisinin kuruluþuyla birlikte,
çürümüþlüklerini ve yozlaþmýþlýklarýný açýkça
ortaya koyar olmuþlardýr. Ancak gerek kitlelerden tecrit olmuþluklarý, gerekse yeni yetiþen devrimci kuþak üzerinde etkilerinin azalmasýna paralel olarak, bu konumlarýný gözlerden uzak tutmak amacýyla yeni giriþimlerde bulunmak zorunda kalmýþlardýr. Daha
düne kadar, içki sofralarýnda kendilerinin ne
denli kahraman olduklarýný biteviye anlatan,
günlük yaþamlarýnda karþýlaþtýklarý her kiþiyi
dolandýrarak para kazanan bu kiþilerin bu yeni giriþimleri kendilerini yeniden kahraman
haline getirecek yollar bulmak olmuþtur.
Bu konuda somut örnek, geçen yýlýn son
aylarýnda Seattleda Dünya Bankasý ve IMF

toplantýlarýný protesto eylemleriyle baþlayan ve
bu yýlýn Nisan ayýnda Washington eylemlerinin yaratmýþ olduðu etkiyi, ülkemiz somutunda kendi çürümüþlüklerini ve yozlaþmýþlýklarýný gizlemek amacýyla kullanmaya kalkýþmalarýdýr.
Ýlkin 1 Mayýs günü Seattle ve Washington
eylemlerinin sloganlarýyla kamuoyunun karþýsýna çýkan bu çürümüþ ve yozlaþmýþ bireyler fazlaca ilgi görmemiþlerse de, yeni giriþimlerden de uzak kalmamýþlardýr. Ve IMFnin 26
Eylül 2000 tarihinde Pragda yapacaðý toplantýya yönelik protesto eylemi hazýrlýklarý bu kiþiler için yeni bir umut olmuþtur.
Milliyet gazetesinin birinci sayfada manþetten haber haline getirdiði bu yeni umut kapýsý, 12 Eylül devrim kaçkýnlarýný IMF gerillasý haline getirecek kadar büyük olmuþtur.
Milliyet gazetesinin sözleriyle içlerinde
vergi rekortmeninin de bulunduðu 24 kiþilik
sivil protesto timi IMF gerillasý olarak kamuoyunun karþýsýna çýkmýþtýr. Haber þöyle
devam etmektedir:
Devlet memurundan öðrencisine, iþsizinden emeklisine kadar 24 kiþiden oluþan sivil heyet, Pragda küreselleþme karþýtý eylem yapacak olan 15
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bin protestocu arasýnda Türkiyeyi temsil edecek.
MAI (Çok Taraflý Yatýrým Anlaþmasý)
Karþýtý Çalýþma Grubu Sözcüsü Gaye
Yýlmazýn organizasyonunda DÝSK,
KESK, TMMOB, Türk Tabibler Birliði ve
Ýstanbul Tabib Odasý, Güney Marmara
Doðal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneði, Jeoloji Mühendisleri Odasý, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Elektrik
Mühendisleri Odasý, Toplumsal Ekoloji
Derneði, Makina Mühendisleri Odasý
temsilcileri 24 Eylülde Pragda olacak.
Heyet, 26 Eylülde yapýlacak toplu gösteriye katýlacak.
Resmi Heyet Pragda devlet tarafýndan ödenen yol ve konaklama giderleri ile geceliði 200 dolarý bulan beþ yýldýzlý otellerde kalýrken, en küçüðü 21
yaþýnda, en büyüðü de 67 yaþýnda olan
sivil heyet 6 dolara ponsiyon türü yerlerde geceleyecek.
Ýlginç bir yapýsý olan grup üyelerinden biri 1998 yýlý Ýstanbul vergi rekortmeni Selim Yýlmaz. Yýlmaz, yüksek vergi veren avukatlar arasýnda ilk 20 içinde olduðu için Þiþli Vergi Dairesinden
teþekkür yazýsý almýþ. 25 kiþiden oluþan
sivil heyette 13 erkek, 11 bayan bulunuyor. Yaþ ortalamasý 40 olan grup
üyeleri kendilerini 1978 kuþaðý olarak
tanýmlýyor. 23 Eylül günü Ankara, Ýstanbul ve Ýzmirden yola çýkacak grup
Türkçe ve Ýngilizce olarak taþýyacaðý
pankartlarý Pragda hazýrlayacak.
Prag 2000 Ýnsiyatifi gibi þatafatlý ve ÖDPvari isimlerle toplaþan ve 15.000den daha fazla kiþinin katýlacaðý varsayýlan Prag eylemlerinde, týpký bir zamanlarýn 1 Mayýslarýnda olduðu gibi temsili gerilla olarak þova giden
grup, gazete manþetlerine göre, 6 dolarlýk
pansiyonlarda kalarak IMF gerillasý olmanýn
gereðini de yerine getirmektedirler. Kendi
yaptýklarý çaðrýda ise þöyle demektedirler:
17 Nisanda Ýstanbul Emek Platformu ve öðrenciler, Gümüþsuyu-Dolmabahçe hattýnda anti-emperyalist geleneði yaþattýlar. 1 Mayýs 2000 ise Türkiyede olduðu gibi bütün dünyada küresel saldýrýya karþý küresel direniþ benzeri sloganlarla kutlandý. Bir çok ülkede artýk unutulmaya yüz tutmuþ bu
mücadele günü, yeniden enternasyonalist bir ruhla hatýrlandý. ..
26 - 29 Eylül tarihleri arasýnda Çek
Cumhuriyetinin baþkenti Pragta IMF
ve Dünya Bankasýnýn yýllýk toplantýlarý

yapýlacak. Borç bataðýna soktuklarý ülkelere, küreselleþme politikalarýný dayatan bu iki örgütün toplantýsýna katýlanlara, emekçiler, çevreciler, çiftçiler,
iþsizler, öðrenciler; insan, kadýn, tüketici, yurttaþ haklarý savunucularý; meslek, kültür, sosyal dayanýþma örgütleri
temsilcileri kolay lokma olmadýklarýný
göstermeye hazýrlanýyorlar. 18 Haziran
(J18), 30 Kasým (N30), 16 Nisana (A16)
benzer biçimde bu uluslararasý etkinlik günü S26 (September 26) ile simgeleniyor. Eylem gününün temel sloganý ise Küresel Adalet için Birlik. Prag
ta 26 Eylül öncesinden baþlayarak, Direniþ Sanatlarý Festivali, Belgesel Video
Festivali, çeþitli konferanslar ve alternatif zirve toplantýsý yapýlacak ve 26 Eylül
ve sonrasýnda ise mitingler gerçekleþtirilecek. Ýþte bu tarihi günlerde, IMF ve
Dünya Bankasýnýn dayatmalarýna en
fazla maruz kalan ülkelerden birisinde
yaþayanlar olarak;
1. Bizler de Pragta olmayý düþünüyoruz. Çalýþma Grubumuz, 23-30 Eylül
tarihleri arasýný kapsayacak bir organizasyon planlamaktadýr. Otobüs tutarak
gidilecek ve oradaki inisiyatife uyularak etkinliklere katýlýnacaktýr. Bu etkinliðin vize vb masraflar da dahil olmak
üzere kiþi baþýna tahmini bütçesi 500
USD olarak hesaplanmýþtýr.
2. Bu etkinliðin olasý ek masraflarýný karþýlamaya destek olmak üzere
kurumlardan 200 USD katký talep etmekteyiz.
Görüldüðü gibi, anti-emperyalist gelenek
yaþatýlýrken, unutulmaya yüz tutmuþ mücadele günü olan 1 Mayýs, onlarýn sayesinde
yeniden dirilmiþtir! Ve onlar, bu gelenekten
güç alarak 500 dolarlýk yol vb. masrafý ile 200
dolarlýk katký payý vererek 24 kiþiyle IMF
gerillasý olmak için hazýrlanmýþlardýr. (Hesaplamada kolaylýk olmasý açýsýndan söyleyelim ki, IMF gerillasý olabilmek için 700 dolar, yani 469 milyon TL. ödemek gerekmektedir. Çalýþanlarýn ortalama aylýk gelirinin 120150 milyon lira olduðu bir ülkede öyle gerilla olmak pek kolay görülmemelidir. Bu
sadece yol ve talep edilen katký payýnýn
ederidir. Elbette vergi rekortmenli bir grubun Pragtaki alýþ-veriþleri için gerekli cep
harçlýðý bunun dýþýndadýr.)
Oradaki insiyatife uyularak etkinliklere katýlacak olan IMF gerillalarý, oradaki insiyatif adýný verdikleri kesimlere tabi olacaklarýný
söylerken, oradaki insiyatifin ne olduðunu
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açýklama gereði bile duymamýþlardýr.
Oradaki insiyatif, tüm protesto eylemlerinin barýþçýl nitelikte olmasýný isteyen BatýAvrupanýn sivil toplum örgütleridir. Bunlar,
Prag öncesinde yayýnladýklarý bildirilerde þöyle
demektedirler:
Daha önce olduðu gibi bugün de,
otoriter olmayan, tabansal demokratik örgütlenme yöntemlerini kullanan, kapitalist sistemin sosyal, politik ve ekonomik kurumlarýndan baðýmsýz olarak savaþan ve bu sistemi
öz eylemleriyle doðrudan deðiþtirmeye
çalýþan taban gruplarýnýn, merkezi olmayan ve gayrý-resmi örgüsü þeklinde,
hiyerarþik olmayan bir yapý içerisinde
örgütlenecek. Her olay ya da eylem,
düzenleyicisi grubun özerk örgütlemesi olurken, yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde deðiþik hareket ve gruplarýn koalisyonlarý kurulabilir. Yerel düzeyde yararlý olabilecek bir strateji, çeþitli gruplarýn deðiþik eylemlerine bir alt yapý
olarak, bir karnaval havasý ve þenlik
duygusunu oluþturmakta iþbirliði yapmalarýdýr. (abç)
Ayný kesimlerin akla gelen eylem örnekleri: Grevler - gösteriler - kitlesel bisikletli yürüyüþler - karnavallar - sokak partileri - sokaklar,
devlet arazileri ya da ofis binalarýný ticari olmayan ve baþka anlamlý amaçlarla geri kazanmak -yürüyüþler - müzik - dans - söylevler
- bildiri daðýtýmý - afiþ asýmý - topluluklar denetiminde olan gazetelerin daðýtýmý - sokak tiyatrolarý - bahçe inþasý - ücretsiz yiyecek daðýtýmý - yalancý ticaret fuarlarý - büyük bankalarýn önünde faizsiz borç verme vs. olmaktadýr.
Ýçlerinde vergi rekortmeni avukatýn da
bulunduðu, halkýn gerillasý olmak yerine IMF

gerillasý olmayý yeðleyen ve kendilerini ne
idiðü belirsiz 78liler kuþaðý diye tanýmlayan 24 temsili gerillanýn Prag günlerinin nasýl geçtiðini, nasýl kahramanlýklar gösterdiklerini dönüþlerinde gazetelerde okumak
olanaklý olacaktýr. Otoriter olmayan, tabansal demokratik örgütlenme yöntemleri kullanan bu IMF gerillalarýnýn baþtan tabi olacaklarýný ilan ettikleri oradaki insiyatiflerle
nasýl bir karnaval havasý ve þenlik duygusu
oluþturduklarý gazetelerde ve kendi yayýnlarýnda ayrýntýlý olarak ortaya konulduðunda, bu
gerilla timinin içinde yer alan vergi rekortmeni avukatýn, büyük bankalarýn önünde
(örneðin Ýþ Bankasý, Akbank gibi) faizsiz borç
verme eylemi yapýp yapmayacaðýný öðreneceðiz.
Ama Prag günleri 26 Eylüle ulaþmýþ ve
tüm medyanýn ortak söylemiyle, beklenen
çatýþma ortaya çýkmýþtýr.
26 Eylül öncesinde ve 26 Eylül günü Prag
meydanýnda IMF ve Dünya Bankasýna karþý
yapýlan protesto eylemlerinin çatýþma görüntüleri ile IMF gerillalarýnýn Milliyet gazetesinde çýkan fotoðraflarý tam bir zýtlýk oluþturmaktadýr. Ýþte bu zýtlýk, ülkemiz somutunda
12 Eylül döneklerinin ve yeni adlarýyla taban
örgütleri savunucularýnýn, sivil toplum örgütleri yandaþlarýnýn nasýl bir yaþam içinde bulunduklarýný sergilemektedir.
Elbette kendilerini IMF gerillasý olarak
sunanlar ya da küreselleþmeye karþý küresel direniþ sloganýný kendi konumlarýyla
uyumlu bulanlar içinde bazý kendisiyle barýþýk ve hatta zamaný gelince kendisiyle dalga geçmeyi bile beceren iyiniyetli insanlar da
bulunabilir. Ve bu iyiniyetli insanlar, gerek
medyanýn kendilerini sunuþ tarzýndan, gerekse içlerinden bazýlarýnýn kendilerini 68
kuþaðý gibi yeni iþ olanaklarý yaratacak bir
78 kuþaðý olarak tanýmlamasýndan rahatsýzlýk da duyabilirler.
Ancak bu tür serzeniþler, sadece küçük-burjuva aydýnlarýnýn
kendi içindeki tabakalaþmasýnýn
dýþavurumundan baþka bir þey
deðildir.
Örneðin, MAI Karþýtý Çalýþma
Grubu adýyla ortaya çýkan ve sözcülüðünü Gaye Yýlmazýn yaptýðý
grup, MAInin (Çok Taraflý Yatýrým Anlaþmasý) ülkemiz sol yayýnlarýnda sýkça yer alýþýnda
önemli bir katkýda bulunmuþlardýr. Ancak, MAI, GATT görüþmelerinin sürdürüldüðü bir döneme iliþkin bir anlaþma taslaðýn-
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dan öte bir yere sahip deðildir. GATTýn yerini WTOnun (Dünya Ticaret Örgütü) almasýndan itibaren, MAI gündemden kalkmýþ ve
WTO görüþmelerinin organik bir parçasý haline gelmiþtir. Bu nedenden dolayý, artýk MAI
Karþýtlýðý WTO karþýtlýðý ile yer deðiþtirmiþtir. Ve bilindiði gibi WTO, emperyalist ülkeler
arasýndaki entegrasyonun (bütünleþme) bir
parçasý olan IMF ve Dünya Bankasý gibi sürekli ve resmi örgütlenmelerinin son halkasýdýr.
Bu baðlamda, MAI Karþýtý olmak ve olmayý
sürdürmek, emperyalist sistemin bütününe
karþý deðil, onun belli bir uygulamasýna karþý
olmaktan öte bir anlama sahip deðildir. Bu
da, sistemin olumsuz yanlarýna karþý mücadele ederek onu deðiþtirme, düzeltme anlayýþýdýr ve kapitalist modernizasyon yanlýsý
bir tutumdur.
Ýþte bu kapitalist modernizasyon yanlýlýðýdýr ki, IMF gerillalarýný, en az 469 milyon
lirayla küreselleþmeye karþý küresel direniþ
cisi haline getirebilmektedir.
Tüm bu gerçeklere raðmen, 1980 öncesinde devrimci mücadelenin þu ya da burasýnda yer almýþ bu küçük-burjuva aydýnlarý-

na haksýzlýk da etmek istemiyoruz. 12 Eylül
sonrasý dönemin moda sözcükleriyle söylersek, onlarýn içinde bulunduklarý psikolojiyi
de anlamak gerekir.
Bireyselleþmenin el üstünde tutulduðu,
kalýcý, çýkarsýz ve sürekli insani iliþkilerin, para
iliþkilerinin kalýcý ve sürekliliði ile yer deðiþtirdiði bir iliþki zinciri içinde bulunmaktadýrlar.
Ýçlerinde T. Özalýn alýþýrsýnýz dediklerine
alýþamayanlar da bulunmaktadýr. Ancak
devrimci perspektiflerden kopmuþ ve özenle
bunlardan uzak duran bu bireyler, kaçýnýlmaz
olarak bir o yana bir bu yana savrulmaktadýrlar. Güncelleþen, güncelleþtirilen her þeyin
ve her konunun etrafýnda dolaþmaktadýrlar.
Bugünden yarýna doðru giden, sistemli, planlý ve örgütlü bir mücadeleden kopuþlarý ve
uzak duruþlarý, onlarý sosyal ve psikolojik bir
dizi sorunla yüzyüze getirmektedir. Psikologlarýn ve psikiyatristlerin önerileri gözönüne
alýndýðýnda, boþ oturmaktansa birþeyler yapmýþ olmak onlar için rahatlatýcý olacaktýr.
Ýþte bu iç rahatlýktýr ki, onlarý açýk bir IMF
gerillasý haline getirmiþtir. [*]
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[*]
IMF gerillasý, Chenin gerillasý, kýr gerillasý, þehir gerillasý gibi bir tanýmlamadýr. Gerilla sözcüðü, Türkçeleþtirilerek, ilk dört harfinin Türkçedeki anlamýyla birþeyin gerisindeki, arkasýndaki anlamýnda kullanýlmaktadýr. IMF gerillalarýna, IMFnin arkasýnda küresel direniþ yapan ve IMFyi arkadan vuran anlamý yüklenmektedir. Neyin ne olduðundan habersiz Milliyet gazetesinin cahil muhabiri ve kendilerine yeni kahramanlýklar arayan eski solcular, gerilla sözcüðünü bu anlamda kullanarak, 78 kuþaðýna bu tanýmlamayý yakýþtýrmýþlardýr. Oysa herkesin bildiði gibi, gerilla, gerilla savaþýný yürüten kiþiye denilir ve askeri bir kavramdýr.
Gerilla, bu baðlamda, ya uðruna savaþtýðý amaçla, ya da düþmanýna göre tanýmlanýr. Emperyalizme karþý savaþan
gerilla, anti-emperyalist gerilladýr. Ayný þekilde, gerilla kavramý, gerilla savaþýný yürüten örgütlenmeyle birlikte
de kullanýlýr: ELN gerillalarý, Tupamaros gerillalarý gibi. Bu açýdan alýndýðýnda (ki doðru tanýmlama budur)
IMF gerillalarý, IMF için çalýþanlar ve IMF adýna gerillacýlýk yapanlar anlamýna gelmektedir. Ve somut gerçek de, bu IMF gerillalarýnýn, ülkemizde globalizmin en önemli savunucularý olduðudur. Bu nedenle, söz ile
öz büyük bir uyum içinde bulunmaktadýr.
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LEVENT ERTÜMER

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

LEVENT ERTÜMER ve FARUK AÇÝL yoldaþlar, 1977 yýlýnda THKP-C/HDÖ üyesi olarak örgütsel faaliyette bulundular. 14 Eylül
1977 günü faþist milislere yönelik silahlý eylem hazýrlýðý sýrasýnda yanlarýnda bulunan
bombalarýn patlamasý üzerine þehit düþtüler.

FARUK AÇÝL

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

ZÝYA ERDÖNMEZ

1954 SÝVAS/KANGAL
17 EKÝM 1980 ÝSTANBUL/KADIKÖY
1954 Sivas/Kangal doðumlu Ziya yoldaþ,
1973 yýlýnda Ýstanbul Ýktisat Fakültesine giriþiyle devrimci mücadeleye aktif olarak katýlmýþtýr. 1973-76 arasýnda öðrenci hareketi içinde çalýþmýþ ve 1974 yýlýnda AÖSne yönelik
fa- þist saldýrýlarda yaralanmýþtýr. 1975-76
döne- minde ÝYÖKD Yönetim Kurulu üyesi
olarak ça- lýþmýþ ve 1977de THKP-C/HDÖnin
Öncü Sa- vaþýna baþlamasýyla birlikte profesyonel kadro olarak devrimci savaþa
katýlmýþtýr. 1979 sonlarýnda THKP-C/HDÖÝstanbul Ýl Komitesi üyeliðine getirilmiþ ve
1980de Genel Komite üye- si olmuþtur. 17
Ekim 1980 günü Kadýköy Nüfus Dairesinin
basýlmasý eylemi sýrasýnda oli- garþinin resmi
zor güçleriyle girdiði çatýþmada þehit
düþmüþtür.

%
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SERDAR SOYERGÝN
1960/ADANA
26 EKÝM 1980/ADANA

&

1960 yýlýnda Adanada doðdu.
Faþist milis saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý bir dönemde, lisede devrimci
mücadeleye katýlmaya baþladý. Liseden sonra Adana Eðitim Enstitüsüne girmiþ ve burada THKP-C/
HDÖnin örgütsel faaliyetleriyle
tanýþmýþtýr. 1979 yýlýnda THKP-C/
HDÖ üyesi olarak okul ve mahalle iliþkilerinde çalýþmýþ ve 1979 ortalarýnda Adana Çukobirlik Yað
Fabrikasýna iþçi olarak girerek,
sendikal çalýþmalarýn örgütlenmesine katýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýndaki etkinliði, sarý sendikacýlar tarafýndan etkisizleþtirilmek amacýyla polise ihbar edilmiþ ve bir süre
polis tarafýndan gözaltýna alýnmýþtýr. 1980 baþýndan itibaren polis tarafýndan aranmasý üzerine, illegal
örgütsel faaliyette bulunmakla görevlendirilmiþtir.
14 Eylül 1980 günü Süleyman
AYDEMÝR yoldaþla birlikte gerçekleþtirdikleri cezalandýrma eylemi sonrasýnda oligarþinin resmi
zor güçleriyle silahlý çatýþmaya girmiþler ve çatýþmada bir tank yüzbaþýsýný öldürmüþlerdir. Serdar
yoldaþ, çatýþma sýrasýnda aldýðý iki
kurþun yarasý sonucu oligarþinin
eline tutsak düþmüþtür.
Olayda bir yüzbaþýnýn öldürülmesi nedeniyle 12 Eylül faþist askeri yönetimi çýlgýna dönmüþ, halka ve devrimcilere duyduklarý bütün kinlerini Serdar yoldaþýn yargýlanmasýnda göstermiþlerdir.
40 gün süren tüm yargý-yargýtay ve onay iþlemleri, hiçbir hukuk kuralýna uyulmaksýzýn
gerçekleþtirilmiþ ve idam cezasý
25-26 Ekim 1980 gecesi infaz
edilmiþtir.
Serdar yoldaþýn son isteði, zafer günü yoldaþlarýyla birlikte içmeyi tasarladýðý kahveyi, cellatlarýn gözlerinin içine bakarak içmek
olmuþtur.
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Yargýtay Baþkaný Sami Selçuk'un
Alýþýlan Konuþmasý

Geçen yýl adli yýl açýlýþ konuþmasý ile,
Marmara depremiyle þaþkýna düþen Türkiye
nin karþýsýna çýkan Yargýtay Baþkaný Sami
Selçuk, edebi sözler ve uyaklý dizelerle laiklik,
laisizm, demokrasi, cumhuriyet, devlet, hukuk
vb. konularda görüþlerini ortaya koyduktan
sonra bir süre ülke gündeminde baþ sýralara çýkmýþtý. Kimilerince demokrasi savaþçýsý ilan edilen Sami Selçuk, bir baþka kesim
tarafýndan fettullahçý olmakla suçlanýrken,
solda da birçok farklý deðerlendirmeye konu
olmuþtur.
Solda kimi siyasal oluþumlar için anti-Kemalist ilan edilen Sami Selçuk, baþka siyasal oluþumlar tarafýndan II. Cumhuriyetçi,
sol reformizmin temsilcisi ya da þeriatçýlarla reformist sol arasýnda ittifak kurarak devrimci mücadeleyi tasfiye etmeyi amaçlayan
devletin yeniden yapýlanmasý yanlýsý olarak
deðerlendirilmiþtir.
Tüm bu deðerlendirme bolluðu içinde
Sami Selçukun ortaya koyduðu görüþlerin sýnýfsal temeli sürekli bir yana býrakýlmýþtýr. Sami Selçukun geçen yýl yaptýðý adli yýl açýþ konuþmasýnda ortaya koyduklarýnýn sýnýfsal içeriðini Kurtuluþ Cephesinde þöyle ifade etmiþtik:
Yargýtay baþkaný Sami Selçukun ...
Jakoben Fransasý karþýsýnda duyduðu
tepki ve korku, ülkemizdeki toplumsal
ve siyasal sorunlarýn yaratmýþ olduðu
çatýþma ortamý içinde þekillenmiþtir.
Ortaya koyduðu genel doðrular yanýnda, yöneldiði popülizm, eklektizm ve
uzlaþmacýlýk, sorunun feodalizme karþý
mücadele sorunu olduðu gerçeðinin
üstünü örtmektedir. Demokratik devrimin tamamlanmadýðý bizim gibi ülkelerde, toplumsal ve siyasal sorunlarýn

kesin bir çatýþma ve hesaplaþmaya yönelmesi, þüphesiz küçük-burjuvaziyi
her zaman korku ve kaygýya düþürmektedir. Ancak korkunun ecele faydasý yoktur. Yukarda da ortaya koyduðumuz gibi, islam dininin varolduðu ülkelerin hiçbirisinde burjuva anlamda
demokratik devrim tamamlanmamýþ
ve dolayýsýyla feodal bir ideoloji durumundaki dinle kesin ve nihai hesaplaþma gerçekleþmemiþtir. Hýristiyanlýðýn,
katolik kilisesine karþý yürütülen protestan hareketiyle kendisini kapitalizme
uyumlandýrmasý süreci, müslüman ülkelerde gerçekleþmediði gibi, bu
uyumlandýrma süreci, demokratik devrimsiz gerçekleþemeyecektir.
Bunlar bir yana býrakýlarak, birkaç
islamcý aydýnýn (Hatemi kardeþler gibi) ileri görüþlü olmalarýna dayanarak,
feodalizmle kesin bir hesaplaþmadan
çok, feodalizmin geliþen çarpýk kapitalizm içinde evrimleþen kesimleriyle
ittifak kurarak laiklik sorununu çözmeyi düþünmek, saf demokrasi kavrayýþý
gibi, yalýn bir safdillik durumundadýr.
Ülkemizde emperyalizme baðýmlý
olarak geliþtirilen kapitalizmin, üst-yapýsal olarak feodal ideolojileri koruyucu
niteliði, ayný zamanda laikliðin laikçilik olarak sürdürülmesinin de maddi
temelidir. Emperyalist aþamada ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde burjuvazinin
gerek milli, gerekse devrimci niteliðini
yitirmesi, feodalizmin tasfiye sürecini
uzatmaktadýr. Ortaya çýkan her türden
gerici ve dinsel örgütlenmeler, ülkemizdeki toplumsal yapýnýn çarpýk niteliðinin ürünleri durumundadýr. Bu yüz-
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den, feodalizmin tümüyle tasfiye edilmesinin tek yolu demokratik devrimin
tamamlanmasýdýr. Demokratik devrim
ise, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilmek zorundadýr. Dolayýsýyla, burjuva nitelikteki demokratik devrim,
öncünün niteliðine baðlý olarak daha
geniþ bir kapsama sahip olacaktýr. Bu
da, demokratik halk devrimi demektir.
Sami Selçukun ülkemizdeki çeliþkilerin keskinliðini gözeterek ortaya koyduðu görüþler, olasý bir toplumsal çatýþma ortamýnda, olaylarýn hýzla bir devrim durumuna dönüþeceði korkusunu
da taþýmaktadýr. Sami Selçukun bu
korkusu, radikal islamcýlardan daha
çok jakoben küçük-burjuva radikallerine yöneliktir. Ve tarihsel olarak gerçek olan ise, ülkemizde küçük-burjuva radikalleri (devrimci-milliyetçiler)
uzun yýllar önce devlet aygýtýndan tasfiye edilmiþ ve tekil bireyler olarak örgütsüzleþtirilmiþtir. Baþkentteki küçük
bir asker-sivil aydýn kesim arasýnda ortaya çýkan radikal konuþmalar, bu
gerçeði deðiþtirmemektedir. Bu yönüyle de, Sami Selçukun konuþmasý, küçük-burjuva radikalleri ile islamcý aydýnlar ve II. cumhuriyetçiler arasýndaki sözlü çatýþma zeminine oturmaktadýr. Ancak hangi temelden ele alýnýrsa
alýnsýn, Yargýtay baþkanýnýn konuþmasýnda ortaya çýkan tek gerçek, onun
radikal deðiþikliklere karþý olduðudur.
Bu karþýtlýk, kimi durumda demokratik devrime, kimi durumda küçük-burjuva radikalizmine karþýtlýk olarak belirginleþmektedir. Bu açýdan Sami Selçuk, küçük-burjuvazinin kontrol kulesinde oturan orta kesiminin sözcüsü olmuþtur.
Yargýtay baþkanýnýn konuþmasýnýn
bu yönlerini dikkate almayarak, laiklik
ve bunun ülkemizdeki çarpýk uygulanmasý konusunda söylediði genel doðrulara bakarak yapýlacak deðerlendirmeler yanlýþ olacaktýr. [*]
Bir yýl önce, baskýcýlýða direnen bir kiþi
olarak sunulan ve geçen yýlki konuþmasý demokrasi manifestosu (Y. Doðan) olarak deðerlendirilen Yargýtay Baþkaný Sami Selçukun
bu yýlki adli yýl açýþ konuþmasýnýn tam bir
suskunluk fesatý ile yüzyüze gelmesinin ne-
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deni de, kendisinin küçük-burjuvazinin kontrol kulesinde oturan orta kesimin sözcüsü
olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu yýlýn Haziran ayýndan itibaren küçük-burjuva aydýnlarý arasýnda baþgösteren ayrýþmada ifadesini bulan bu durum, küçük-burjuvazinin orta
kanadýnýn sað kanatla ayný çizgide yýllar boyu
sürdürdükleri dostluk iliþkisinin sonuna gelindiðini göstermektedir. Televoleci iktisatçýlardan büyük gazetelerin genel yayýn yönetmenlerine kadar tümüyle küçük-burjuvazinin sað kanadýný temsil eden kesimlerin Sami Selçukun bu yýlki konuþmasý karþýsýnda
sessiz kalýþlarý, sýnýf mücadelesiyle ve sýnýfsal perspektiflerle her türlü iliþkisini yýllar boyu
kesmiþ olan küçük-burjuvazinin sol kanadýndaki küçük kýpýrdanmalara karþý bir tavýr
olduðu kadar, orta kesimin sol kanatla yakýnlaþmasýna neden olabilecek sözlerden ve yorumlardan kaçýnma istediðinden de kaynaklanmýþtýr.
Geçen yýldan bugüne gelindiðinde, ülkemiz somutunda, bir yandan Marmara depreminin küçük-burjuvazi üzerinde yaratmýþ olduðu þok önemli ölçüde ortadan kalkmýþ,
diðer yandan þeriatçýlýk tehlikesi yapýlan
hizbullah operasyonlarý ile yakýn ve somut
bir tehdit olmaktan çýkartýlmýþtýr. Bu siyasal
ve toplumsal geliþme, kaçýnýlmaz olarak,
küçük-burjuva radikalleri ile islamcý aydýnlar
ve II. Cumhuriyetçiler arasýndaki sözlü çatýþma ortamýnýn daðýlmasýna neden olmuþtur.
Bu çatýþmalarýn maddi temelleri ortadan kalkmamýþ olmasýna karþýn aktüel olarak önemini yitirmesi, Sami Selçukun bu yýlki konuþmasýnýn sýradan bir adli açýlýþ konuþmasý olarak bakýlmasýna neden olmuþtur. Zaten Yargýtay Baþkanýndan daha üstte bulunan Anayasa Mahkemesi Baþkanýnýn cumhurbaþkaný
seçildiði bir dönemde, hak ve hukuk konusunda Sami Selçukun soyut sözlerinin kamuoyunda daha az ilgiyle karþýlanmasý da kaçýnýlmazdýr.
Ancak Sami Selçukun bu yýlki alýþýlan konuþmasýnda yer alan bazý belirlemeler, ayný
zamanda kendisinin sözcülüðünü yaptýðý küçük-burjuva kesimlerinin içinde bulunduklarý
durumu ve çýkmazý ortaya koymuþtur. Bu belirlemeler gazetelere þöyle yansýmýþtýr:
Bütünleþme yolunda en tartýþmalý
konunun Ulus-devlet sorunu olduðunu, ABde ulusal egemenlik ve eþitlik
kavramlarýnýn gittikçe aþýndýðýný, uluslarüstülük kavramýnýn bütünleþmeyi
saðlayacak bir boyuta ulaþtýðýný kaydeden Sami Selçuk, ABnin kriterlerinin,
Atatürkçülüðün ve Türk halkýnýn yürü-
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düðü yolun ayný olduðunu söyledi.
Üniter bir devlet ve bölünmez bir ülkede yaþamak isteyen Türk ulusunun
önünde ABye girmek için kanýmca
hiçbir engel yoktur diyen Selçuk, Yeter ki, birliðin tam haklara sahip, özgür ve onurlu bir üyesi olalým dedi. Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin artýk bugün Avrupanýn Anayasasý olduðunu, Kopenhag Kriterlerinin o kadar
vahim þartlar ileri sürmediðini belirten
Sami Selçuk, Türkiyenin, Avrupanýn
kenar mahallesinde yer almamasý gerektiðini, Atatürk devrimlerinin uzantýsýnýn da bunu gerektirdiðini anlattý. Katý egemenlik anlayýþýnýn küreselleþme doðrultusunda yumuþatýlmasýnda
sakýnca görmediðini, bunun teslim
olma deðil, kimliðini koruyarak özgür
iradeyle ekonomide, politikada, hukukta buluþma, ortaklýk olduðunu vurgulayan Selçuk, Avrupa Birliðinin düþ
olmadýðýný, saydamlýk, halkýn katýldýðý
iyi yönetim, devletle sivil toplum arasýnda eþgüdüm isteklerine Türk insanýnýn
ne karþý ne de yabancý olduðunu kay-

detti.
Görüldüðü gibi, Yargýtay Baþkaný Sami
Selçuk, aradan geçen bir yýl içinde açýk bir
globalizm yandaþý olmuþtur. Bir yýl önce Jakoben Fransasýna karþý çýkan ve günümüz
Fransasýnýn hâlâ bu geleneði sürdürdüðünü
söyleyen Sami Selçuk, bir yýl sonra ayný Fransanýn belirleyici konumda bulunduðu Avrupa
Birliði konusunda katý egemenlik anlayýþýnýn
küreselleþme doðrultusunda yumuþatýlmasýnda sakýnca görmez hale gelmiþtir. Ve böylece tüm globalizm yandaþlarý gibi, Sami
Selçuk da, ulus-devlete karþý çýkarak globalizmin uluslarüstü kavramýnýn savunucusu olmuþtur. Onun için artýk ulusal egemenlik ve eþitlik kavramlarý gittikçe aþýnmýþ kavramlardýr.
Ýþte küçük-burjuvazinin sað kanadý ile
bütünleþmiþ ve ayný çizgide buluþmuþ olan
orta kanadýnýn tüm perspektifi böylesine yalýn haldedir. Sami Selçuk da, bu kesimin sözcüsü olarak iþlevlerini yerine getirmiþtir. Artýk
onun yeri tarihin çöplüðü olmaktadýr. Onlarý
buraya yönelten tek gerçek, devrim karþýsýnda
duyduklarý korkudur.
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Menkul Kýymetler
Borsasý
Kazandýrmaya Devam Ediyor!

!

Kurtuluþ Cephesinin Ocak-Þubat 2000 tarihli 53. sayýsýnda yayýnlanan Menkul Kýymetler Borsasý Kazandýrýyooor! baþlýklý yazýda
þunlarý ifade etmiþtik:
1984 yýlýnda T. Özalýn baþbakanlýðý
ile birlikte baþlayan köþedönmecilik
anlayýþýnýn Türkiyedeki en tipik ifadesi, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý
nýn (ÝMKB) 1986 yýlýnda faaliyete geçmiþ olmasýdýr. Nerdeyse, ayný yýllarda
geniþ kesimlerin ellerine geçen tüm
paralarý yatýrdýklarý at yarýþlarý gibi,
Ýstanbul Borsasý, yoðun köþedönme
alaný olarak ortaya çýktý. Hemen hergün, birilerinin borsada oynayarak bir
günde kaç milyon götürdükleri konuþuluyordu. Tek bir dikili aðacý olmadýðý söylenen Özal ailesi, Ýstanbul Borsasýnýn en önemli reklamcýsý ve müþterisi olarak bu dönemde ortaya çýkmýþtý.
Bu dönemde Ýstanbul Borsasý, benim memurum iþini bilir sözleriyle
baþlayan rüþvet döneminin en önemli
aracýsý olarak ortaya çýkmýþ ve hertürlü rüþvet, yolsuzluk, kara para, Ýstanbul Borsasý aracýlýðýyla aklanýlmýþtýr.
Birbiri ardýna açýlan döviz bürolarý, bu
aklanan paralarýn T.Lndan dolara çevrilmesi iþlemlerinin yapýldýðý yerler olarak en çok iþ yapan iþyerleri durumuna gelmiþtir...
Bugün Ýstanbul Borsasý, geniþ halk
kitlelerinin ellerindeki her türden biri-

kimlerinin sermayeleþtirilmesi iþlevini
yerine getirmektedir. Faize yatýrýlmýþ
paralarýn, üretim ve yatýrýma yöneltilmesi demagojisiyle yürütülen bu sermayeleþtirme eylemi, borsanýn olaðan
iþleyiþi içinde geniþ bir mülksüzleþtirmenin bir yansýsý durumundadýr.
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte resmiyet kazanan mülksüzleþtirme süreci, öncelikle geniþ halk
kitlelerinin (kendi 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.
Herkesin çok iyi bildiði gibi, bu geliþmelerin ilk sonucu Ocak ayýnda alýnmýþ ve ÝMKB
endeksi 20.000lere yükselmiþtir. Þubat-Nisan
aylarý arasýnda ÝMKB-100 endeksi %25 dolaylarýnda deðer kaybederek 15.000ler seviyesine inmiþ ve Nisan ayýnda TÜPRAÞ ve TÜRKCELL hisselerinin borsaya girmesiyle birlikte
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(ve büyük reklam kampanyalarýnýn eþliðinde)
endeks yeniden yükseliþe geçmiþ ve 19.000
lere ulaþmýþtýr.
Eylül sonuna gelindiðinde ÝMKB-100 endeksi 11.000ler seviyesine gerileyerek, yatýrýmcýsýna %55 kaybettirmiþtir. Bu kaybýn
parasal karþýlýðý 40 milyar dolar olmuþtur.
Kent küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesinin en önemli aracý durumuna getirilen
borsanýn son aylardaki en büyük vurgunlarý
ise Tüpraþ ve Türkcell tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
En büyük özelleþtirme olarak kamuoyuna sunulan Tüpraþ hisselerinin %32sinin borsada satýþa sunulmasý, devlet aracýlýðýyla
mülksüzleþtirmenin nasýl sürdürüldüðünün ve
halkýn nasýl kandýrýldýðýnýn en açýk örneði
olmuþtur.
Nisan 2000 baþlarýnda, petro-kimya alanýndaki en büyük devlet kuruluþu (KÝT) olan
Tüpraþýn 1 milyar 235 milyar dolarlýk hissesi
aracý kurumlar aracýlýðýyla borsada halka
sunulmuþtur. Ýþçilerine rüþvet olarak
26.350 liradan satýlan Tüpraþ hisseleri, rezervasyonlu müþterilere 27.280 liradan ve açýk
satýþlarda 31.000 liradan satýþa sunulmuþtur.
Halka arzýndan iki ay satýþ satýþ deðerinin altýna düþen Tüpraþ hisseleri, küçük-burjuvazinin her zamanki alýþkanlýðý ile yaz tatili
için gerekli para ihtiyacýyla birleþerek büyük
ölçekli satýþlara sahne olmuþtur. Ve bu durum karþýsýnda para piyasasýnýn yabancý ve
yerli iþbirlikçi kuruluþlarý Tüpraþ hisselerini
toplamaya baþlamýþlar ve Haziran sonunda
hisselerin deðeri 60.000e çýkmýþ ve Temmuz
ayýnda 80.000e yükselmiþtir. Böylece, Tüpraþ
hisseleri, arz fiyatýna göre %250, yani 2,5 katý
deðere ulaþmýþtýr. Parasal olarak, 1 milyar 235
milyon dolarlýk Tüpraþ hisselerinin deðeri 3
milyar 90 milyon dolara yükselmiþtir.
Faiz oranlarýnýn düþtüðü bir ortamda kendi küçük birikimleri için yeni kaynaklar
arayan küçük yatýrýmcý, bu dönemde 2 milyar dolara yakýn bir parayý yeniden borsaya
yöneltmiþtir. Böylece küçük yatýrýmcý yeni
bir umutla 60 ile 80 bin lira deðerinden Tüpraþ hisseleri satýn almýþtýr.
Eylül sonuna geldiðimizde Tüpraþ hisseleri,
26.000e düþmüþtür. Böylece Tüpraþ hisselerinin parasal deðeri 1 milyar dolara inerken,
Tüpraþ hisseleri alýmý için borsaya giren 3
milyar dolarýn 2 milyar dolarý, halk deyimiyle
söylersek, deve olmuþtur!
Tüpraþ hisseleri üzerinden yapýlan spekülasyonlar sonucunda , kendisine verilen rüþveti kabul ederek hisse senedi satýn almýþ
ve bugüne kadar satmayarak elinde tutmuþ

Tüpraþ iþçisi de kayba uðrarken, en büyük
bedeli küçük yatýrýmcý olarak küçük-burjuvazi ödemiþtir.
Tüm bu süreçte yapýlanlar ise çok yalýndýr.
Tüpraþ hisselerinin halka arzý sýrasýnda
tüm medya, manþetleriyle, köþe yazarlarýyla dev tesisin özelleþtirmeyle nasýl kâra geçeceðini ve hisse alanlarýn nasýl kâr edeceklerini günlerce yazýp çizerek piyasayý kýzýþtýrmýþlardýr. Bu medya patronlarý (Doðan
Holding, Doðuþ Holding vs.), rezervasyonlu
hisseleri 27.280den alarak, ilk anda 31.000
den satmýþlardýr (%13-15 arasý bir kârla). Bu
yolla, medya patronlarýnýn kasasýna bir hafta
içinde 50 milyon dolar getiri girmiþtir.
Tüpraþ hisseleri üzerinden yapýlan ikinci
büyük vurgun ise Temmuz ayýnda gerçekleþmiþtir. Televizyonlarýn günlük ekonomi ve
borsa haberlerinde sýkça teleffuz edilen yabancý yatýrýmcýlarýn alýma baþladýklarýna
iliþkin haberlerin birinci sýrada yer almaya
baþlamasýyla Tüpraþ hisseleri tavan yapmýþ
ve 80.000lere yükseltilmiþtir. Özellikle sözcüðü ile baþlayan borsa haberleri yabancý
yatýrýmcýlarýn Tüpraþ hisselerini 60.000den alýma geçtiklerini duyurmasýyla baþlayan bu
yükseliþte, tüm yabancý yatýrýmcýlarýn aldýklarý hisse miktarý 30 milyon dolar olmuþtur.
1 milyar 235 milyon dolarlýk Tüpraþ hisseleri karþýsýnda 30 milyon dolarlýk alým, düþük faizler karþýsýnda ne yapacaðýný bilemeyen ve yaz baþýnda kaybettiklerini kazanacaðýný uman küçük yatýrýmcý için büyük sonuçlar doðurmuþtur. Bunun parasal karþýlýðý
250-300 milyon dolarlýk küçük yatýrýmcý alýmý olmuþtur. Ve böylece bu spekülasyon sonucunda, birileri bir hafta içinde 250-300
milyon dolarlýk getiri sahibi olmuþlardýr.
Ocak 2000 ortalarýndan Eylül sonuna kadar borsa yoluyla halktan alýnan 40 milyar dolarýn 2 milyar dolarý Tüpraþ üzerinden gerçekleþtirilmiþtir. Tüpraþ hisselerini satýn alanlarýn
sayýsý ise 500.000dir.
Yukarda ifade ettiðimiz gibi, Tüpraþ hisselerinin son dört aylýk seyrinin gösterdiði en
önemli gerçeklerden birisi, borsa yoluyla küçük-burjuvazinin mülksüzleþtirilmesinin olanca hýzýyla sürdürüldüðü ve bu mülksüzleþtirme operasyonunda medyanýn, özellikle televizyonlarýn özel bir yere sahip olduðudur.
Güvenilir ve ciddi yayýncýlýk yapan televizyon kanallarý (özellikle NTV), bu konuda birinci sýrada yer almaktadýr. Böylece medya
nýn toplum üzerindeki etkisi ve yönlendiriciliði bir kez daha kanýtlanmýþtýr.
Bu gerçeði, Kurtuluþ Cephesinin geçen
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sayýsýnda (Temmuz-Aðustos 2000) Globalizmin Vurguncularý: Türkcell yazýsýnda ortaya
koyarken, Çukurova Holdingin sahibi olduðu,
M. Vargý ve Kavalanýn içinde yer aldýðý Türkcellin tarih yazarken nasýl bir medya ordusunu beslediðini de belirtmiþtik. Ve geçen iki
ay içinde tarih yazan Türkcell, yeni hedeflerine doðru hýzla ilerlemeye devam etmektedir.
New-York borsasýnda 17.60 dolardan,
ÝMKBde 44.000 liradan halka arzedilen 1
milyar 680 milyon dolarlýk Türkcell hisselerinin ilk iki hafta içinde (Temmuz 2000) yatýrýmcýsýna %12.37 kaybettirirken 305.000
yatýrýmcý sözkonusudur.
44.000den halka arzedilen ve ilk hafta
içinde 48.000 deðerine ulaþan ve 27 Temmuz
2000 tarihi itibariyle 43.000e gerileyen Türkcell hisseleri, 27 Eylül 2000 tarihinde 28.500e
düþmüþtür. Böylece, halka arz fiyatýndan satýn alanlar hisse baþýna 15.500 lira kaybederken, kayýp oraný %35 olmuþtur. Türkcell hisselerini en yüksek deðeri olan 48.000den satýn alanlarýn kaybý ise 19.500, yani %40 olmuþtur.
Türkcell hisselerini dolar bazýnda NewYork Borsasýndan satýn alan dolar sahibi
küçük-burjuvalarýn karþýlaþtýklarý sonuç bundan daha büyük olmuþtur.
Güneþ Taner, Necdet Menzir, Ýhsan Doðramacý gibi ünlülerin katýlýmýyla 17.60 dolardan New-York Borsasýnda satýþa sunulan
Türkcell hisseleri 25 Eylül 2000 tarihi itibariyle 9.40 dolara düþmüþtür. Kayýp oraný %46dýr.
Ýtalyan Telekomu ile Ýþbankasý ortaklýðýnýn
3,5 milyar dolara üçüncü GSM ihalesini aldýðý bir ortamda, Türkcellin deðer yitireceði
açýk olduðu halde, her zaman olduðu gibi
ciddi ve güvenilir medya kullanýlarak küçük yatýrýmcýnýn 672 milyon dolarý, yine
halk deyimiyle, deve olmuþtur!
Salt Tüpraþ ve Türkcell hisseleriyle 805.000
küçük yatýrýmcý, toplam 2,5 milyar dolar
kaybetmiþtir. Ancak bu kayýplar kaçýnýlmazdýr ve devam edecektir. Çünkü, IMF ile yapý-

!"

lan stand-by anlaþmasýnýn özü, halk kitlelerinin yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesidir. Bu nedenle, ayný oyun yeniden ve yeniden sahneye konulacak, elinde hâlâ parasal
birikime sahip olanlar, ayný oyunda figüran
olarak yerlerini almaya devam edecektir. Bu
oyunun en temel aracý ciddi ve güvenilir
medya, özel olarak da anýnda borsa haberlerini yayýnlayan televizyon kanallarý olmaktadýr. Ve Türkcell, yeni reklam kampanyasý ile
sahnede yeniden yer almaktadýr.
Türkcellin hazýr kart satýþýna yönelik
reklam kampanyasý, asýl olarak Türkcell hisselerinin karþýlaþtýðý büyük kayýplarý gözlerden
gizlemeye ve yeni hisse alýmlarý için küçükburjuvalarýn gözünü boyamaya yöneliktir. Bu
kez uzun dönemli sonuçlar gözönüne alýnarak kampanya yürütülmektedir. Globalizm,
modernizasyon propagandalarýyla tüm toplumsal deðerlerin parasal iliþkiye çevrilmesinin son örneði olan Türkcell hazýr kart kampanyasý, ayný zamanda yeni bir alýcý kitlesi
oluþturmayý da hedeflemektedir. Bu hedef
kitle, 1980 sonrasýnda faiz ve döviz gelirleriyle yüksek yaþam standartýna sahip 6.5 milyonluk küçük-burjuva kitlesinin çocuklarý olmaktadýr.
Türkcell, hisselerini ayný gün Ýstanbul Borsasý ile New-York Borsasýnda satýþa sunuþunu, Ben özgürüm sloganýyla, Amerikan kovboy þapkasýyla, otantik-pop kýrmasý müziðiyle simgelemektedir. Ünlü yönetmenimiz
Sinan Çetinin yönetiminde gerçekleþtirilen
reklam klibi, 305 bin Türkcell hissesi satýn
alarak 672 milyon dolar kaybeden küçük-burjuva anne-babalara bir meydan okumadýr. Ve
onlara denilmektedir ki, sadece paralarýnýzý
yitirmekle kalmayacaksýnýz, yaþamýnýzda deðer verdiðiniz baþka neyiniz varsa hepsini almaya devam edeceðiz; Ben özgürüm diyen
çocuklarýnýzýn cowboy þapkalarý için, sýrt
çantalarý için, para kadar deðerli hazýrkartlarý için de bize para ödeyeceksiniz.
Özgürlüðün bir bedeli vardýr.
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