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Eðer iþçiler, hangi sýnýflarý etkiliyor olursa olsun, zorbalýk, baský, zor
ve suistimalin her türlüsüne karþý tepki göstermede eðitilmemiþlerse, ve
iþçiler bunlara karþý, baþka herhangi bir açýdan deðil de, sosyal-demokrat
açýdan tepki göstermede eðitilmemiþlerse, iþçi sýnýfý bilinci, gerçek bir siyasal bilinç olamaz. Eðer iþçiler, öteki toplumsal sýnýflarýn herbirini, entellektüel, manevi ve siyasal yaþamlarýnýn bütün belirtilerinde gözleyebilmek için
somut ve her þeyden önce güncel siyasal olgular ve olaylardan yararlanmasýný öðrenmezlerse; eðer materyalist tahlil ve ölçütleri, nüfusun bütün
sýnýflarýnýn, tabakalarýnýn ve gruplarýnýn yaþam ve eylemlerinin bütün yönlerine pratik olarak uygulamayý öðrenmezlerse, çalýþan yýðýnlarýn bilinci,
gerçek bir sýnýf bilinci olamaz. Kim, iþçi sýnýfýnýn dikkatini, gözlemini ve bilincini, tamamýyla ya da hatta esas olarak iþçi sýnýfý üzerinde yoðunlaþtýrýyorsa, böylesi, sosyal-demokrat deðildir; çünkü, kendini iyi tanýyabilmesi için,
iþçi sýnýfýnýn, modern toplumun bütün sýnýflarý arasýnda karþýlýklý iliþkiler
konusunda tam bir bilgi, sadece teorik bilgisi deðil, hatta daha doðru olarak ifade edelim; teorik olmaktan çok, siyasal yaþam deneyimine dayanan
pratik bilgisi olmasý gerekir. Bu nedenle yýðýnlarý siyasal harekete çekmek
için en geniþ uygulanabilirliðe sahip araç olarak ekonomistlerimizin vazettikleri iktisadi mücadele kavramý, pratik sonuçlarý bakýmýndan çok zararlý
ve gericidir. Bir sosyal-demokrat haline gelebilmesi için, iþçi, toprakbeyi ile
papazýn, yüksek memur ile köylünün, öðrenci ile serserinin iktisadi niteliði
ve toplumsal ve siyasal özellikleri konusunda açýk-seçik bir fikre sahip olmalýdýr; onlarýn güçlü ve zayýf yanlarýný bilmelidir; her sýnýf ve tabakanýn kendi
bencil özlemlerini, kendi gerçek iç yapýsýný gizlemek için kullandýðý
bütün parlak sözlerin ve safsatalarýn anlamýný kavramalýdýr; belirli kurumlarýn ve yasalarýn yansýttýðý þu ya da bu çýkarlarýn neler olduðunu
ve bu yansýtmanýn nasýl olduðunu anlamalýdýr. Ama bu açýk-seçik tablo, herhangi bir kitaptan edinilemez. Ýþçi, bunu, ancak canlý ör- neklerden,
belirli bir anda çevremizde olup bitenlerin, herkesin üzerinde konuþtuðu ya
da birisinin fýsýldadýðý þu ya da bu olayda, rakamlarda, mahke-me kararlarýnda vb. belirenin sýcaðý sýcaðýna teþhirinden edinebilir. Bu kapsamlý siyasal teþhirler, yýðýnlarý devrimci eylem bakýmýndan eðitmenin zo- runlu ve
temel bir koþuludur.
[Lenin, Ne Yapmalý?, s: 89-90, Birinci Baský, Sol Yay.]
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Yaþasýn Napoléon!
Yaþasýn Sosisler!

[Oligarþinin Adam Satýn Alma Politikasý]

"

Ýnsanlýk tarihinde sýnýflarýn ortaya çýkmasýndan günümüze kadar en sýk görülen olgulardan birisi, egemen sýnýflarýn, kendi egemenliklerine karþý mücadele eden sýnýf ve tabakalarýn içinden kendilerine hizmet edecek
kiþileri kendi saflarýna çekmeleri, yani satýn almalarýdýr.
Okullarda okutulan tarih kitaplarý açýlýp bakýldýðýnda en sýkça karþýlaþýlan konunun düþman saflarýndan adam satýn alma olduðu hemen görülecektir. Ayný tarih kitaplarýnda pek
çok yenilgi ya da zafer, kendi saflarýndan
ya da düþman saflarýndan satýn alýnanlarýn
yol açmýþ olduðu bir sonuç olarak iþlenmektedir.
Sözcüðün günlük dildeki tam karþýlýðý olarak ihanet, krallarýn ve bireylerin tarihi olarak tarihi tanýmlayan tarih yazýmýnda, hemen
hemen tüm tarihsel olaylarda neredeyse baþat ve belirleyici bir olgu olarak iþlenirken, roman, þiir vb. edebiyat ürünlerinde ve televizyon dizi ve filimlerinde gerilim unsuru olarak ayný niteliklere sahiptir.
Sýnýf mücadeleleri tarihinin ilk kaydettiði
köle ayaklanmasý olarak ortaya çýkan Spartaküs isyanýnýn Romalýlar tarafýndan bir kýsým
isyancý kölelerin satýn alýnmasýyla yenilgiye
uðratýlmasýndan sonraki tarihte ihanetin belirleyici nedeni olarak gösterilen düþman tarafýndan satýn alýnma olgusunun sistematik
hale geliþi burjuvaziyle birlikte baþlamýþtýr.
Para-sermayenin geliþimi ve egemenliðinin sýnýfý olarak burjuvazinin tarih sahnesine
çýkýþýyla birlikte adam satýn alma, toplumsal sistemin ayrýlmaz bir parçasý haline gelmiþtir. Kapitalizmin ilk geliþtiði ve egemen olduðu ülke olarak Ýngiltere, burjuvazinin
adam satýn alma uygulamalarýnýn bir yöntem ve yasal bir uygulama olarak kabul edil-

diði ilk ülke olmuþtur. Uzlaþma geleneðinin
vataný olarak gösterilen Ýngiltere tarihine bakýldýðýnda, uzlaþmanýn burjuvazinin feodalleri para ile satýn almasýyla saðlanan bir sonuç
olduðu hemen görülecektir.
Komünist Manifestoda Ýngiltere ve Almanyadaki adam satýn alma uygulamalarý
þöyle ortaya konulmaktadýr:
... siyasal uygulamada, iþçi sýnýfýna
karþý alýnan bütün zor önlemlerine katýlýyorlar; ve günlük yaþamda, bütün
tumturaklý sözlerine karþýn, sanayi aðacýndan düþen altýn elmalarý toplamak
ve doðruluðu, sevgiyi ve onuru, yün,
þeker pancarý ve içki ticareti ile trampa etmek için her þeye boyun eðiyorlar.
Bu, esas olarak, toprak aristokrasisinin ve aðalarýnýn malikanelerinin büyük bir kýsmýný kendi hesaplarýna kahyalarýna iþlettikleri ve dahasý, bunlarýn
büyük pancar þekeri ve içki imalatçýlarý
olduklarý Almanya için geçerlidir. Daha
varlýklý olan Ýngiliz aristokrasisi henüz
bu kadar düþmemiþtir; ama onlar da,
azalmakta olan rantlarýn yarattýðý açýðý
unvanlarýný azçok karanlýk anonim þirketlerin kurucularýna ödünç vererek
kapatmanýn yolunu biliyorlar. [*]
Marks, Fransada 2 Aralýk 1851de yasal
cumhurbaþkaný Louis Bonapartein gerçekleþtirmiþ olduðu askeri darbe öncesinde ordunun üst kademelerinin nasýl satýn alýndýðýný
þöyle anlatmaktadýr:
10 Aralýk derneði, Bonaparteýn nizami orduyu büyük bir 10 Aralýk der[*]

Marks-Engels, Komünist Manifesto
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neðine çevirmeyi baþarýncaya kadar,
onun özel ordusu olarak kalacaktý.
Bonaparte, Ulusal Meclisin uzatýlmasýndan kýsa bir süre sonra, bu doðrultuda bir giriþimde bulundu; bu iþ için de,
az önce meclisten kopardýðý paradan
yararlandý. Bir kaderci olarak, insanýn,
özellikle de askerin karþý duramayacaðý bazý üstün güçler olduðuna
inanmýþtý. Bu güçler arasýnda, en baþta
puro ve þampanyayý, soðuk kümes
hayvanlarý etlerini ve sarmýsaklý
sosisleri sayýyordu. Onun için, subaylarý
ve assubaylarý, Elysée sarayýnýn salonlarýnda, puro ve þampanya, soðuk
kümes hayvanlarý etleri ve sarmýsaklý
sosisler sunarak aðýrlamaya baþladý. [*]
Louis Bonaparteýn bu üstün güçleriyle
yürüttüðü adam satýn alma politikasý, bu dönemde askerlerin attýklarý þu sloganla simgeleþmiþtir:
Vive Napoléon!
Vivent les saucissons! [**]
19. yüzyýlda burjuvazinin adam satýn alma uygulamalarýnýn en tipik ülkesi Almanya
olmuþtur. Aþaðýdan yukarý demokratik devrimin tamamlanmadýðý Almanyada, ulusal birlik yukardan aþaðýya oluþturulmuþtur. Feodalizmden kapitalizme Junker tipi geçiþ
olarak da tanýmlanan bu olgu, burjuvazinin
feodal egemen sýnýflarla uzlaþmasýný ifade
eder. 20. yüzyýlda, hemen tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yaygýn biçimde uygulanan bu
yöntem, feodal egemen sýnýfýn bazý unsurlarýnýn burjuvalaþtýrýlmasýna dayanmaktadýr.
Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni yapýtýnda tarihsel olarak adam
satýn alma uygulamalarýný ve bunun kapitalizm koþullarýndaki durumunu þöyle ortaya
koymaktadýr:
Tarihin tanýdýðý devletlerin çoðunda, yurttaþlara verilen haklar, ayrýca
servetlerine göre deðiþmiþlerdir; bu
olgu, devletin, mülksüz sýnýfa karþý korunmak için, bir mülk sahibi sýnýf örgütü olduðunu açýkça gösterir. Atina ve
Romada, servete göre kurulmuþ sýnýflar için, daha o zaman, durum buydu.
Siyasal gücün, toprak mülkiyetine göre,
hiyerarþik olarak düzenlendiði ortaçað
devletinde durum buydu. Modern temsili devletlerde, seçimlere katýlabilmek

[*]
K. Marks, Louis Bonaparteýn 18 Brumairei, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s: 532
[**]
Yaþasýn Napoléon, Yaþasýn Sosisler!

için belirli bir vergi ödenmesinde de
durum budur. Bununla birlikte, servet
ayrýmýnýn bu siyasal kabulü, hiç de iþin
özü deðildir. Tersine, bu, devletin geliþmesinde aþaðý bir dereceyi gösterir.
Modern toplumsal koþullarýmýz içinde
gitgide kaçýnýlmaz bir zorunluluk durumuna gelen, ve proletarya ile burjuvazi arasýndaki son kesin savaþýn, ancak
kendi çerçevesinde sonuna kadar götürülebileceði devlet biçimi olan demokratik cumhuriyet, bu en yüksek
devlet biçimi, servet ayrýmlarýný artýk
resmen tanýmaz. Zenginlik, demokratik cumhuriyette, gücünü, dolaylý, ama
o kadar da güvenli bir biçimde gösterir. Bir yandan, Amerikanýn klasik bir
örnek sunduðu, memurlarýn düpedüz
rüþvet yemesi, öbür yandan, hükümetle borsa arasýndaki ittifak biçimi
altýnda; bu ittifak, devlet borçlarý ne
kadar çok artar, ve hisse senetli þirketler, yalnýzca ulaþtýrmayý deðil,
üretimin kendisini de ellerinde ne
kadar çok toplar ve böylece borsada ne kadar merkezi bir durum kazanýrlarsa, o kadar kolay gerçekleþir.
Amerika dýþýnda, bunun çarpýcý bir örneðini yepyeni Fransýz Cumhuriyeti
verir, ve namuslu Ýsviçre de, bu alanda geride kalmaz. Ama, Ýngiltere bir
yana, genel oy hakkýnýn, Bismarck ya
da Belichröderden hangisinin daha
yüksek bir duruma yükselttiði belli olmayan yeni Alman Ýmparatorluðu, hükümetle borsa arasýndaki bu kardeþçe
ittifak için, demokratik bir cumhuriyetin [hiç de -ç.] zorunlu olmadýðýný kanýtlar. [***] (abç)
Engelsin ifade ettiði gibi, tarihsel olarak,
devlet, mülksüz sýnýfa karþý korunmak için,
bir mülk sahibi sýnýf örgütü olarak ortaya
çýkmýþtýr. Ýnsanlýk tarihinin kapitalizm öncesi
evrelerinde, devlet, doðrudan servet ayrýmýnýn politik kabulü üzerinde yükselmiþtir.
Kapitalizm koþullarýnda ise, bir devlet biçimi olarak demokratik cumhuriyet, Engelsin
ifade ettiði gibi, servet ayrýmlarýný resmen
tanýmaz. Ancak zenginlik, demokratik cumhuriyette, gücünü, dolaylý, ama o kadar da
güvenli bir biçimde gösterir. Yine de, burjuvazinin egemenliði için demokratik cumhuriyet bir zorunluluk olmadýðý gibi, adam satýn

[***]
Engels, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Seçme Yapýtlar, Cilt: III, s: 401-402
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alabilmesi için gerekli ittifaklarýn kurulmasý
için de zorunlu deðildir. Dolayýsýyla, ülkemiz
somutunda açýk biçimde görüldüðü gibi, 12
Eylül askeri darbesi koþullarýnda hükümet ile
borsa arasýndaki ittifak çok daha kolay kurulabilmiþtir.
Lenin, bu durumu þöyle ifade eder:
... kapitalizm demokrasiyle nasýl
uzlaþýr? Sermayenin mutlak kudretini
dolaylý yoldan yürüterek. Bunun iki
ekonomik yolu vardýr: 1° Doðrudan rüþvet; 2° hükümet ile hisse senetleri borsasý arasýnda ittifak. [*]
Bu yollarla, burjuvazi, genel oya dayalý
demokratik cumhuriyetlerde bile kendi egemenliðini, para gücüne dayalý egemenliðini
kolayca sürdürür. Leninin sözcükleriyle söylersek, meta üretimi, burjuvazi ve para gücü
egemen olunca, hangi hükümet, hangi demokrasi olursa olsun, (doðrudan ya da hisse
senetleri borsasý yoluyla) rüþvete ulaþýlabilir.
[**]

Ýþte burjuvazinin ve paranýn gücüyle birlikte geliþen ve yaygýnlaþan rüþvet, burjuvazinin adam satýn alma politikasýnýn maddi
temelini oluþturur. Burjuvazi, para gücüyle,
yani ekonomik gücüyle, kendi egemenliðini
sürdürmek amacýyla, tüm toplumsal sýnýflar
içinden adam satýn almak durumundadýr.
Feodalizmden kapitalizme devrimci tarzda, yani aþaðýdan yukarýya burjuva demokratik devrimle geçiþin saðlanamadýðý tüm ülkelerde, burjuvazi büyük bir uzlaþma örneði
ortaya koyarak, feodal sýnýflarýn bir kýsmýný
satýn alarak, burjuvalaþtýrýrak, kendi saflarýna çekerken, diðer kesimlerini süreç içinde
mülksüzleþtirerek tasfiye eder. Yukardan aþaðýya demokratik devrimin tamamlanmasý
olarak tanýmlanan bu süreç, burjuvazinin feodal egemen sýnýflarla kurduðu ittifakta somutlaþýr.
Burjuvazinin adam satýn alma politikasý,
sadece feodal sýnýflara karþý kullanýlan bir
politika deðildir. Gerek kendi sýnýfý içindeki
çeliþkiler, gerek halk sýnýflarýyla olan çeliþkisi,
hemen tüm toplumsal sýnýflar içinde para gücüyle adam satýn alma politikasýnýn yürütülmesini zorunlu ve gerekli kýlar.
Emperyalist-kapitalist ülkelerde sanayi sermayesi ile banka sermayesinin birleþerek mali-sermaye halini almasýyla birlikte, mali sermaye kendi dýþýndaki tüm burjuva ve halk sý-

$

[*]
Lenin, Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist
Ekonomizm, s: 54
[**]
Lenin, age, s: 54

nýflarýna karþý adam satýn alma politikasýný
en geniþ ölçekte uygulamayý sürdürür. Bir
baþka deyiþle, burjuvazinin gücü arttýkça,
doðrudan ya da borsa aracýlýðýyla rüþvet vererek adam satýn alma politikasý daha da yaygýnlaþýr. Günümüzde globalleþme söyleminde ifadesini bulan adam satýn almanýn yaygýnlýðý, doðrudan mali-sermayenin ekonomik
gücünün olaðanüstü artýþýyla baðlantýlýdýr.
Gerek emperyalist-kapitalist ülkelerde, gerekse bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
uluslararasý mali-sermayenin karþý konulamaz gücü, sermaye birikiminin ulaþmýþ olduðu düzeyle birlikte ortaya çýkmýþtýr. Özel sermaye birikiminin göreceli olarak daha az olduðu bir evrede, büyük sermaye gerektiren
yatýrýmlar, hemen her zaman devlet tarafýndan gerçekleþtirilmiþken, günümüzde, sermaye birikimin gelmiþ olduðu düzeye baðlý olarak, özel sermaye tarafýndan gerçekleþtirilebilir boyutlara ulaþmýþtýr. Bu geliþmenin somut
ifadesi ise özelleþtirme olmaktadýr.
Alt yapý yatýrýmlarýnýn (ulaþým, haberleþme,
enerji vb. yatýrýmlar) artan oranda özelleþtirilmesi, para-sermaye birikimin ulaþtýðý düzeyden kaynaklanmaktadýr. Böylece, özel sermaye, salt üretim ve tüketim mallarý alanlarýnda
faaliyet göstermekten öteye geçerek, toplumsal yapýnýn her alanýnda faaliyet gösteren ve
bu alanlarý mutlak biçimde denetimi altýna
alan bir güce ulaþmýþtýr. Daha düne kadar,
kamu yatýrýmlarý ile kýyaslandýðýnda daha
sýnýrlý istihdam olanaklarýna sahip olan özel
sermaye, bu geliþime paralel olarak, istihdam
alanýnda da birincil hale gelmiþtir. Geçmiþe
göre, özel sermayenin kamuya göre çok daha fazla kiþiye iþ verebilir duruma gelmesi,
ayný zamanda toplumsal iliþkiler alanýnda
daha fazla belirleyici konuma gelmesine yol
açmýþtýr. Globalizm söyleminde ifade edildiði gibi, devletler, ekonomiden elini çekmekte, ekonomik olarak küçülmekte ve
dolayýsýyla güçsüzleþmektedir. Ayný söylemde
ifade edildiði gibi, devlet, kendi asli fonksiyonlarýna geri dönmektedir. Bu fonksiyonlar da, güvenlik ve savunma alanlarý olarak
ortaya çýkmaktadýr. Böylece, devlet, ekonomik alandan çekilirken, güvenlik ve savunmayla sýnýrlý iþlevlerle sýnýrlandýrýlýrken, sözcüðün tam anlamýyla, zor aygýtý olma fonksiyonu alabildiðine güçlendirilmektedir. Globalistlerin devletin küçülmesi, ulusal-devletin iþlevini yitirmesi söylemlerinin gizlemeye çalýþtýðý gerçek de budur.
Günümüzde uluslararasý sermaye birikiminin ulaþmýþ olduðu düzey, özel sermayenin
ekonomik ve toplumsal yaþamýn her alanýn-
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da, geçmiþle kýyaslanmayacak ölçüde egemen olmasýný saðlamýþtýr. Bu geliþme, burjuvazinin adam satýn alma politikasýnýn doðrudan kendisi tarafýndan ve kendi kurumlarý
aracýlýðýyla gerçekleþtirilmesini gündeme getirmiþtir. Daha düne kadar, pekçok alanda
devlet ve devlet olanaklarý kullanýlarak gerçekleþtirilen adam satýn alma uygulamalarý, artýk özel sermayenin bizzat kendisi tarafýndan yerine getirilmektedir.
Uluslararasý sermaye birikiminin günümüzde ulaþmýþ olduðu düzey, uluslararasý tekelci sermayenin gücünü olaðanüstü boyutlara ulaþtýrmýþtýr. Kimilerinin uluslar-üstü olduðunu iddia ettikleri emperyalist-kapitalist ülkelerin tekelci sermayelerinin bu olaðanüstü
büyümesi, ekonomik alandan devletin artan
oranda geri çekilmesini saðlarken, ayný yerlerin tekelci sermaye tarafýndan doldurulmasýný getirmektedir. Bu geliþme, tekelci sermayenin, düne kadar devlet kadrosu olarak çalýþan insanlarý kendi çalýþaný haline getirmesi sonucunu doðurmuþtur. Ülkemiz somutundaki söylemle ifade edersek, kamu emekçilerinin sayýsý giderek azalmakta, özel sektörde çalýþan kamu emekçilerinin sayýsý artmaktadýr. Böylece, daha düne kadar kamu
emekçisi olarak kamu çýkarlarýnýn savunucusu durumunda bulunanlar, bugün özel
sektörün çýkarlarýnýn savunucusu haline
gelmiþlerdir. Özellikle kent küçük-burjuvazisinin ve aydýnlarýnýn bilinçlerinde meydana gelen deðiþimin maddi temeli burada yatmaktadýr.
Emperyalizmin ve oligarþinin adam satýn
alma politikasý, tüm tarihsel süreçlerde görüldüðü gibi, karþý tarafýn, korku, baský, þiddet
vb. yöntemlerle sindirilmesiyle ya da iþsizlik,
açlýk vb. yollarla yaþam koþullarýnýn bozulmasýyla birlikte uygulanmaktadýr. Bir baþka
deyiþle, satýn alma eylemi, öncelikle satýn
alýnacak kiþinin satýn alma koþullarý içinde
bulunmasýný gerekli kýlar.
Kamu emekçileri olgusunda olduðu gibi,
bireylerin iþsiz kalma olasýlýklarý ya da doðrudan iþlerini yitirmeleri, o güne kadar kamu
çýkarlarýnýn savunucusu bireyin, özel çýkarlarýn savunucusu haline gelebilmesi için önkoþul durumundadýr. T. Özal döneminde çýkartýlan sözleþmeli personel uygulamasý, ülkemiz somutunda kamu çalýþanlarýnýn
özelleþtirilmesinin ilk adýmýný oluþturmuþtur.
Böylece daha yüksek maaþ ya da iþsiz kalma korkusu, pek çok küçük-burjuvanýn saf
deðiþtirmesini saðlamýþtýr.
Amerikan emperyalizminin demokrasi
projesi baðlamýnda ortaya çýktýðý gibi, mev-

cut düzene karþý politik tutum içinde bulunanlarýn, devletin baský ve þiddet uygulamalarýyla yüzyüze býrakýlmanýn yanýnda, her türlü geçim araçlarýndan yoksun býrakýldýðý askeri darbe dönemi sonrasýnda bireylerin
satýn alýnmasý için uygun bir zemin oluþturmuþtur. Ülkemiz somutunda, 12 Mart ve 12
Eylül askeri darbelerinde açýkça görüldüðü gibi, illegal devrimci örgütler ve örgüt üyeleri
oligarþinin askeri zoruyla etkisizleþtirilirken,
tüm legal faaliyetler yasaklanmýþ ve bu faaliyetler içinde bulunmuþ olanlar iþlerinden çýkartýlmýþlardýr. Özellikle küçük-burjuva aydýn
kesimi hedef alan bu uygulama sonucunda,
1402 sayýlý Sýkýyönetim Yasasý gereðince, binlerce öðretmen ve öðretim üyesi okullardan
ve üniversitelerden çýkartýlmýþ; binlerce memur, ya sürgün edilmiþ ya da görevden alýnmýþtýr. Toplumun en iyi beyinleri, ya cezaevlerinde yýllarca hapis yatmýþ ya da iþsizleþtirilerek kendi geçimlerini temin edemez hale getirilmiþtir. Ve 1990lara gelindiðinde, özel sektör devreye girerek, bu en iyi beyinler kazanýlmýþtýr! Paris Komününün yenilgisine iliþkin olarak Marksýn sözleriyle söylersek düþen kaleler zaptedilmediler, ama satýn alýndýlar. [*]
Ülkemiz somutunda bu durumu ve bunun
sonuçlarýný Kurtuluþ Cephesinin 57. sayýsýnda þöyle ifade etmiþtik:
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
üniversitelerinin insan kaynaðýný oluþturmuþlardýr. Okullarýndan atýlan solcu öðretmenler, önce özel dershane
öðretmenliðine, oradan da özel okul
öðretmenliðine terfi etmiþlerdir. Hiçbir
diplomasý olmayanlar ise, tencere-

Marks, Fransada Ýç Savaþ, Seçme Yapýtlar, Cilt: II,
s: 277
[*]
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tava pazarlamacýlýðýyla iþe baþlamýþlar
ve giderek sigorta þirketlerinin pazarlamacýlýðýna terfi etmiþlerdir.
Günümüzde sponsorluðun olaðanüstü
yaygýnlýðý ve kabul görmesine, adam satýn almanýn küçük-burjuvazi tarafýndan olaðan,
sýradan ve doðal bir olgu olarak kabul edilmesiyle ulaþýlmýþtýr. Artýk, þarkýcý ve türkücülerden televizyon yapýmcýlarýna, sinema yönetmenlerine, þairlerden, ressamlardan romancýlara hemen herkesin kapý kapý dolaþarak
kendisine sponsor aramasý hiç kimseyi þaþýrtmamaktadýr.
Bilginin paraya çevrilebilir olduðunu ve parayla satýlabilindiðini gören küçük-burjuva aydýnýnýn sponsor peþinde koþuþunun örneklerinin her gün görüldüðü ülkemizde, sponsor bulan küçük-burjuva aydýnlarýnýn kendi
satýn alýnmýþlýklarýný doðal ve olaðan bir
olgu gibi gösterebilmek amacýyla yaptýklarý
ise, toplumun ideolojisizleþtirilmesi ve depolitizasyon içinde tutulmasýnýn önemli etmeni
olmuþtur.
Örneðin, Mete Tuncayýn baþkanlýðýnda
Murat Belgenin katkýlarýyla projelendirilen
Tarih Vakfý, ülkemiz tarihinde görülmedik boyutta bir yolsuzluðun, rüþvetin ve satýn alýnmýþlýðýn kurumu haline gelmiþtir.
1991 yýlýnda Tarih Vakfý adýyla faaliyet gösteren kurum, Korkut Boratav, Yiðit Gülöksüz, Þükran Soner, Haldun Özen, Ülkü Özen,
Orhan Silier, Sönmez Taner, Ýlhan Tekeli, Zafer Toprak, Tarýk Zafer Tunaya, Mete Tunçay,
Zafer Üskülün oluþturduðu giriþim kuruluyla
iþe baþlamýþtýr. Kurum, bu tarihteki amacýný
þöyle ifade etmekteydi:
Tarih Vakfý, çalýþmalarýný, toplumumuzda her türlü þovenizmden uzak
bir tarih bilincinin yaygýnlaþmasý,
böylece ülkemiz yurttaþlarýnýn daha
zengin ve kapsamlý bir tarihsel perspektif kazanmalarýna yardýmcý olmak
üzere gerçekleþtirmektedir.
Bugün vakýfýn amacý þöyle tanýmlanmaktadýr:
Tarih Vakfý, toplumumuzda her
türlü þovenizmden uzak bir tarih bilincinin yaygýnlaþmasýný, tarihin bir bilimsel çalýþma dalý olarak etkinleþmesini
amaçlamaktadýr. Tarih Vakfýnýn her
türlü etkinliði, en genelde, ülkemiz
yurttaþlarýnýn daha zengin ve kapsamlý bir tarih perspektifi kazanmalarýna,
Türkiyede karþýlýklý anlayýþ, barýþ ve
demokrasinin kökleþmesine yöneliktir. Bu baðlamda, barýþ için tarih ana
yaklaþýmýyla çalýþmalarýný yürüt(ür)

Barýþ için tarih, tarihin belli bir amaç için
ele alýnmasýndan ve bu amaca uygun olarak
biçimlendirilmesinden baþka bir anlama gelmemektedir. Tarih gibi bilimsel bir çalýþma
alanýný, ideolojik olarak (barýþ için) çarpýtmaktan kaçýnmayacaðýný açýkça ilan eden Tarih Vakfý, Engelsin þu sözlerini hiç duymamýþ
gibidir:
Tarih, bütün tanrýçalarýn aþaðý yukarý en acýmasýzýdýr; yalnýzca savaþta
deðil, barýþçý ekonomik kalkýnma dönemlerinde de zafer arabasýný arkasýnda ceset yýðýnlarý býrakarak sürer. Biz
erkekler ve kadýnlar da, ne yazýk ki,
gerçek bir ilerleme için hemen hemen
oransýz görünen acýlar tarafýndan zorlanmadýkça, cesaretimizi toplamayacak kadar aptalýzdýr. [*]
Bu Tarih Vakfý, barýþ ve demokrasinin
kökleþmesine yönelik olarak ve toplumumuzda her türlü þovenizmden uzak bir tarih
bilincini yaygýnlaþtýrmak için kurum tarihi
projeleri üretmiþtir. Bu projelerini þöyle
tanýtmaktadýrlar:
Birçok büyük kurum, kendi tarihleri üzerine bilimsel araþtýrma ihtiyacý
içindedir. Bu kurumlarýn kendi içlerinde bu amaçla ciddi bir uzmanlýk
çalýþmasý yapma olanaðýna sahip olmadýklarýný dikkate alan Tarih Vakfý, uzman ekipler kurarak, bir dizi kuruluþun
tarihini yazmaya baþlamýþtýr. 1993ten
bugüne kadar, kendilerine baðlý araþtýrmacýlar ve arþivcilerle Prof. Dr. Mete
Tunçay Milli Piyango Ýdaresinin, Prof.
Dr. Zeki Arýkan TARÝÞin, Prof. Dr. Hüsnü Erkan Milli Aydýn Bankasýnýn, Burhan Oðuz Ýstanbul Sular Ýdaresinin,
Prof. Dr. Zafer Toprak Darüþþafaka
nýn, Prof. Dr. Nuran Yýldýrým Darülacezenin, Prof. Dr. Uygur Kocabaþoðlu
SEKAnýn, Doç. Dr. Gürhan Fiþek Sosyal Sigortalar Kurumunun, Doç. Dr.
Murat Güvenç Emlak Bankasýnýn, Doç
Dr Halime Doðru Eskiþehir Bankasý
nýn, Prof. Dr. Edhem Eldem Osmanlý
Bankasýnýn, Doç. Dr. Nevin Coþar Demirbankýn, Prof. Dr. Fatma Doðruel ve
Prof. Dr. Suut Doðruel Tekelin kurum
tarihi çalýþmalarýný tamamladýlar. Halen
Doç. Dr. Halil Berktay ve Metin Berke
yönetiminde bir ekip Ýnterbankýn (eski Selanik Bankasý), Prof. Dr. Emre Dö-

Engels, 24 Þubat 1893 tarihli Danielson'a mektup.
Akt. E. H. Carr, Tarih Nedir?, s: 95-86, Ýletiþim Yay.
[*]
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len yönetimindeki bir ekip Aslan Çimentonun, Doç. Dr. Sabri Yetkinin yönetimindeki bir ekip Egebankýn, Prof.
Dr. Uygur Kocabaþoðlu yönetiminde
uzman akademisyenlerden oluþan bir
ekip Ýþ Bankasýnýn, Prof. Dr. Ercan
Eren yönetimindeki ekip, Efes Pilsen
in, Prof. Dr. Ali Atýf Birin danýþmanlýðýnda Cenajansýn, kurum tarihinin
araþtýrma ve yazým çalýþmalarýný yürütmektedirler.
Görüldüðü gibi büyük kurumlarýn, kendi
tarihleri üzerine bilimsel araþtýrma ihtiyaçlarý, birçok prof., doç., dr. sýfatlý kiþiler tarafýndan karþýlanmýþtýr. 1993 yýlýndan itibaren uzman ekiplerle tarihleri yazýlan büyük kurumlar, kamu kuruluþlarý ile baþlamakta
ve zaman içinde özel þirketlere dönüþmektedir. Sýrayla izlendiðinde, Tarih Vakfýnýn tarihini yazdýðý kamu kuruluþlarý ve özel þirketlerin ilk ortak noktasý, tamamýna yakýnýnýn, þu
ya da bu biçimde yolsuzluk ve rüþvet olaylarýnda yer almýþ kuruluþlar olmasýdýr.
Anýmsanacaðý gibi, Ýstanbul Sular Ýdaresi, tam adýyla Ýstanbul Sular ve Kanalizasyon
Ýdaresi (ÝSKÝ), 1993 yýlýnda Ergun Göknelin
boþanma davasýyla ortaya çýkan büyük bir
yolsuzluk olayýna sahne olmuþtur. Ergun Göknel, SHPnin Ýstanbul belediye baþkanlýðýný
kazandýðý 1989 yerel seçimlerinden sonra ÝSKÝ
genel müdürlüðüne getirilmiþtir. 1993 yýlýna
kadar Ergun Göknel, pekçok kuruluþtan,
kendi adýna ve SHP adýna milyarlarca rüþvet
almýþtýr. Olayýn en önemli yaný, Taksim-4.
Levent arasýnda yapýlacak olan metro inþaatýnda tek yetkili kurumun ÝSKÝ olmasýdýr. ÝSKÝ
tarafýndan yapýlan ihale sonucunda, metronun inþasýnýn bir bölümü Doðuþ, Enka ve
Garanti-Koza grubuna, diðer bölümü Tekfen
e verilmiþtir.
Tarih Vakfýnýn tarih yazdýðý diðer kamu
kuruluþlarý arasýnda yer alan Emlak Bankasý
ve Sosyal Sigortalar Kurumunun nasýl talan
edildiðini bugün bilmeyen yok gibidir.
Özelleþtirme uygulamalarýyla birlikte
devletin küçülmesi Tarih Vakfýný da etkilemiþ görünmektedir. Kamu kuruluþlarýnýn tarihinden özel sektöre sýçrayan Tarih Vakfý
nýn ilk müþterileri Eskiþehir Bankasý, Osmanlý Bankasý, Demirbank, Ýnterbank olmuþ ve
bankacýlýk sektöründen sanayiye geçerek Aslan Çimento, Efes Pilsenin tarihi yazýlmýþ
ve ardýndan Egebank ile Cenajans gelmiþtir.
Kendilerine baðlý araþtýrmacýlar ve arþivcilerle Doç. Dr. Nevin Coþarýn tarih yazdýðý Demirbank, 1993 yýlýnda Cýngýllýoðlu ailesine satýlmýþtýr. Cýngýllýoðlu ailesi, Kýrgýzistan,

Kazakistan, Bulgaristan ve Romanyada þubeler açan Demirbank yanýnda Kayseri bölgesindeki elektrik daðýtým þirketinin de sahibidir. Tarih Vakfý ile kurduklarý iliþkiden mi, yoksa Kayseri ile olan ailevi ve ticari iliþkilerinden
mi olduðu kesin olarak belli olmasa da, Cýngýllýoðlu ailesinin en büyük övünçleri Fatih
Geleceðimizin Çocuklarý Vakfýdýr. Bu vakýf Þýrnakda okul yaptýmýþ ve Þýrnaklý çocuklarý ilk kez Ýstanbulun yeþili ve Duygu
Asenasýyla tanýþtýrmýþtýr.
Bunun yanýnda, Demirbank ve TÜBÝTAK
Bilim Kurulunun çaðrýsýyla kurulmuþ bulunan
Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Vakfý (BÝTAV)
iþbirliði ile Mart 1999da 12 Güneydoðu Anadolu ilinde Etkileþimli Eðitimle Sýnava Doðru
Projesi hazýrlanmýþ ve bu proje II. Ordu Komutanlýðý, Olaðanüstü Hal Valiliði ve il valiliklerinin desteði ile yürütülmüþtür.
Tarih Vakfýnýn tarih yazdýðý Osmanlý
Bankasý ise, Osmanlý Ýmparatorluðunun dýþ
borçlarýnýn tahsili amacýyla Fransa ve Ýngiltere tarafýndan kurulmuþ bir ipotek ve haciz
bankasýdýr. Osmanlý Ýmparatorluðunun sömürgeleþtirilmesi sürecinin en önemli halkasýný oluþturan Osmanlý Bankasý, Tarih Vakfý
nýn yazdýðý tarihte þöyle tanýtýlmaktadýr:
Türkiyenin yaþayan en eski bankasý olan Osmanlý Bankasý, 1856da Ýngiliz ortaklar ile Ýngilterede kurulmuþ,
daha sonra, 1863 yýlýnda Fransýz, Ýngiliz ve Osmanlý Devletinin de bulunduðu Türk hissedarlarca Bank-ý Osmani-i
Þahane adý altýnda özel bir ferman ile
çok ortaklý hale gelmiþtir. Sultan Abdülaziz tarafýndan imzalanan bu özel ferman Osmanlý Bankasýna imparatorluk
topraklarý üzerinde banknot ihraç etme
imtiyazýný da saðlamaktaydý. Banka
1874 yýlýnda Merkez Bankasý görevini
üstlendi. Türkiyede bankacýlýk mesleði
norm ve standardlarýnýn kurulmasýnda
önemli görevler üstlenen Osmanlý Bankasý, kuruluþundan itibaren Osmanlý
Devleti ve Türkiye Cumhuriyetinin yatýrýmlarýnda kaynak saðlama konusunda
önemli katkýlarda bulundu.
1952-1996 arasýnda Paribas grubunun elinde bulunan Osmanlý Bankasý, bu tarihten sonra Garanti Bankasýna ait Clover Investment
tarafýndan satýn alýnarak Ayhan Þahenke ait
Doðuþ Grubuna geçmiþtir.
Tarih yazýlan diðer bankalardan Ýnterbank, Cavit Çaðlara ve Eskiþehir Bankasý
(Esbank) Zeytinoðlu ailesine ait olup, her ikisi
de Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonuna devredilmiþ batýk bankalardýr.
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Tarih yazýlan sanayi kuruluþlarýndan Aslan Çimento, özelleþtirmeyle Fransýz Lafarge þirketine satýlmýþ ve adý Lafarge Aslan
Çimento olmuþtur. Lafarge þirketinin yaptýðý
en önemli inþaatlar ise, Atatürk Kültür Merkezi, Çubuk Barajý, Boðaziçi ve Fatih Köprüleri, Tuzla Tersanesi, Sabancý Center, Nuh
Çimento Fabrikasýdýr.
Tarih Vakfýnýn tarih yazdýðý diðer sanayi
kuruluþu ise Efes Pilsendir.
12 Mart askeri müdahelesi Efes Pilsenin
tarihinde önemli bir evreyi temsil eder. 12
Mart döneminde yürütülen depolitizasyon, 12
Eylül döneminde olduðu gibi, insanlarý birahanelere yönlendirmiþ ve bu iþten en kârlý çýkan Efes Pilsen olmuþtur.
Efes Pilsen, Anadolu Holdinge aittir. Son
yýllarýn moda deyimiyle, Anadolu Grubuna
aittir. Kendi tarih verilerine göre, temelleri
1950li yýllarýn baþlarýnda Yazýcý ve Özilhan
ailelerince atýlan Anadolu Grubu, aðýrlýklý olarak bira ve meþrubat, otomotiv, finans, kalem ve kýrtasiye sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Kayserili Özilhan ile Nevþehirli Yazýcý ailelerine ait olan grup, Efes Pilsenin yanýnda Coca-Colanýn Türkiye daðýtýmcýsý, Isuzu, Honda, Lada ve KIA otomobilleri ile Alman Faber-Castell kalem ve kýrtasiye þirketinin Türkiye ortaðýdýr. Tüm diðer iþbirlikçi burjuvalar gibi, Anadolu Grubu, Abankýn (Alternatifbank A. Þ.) sahibidir. Kendisini Anadolu
yýldýzý olarak adlandýran grubun son yýllardaki yatýrýmlarý aðýrlýklý olarak Türki cumhuriyetlere kaydýrýlmýþtýr. Kazakistan, Kýrgýzistan,
Türkmenistan ve Azerbaycanda Coca-Cola
fabrikalarý kuran Anadolu Grubu, tüm Kayserili iþadamlarý gibi Türki cumhuriyetlere
büyük ilgi göstermektedir.
Tarih Vakfýnýn son müþterileri ise Yahya
Murat Demirelin Egebanký ile mafyanýn reklam þirketi olmakla ünlü Cenajansdýr. Ve
bugün herkesin bildiði gibi, gerek Egebankýn
sahibi Yahya Murat Demirel, gerekse Cenajansýn sahibi Mehmet Nail Keçeli çýkar
amaçlý suç örgütü mensubu olmak ve Egebanký aracý kýlmak suretiyle dolandýrmaktan
tutuklanmýþlardýr.
Görüldüðü gibi, kendi tarihleri üzerine
bilimsel araþtýrma ihtiyacý içinde bulunan
birçok büyük kurumun tarihini yazan Tarih Vakfýnýn tüm müþterileri dolandýrýcýlar,
rüþvetçiler, soygunculardýr. Ancak Tarih Vakfýnýn müþterilerinin bu ortak özellikleri yanýnda bir baþka ortak özellikleri daha vardýr:
Türk milliyetçiliði.
Ýþte her türlü þovenizmden uzak bir tarih
bilincini yaygýnlaþtýrma iddiasýndaki Tarih

Vakfýnýn yazdýðý tarih böylesine milliyetçi ve
þovenist iþbirlikçi burjuvaziye aittir.
Tarih Vakfýnýn kendi yayýnýna göre 1998/
1999 yýllarý arasýnda Tarih Vakfý projelerinin
destekleyicileri (moda deyimle sponsorlarý)
ise þöyle sýralanmaktadýr:
Baþbakanlýk Tanýtma Fonu,
Eximbank,
Finansbank A. Þ.
Friedrich Ebert Vakfý
Körber Vakfý,
Rockefeller Vakfý,
Ýpragaz A. Þ.
Kalkýnma Bankasý,
Kent Gýda
Osmanlý Bankasý,
The United States Information Service
Banvit.
Tarih Vakfýnýn deðerli yayýnlarýnýn
sponsorluklarý ise þunlardýr:
Pamukbank,
Mavi Jeans,
Escort Net,
American Home Sigorta,
Beko,
Lumina Aydýnlatma,
Raks New Media,
Reuters ajansý,
THY,
Lufthansa,
The United States Information Service.
Tarih Vakfýnýn bu sponsorlar listesinde
ilk göze çarpanlar Friedrich Ebert Vakfý, Körber Vakfý, Rockefeller Vakfý ile The United
States Information Service olmaktadýr.
Tarih Vakfýnýn Alman Friedrich Ebert
Vakfý ile gerçekleþtirdiði ortak projelerin
bazýlarý þunlardýr:
 Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluþlarý
Araþtýrmasý (Ocak 1977)
 Sendikal Eðitim Teknikleri (Haziran
1998)
 Sendikalarda Kadýn Eðitimi (Haziran
1998)
 Sendikalarda Uzmanlýk Grubu Eðitimi
 Yeni Teknolojilerin Sendikal Eðitimde
Kullanýlma Olanaklarý
 Yazýlý Malzemelerin Sendikal Eðitimde
Kullanýlma Olanaklarý
 Üniversiteler ve Sendikalar
Alman emperyalizminin geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde yerli iþbirlikçiler bulmak ve bunlarýn finanse edilmesinde birincil dereceden
görev üstlenmiþ olan Friedrich Ebert Vakfý
Amerikan emperyalizmi tarafýndan ideal
olarak gösterilen bir kuruluþtur. Gaby Weber,
Gerilla Bilanço Çýkarýyorda bu durumu þöyle
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anlatmaktadýr:
1980 yýlýnda Ýnteramerikan güvenlik konseyi için hazýrlanan ve ABD dýþ
politikasýnýn seksenli yýllar için prensiplerinin tanýmlandýðý ünlü Santa Fe
Komitesinin gizli belgesinde þöyle deniyordu: Birleþik Devletler ideolojik
alanda inisiyatifi ele almalýdýrlar. Savaþ,
insanýn doðasýna aittir, politik-ideolojik
unsur ön planda olmalýdýr. Radyo, televizyon, kitap, yazý ve broþür, fon, burs
ve ödül aracýlýðýyla Latin-Amerika aydýnlarýný kazanmak için bir kampanya
örgütlenmelidir. Gizli döküman þu
öneriyle bitiyor: Dýþ politikanýn araçlarýna arkadan destek verebilmek için
insanlarýn beyni kazanýlmak zorundadýr. Çünkü politikanýn arka desteði olarak inanç, zafer tayin edicidir.
Santa Fe dökümanýnda açýklandýðý
gibi, aydýnlarý fethetmeyi hedefleyen
savaþ baltasý raftan indirildi. Olta yemi
sadece takdir görme ve deðer kazanma deðildi, ekonomik teþviklerden de
oluþuyordu. Diktatörlükler sýrasýnda
üniversiteler açlýða terk edilmiþti...
Fakültelerin açlýða terkedilmesiyle
birlikte aydýnlar doðal iþyerlerini kaybettiler. Ayný zamanda iþsiz kalan sosyal bilimcilere yeni çalýþma sahalarý
teklif edildi. Santa Fe dökümanýnda
önceden belirlendiði gibi, yabancý fonlar tarafýndan finanse edilen araþtýrma
enstitüleri topraktan mantar patlar gibi
çýktýlar.
Project Democracy de temiz vakýflara oynamýþtý. ABD Enformasyon
Dairesi, project democracy bütçesini
senatonun dýþiþleri komisyonuna sunduðunda, Demokrat Partinin bazý üyeleri tarafýndan hükümetle olan sýký baðý
yüzünden eleþtirilmiþti. Senatör Paul
Tsongas için çözüm, her büyük partinin asýl olarak vergi gelirlerinden
finanse edilen bir vakfa sahip olduðu Batý-Almanya modelindeydi.
Vakýf paralarýný alanlar, böylece,
hükümet parasý olmayan temiz para
aldýklarýný iddia edebilirlerdi. Örneðin Alman Friedrich-Ebert Vakfý,
yetmiþli yýllarda, komünistlerin iktidara gelmesini önlemek için Portekizli
sosyal-demokratlara mali yönden büyük destekler vermiþti... [*]

[*]

G. Weber, Gerilla Bilanço Çýkarýyor, s: 33-34

Ýþte Amerikan emperyalizminin Batý Almanya modeli olarak ideal gördüðü Friedrich Ebert Vakfý ile Tarih Vakfýnýn yürüttüðü
ortak projelerin odak noktasýný sendikalar
ve sivil toplum kuruluþlarýnýn oluþturmasý bir
rastlantý deðildir. Amaç, her zaman olduðu gibi, komünizm tehlikesini önlemektir. Tarih Vakfý, bu amaç için Friedrich Ebert Vakfý
ile iþbirliði içine girmiþtir.
Friedrich Ebert Vakfý tarafýndan desteklenen bazý çalýþmalar bizzat vakýf tarafýndan
yayýnlanmýþtýr. Bunlarýn bazýlarý þunlardýr:
- Oya Baydar, Türkiyede Sendikacýlýk Hareketi,
- Nahit Töre, Avrupa Birliði ve Türki Cumhuriyetler,
- Nurhan Yentürk, Türk Ýmalat Sanayinde
Ücretler,
- Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) Tarým
Anlaþmasý ve Türkiye.
Tarih Vakfýnýn iþbirliði yaptýðý diðer vakýf
Rockefeller Vakfýdýr ki, bunun niteliði hakkýnda fazla birþey söylemeye de gerek yoktur.
Tüm bunlarýn yanýnda Tarih Vakfýnýn
sponsorlarý arasýnda yer alan The United
States Information Service, yaptýklarý iþbirliðinin aleni ilaný gibidir.
ABD Ýnformasyon Ajansýnýn alt birimi olan
The United States Information Service (USIS),
tüm dünya kamuoyunun çok iyi bildiði gibi,
Amerikan emperyalizminin bilgi toplama
merkezi olduðu kadar, ayný zamanda desinformasyon kuruluþudur. USIS, ABD elçilikleri
bünyesinde faaliyet göstererek CIA için bilgi
toplamaktan adam saðlamaya kadar pekçok
alanda faaliyet gösteren diplomatik dokunulmazlýða sahip bir kuruluþtur. Ancak, yukarda da belirttiðimiz gibi, temel olarak desinformasyon merkezi olarak çalýþmaktadýr.
Emperyalizmin informasyon ve desinformasyon faaliyetlerini Kurtuluþ Cephesinin 49. sayýsýnda yayýnlanan Desinformasyon ve Kamuoyunun Koþullandýrýlmasý yazýsýnda þöyle ortaya koymuþtuk:
Emperyalizmin informasyon konusundaki bakýþ açýsý, tümüyle desinformasyon anlayýþýna dayanmaktadýr.
Yani, kamuoyunun aydýnlatýlmasý, onlarýn haber alma özgürlüðünün en geniþ ölçekte gerçekleþtirilmesi ile emperyalizmin uygulamasý arasýnda temel
bir karþýtlýk vardýr. Emperyalizm, kamuoyunun aydýnlatýlmasýna yönelik informasyon yerine, kamuoyunun koþullandýrýlmasýna yönelik desinformasyonu esas almýþtýr.
Emperyalizmin desinformasyon
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politikasý, olay ve olgulara iliþkin bilgilerin (informasyonlarýn) kamuoyuna
aktarýlmadan önce denetlenmesi ve
yeniden düzenlenmesi þeklindedir.
Eðer mevcut olay ve olgulara iliþkin bilgilerle, istenilen doðrultuda bir kamuoyunun oluþturulmasý olanaklý deðilse,
bu bilgilerin yeniden kurgulanmasý,
kamuoyunun saðlýklý bilgi alabilmesi
açýsýndan gerekli görülmektedir.
Kýsacasý, desinformasyon, emperyalist basýn ve yayýn organlarý kullanýlarak, istenilen konularda belirli bir kamuoyunun oluþturulmasý amacýyla
olaylarýn ve olgularýn bilinçli olarak deðiþtirilmesi demektir. Bunun en temel
unsurlarý ise, haberin kurgulanmasý ve
abartýlmasýdýr.
Haberin kurgulanmasý ve abartýlmasý, sözcüðün tam anlamýyla, tüm bilgilerin kurguya
(montaj) ve kurgusal bilgiye dayandýrýlmasýdýr. Her sorun ya da olgunun, kendi bütünselliðinden kopartýlarak ve baðlý olduðu bütünden soyutlanarak ele alýnýp çözümlenebileceði ya da çözülebileceði düþüncesi ve kavrayýþý
bu yolla kitlelere yerleþtirilmektedir.
12 Eylül sonrasýnda süregelen ideolojisizleþme ortamýnda tarih bilincinin yitirilmesi
olgusu gözönüne alýndýðýnda, Tarih Vakfýnýn,
Amerikan emperyalizminin desinformasyon
kuruluþu USISle kurduðu iliþki, amacýn ne
olduðunu daha açýk hale getirmektedir. Zaten USISin finanse ettiði proje de III. Tarih Kongresidir.
Tarih Vakfýnýn USISin finansörlüðünde 912 Aralýk 1999 tarihinde gerçekleþtirdiði III.
Tarih Kongresinin konusu Tarih ve Müzecilikte Yeni Yaklaþýmlar: Küreselleþme ve Yerelleþme olmuþtur. (Ýngilizce tanýtýmda konu
baþlýðý yeni doðrultular olarak verilmiþtir.)
Tarih Alanýnda Yerelleþme ve Tarih Alanýnda Küreselleþmenin tartýþýldýðý kongrenin
globalizmin propaganda merkezi olan USIS
tarafýndan neden finanse edildiði de açýklýk
kazanmaktadýr.
Tarih Vakfýnýn yerine getirdiði iþlevler gün
geçtikçe artmýþ ve zenginleþmiþtir. Her türden
yolsuzluk, dolandýrýcýlýk ve rüþvet olaylarýnýn
içinde bulunan büyük kurumlarla çalýþan,
emperyalizmin vakýflarýyla iþbirliði yapan ve
Amerikan emperyalizminin desinformasyon
kuruluþuyla globalizm propagandasýnda özel
bir yere sahip olan Tarih Vakfýnýn son iþi ÇaðdaþKart olmuþtur.
Amerikan emperyalizminin tüketim ekonomisinin en gözde araçlarýndan olan tüketici kredisinin uluslararasý en büyük þirketle-

rinden birisi olan Master Card ile yaptýklarý
ortaklýðý þöyle anlatmaktadýrlar:
Her ay Haberler Bülteninde duyurularýný okuduðunuz, Master Cardýn
öncülüðünde yürütülen, Tarih Vakfý,
Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði ve
ÇEKÜLe destek vermeyi hedefleyen
ÇaðdaþKart projesi, bir yýlý aþkýn süredir devam ediyor.
Baþlangýçta kart hamili hedefi 10
bin olarak açýklanan proje 1999 yýlý
sonunda 3.600 kiþiye ulaþabildi. Þubat sonunda, Europay International
(Master Card), Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði, ÇEKÜL ve Tarih Vakfý
nýn katýlýmý ile projenin deðerlendirildiði bir toplantý yapýldý.
Toplantýda, proje ortaðý sivil toplum kuruluþlarýnýn, Europay Internationalýn koordinasyonu ve Pronto
Halkla Ýliþkilerin desteði ile oluþturacaklarý çalýþma grubunun projeyi geliþtirebileceði konusunda fikir birliðine varýldý.
Temel hedefi ÇaðdaþKart projesini
geliþtirmek olan çalýþma grubunda Sevinç Baliç (ÇEKÜL), Nur Gerçel Özeren (ÇYDD), Ýnci Tepeci (Tarih Vakfý),
Toga Köktuna (Europay International)
ve Serra Türk (Pronto Halkla Ýliþkiler)
yer alýyor. 13 Mart 2000de ilk toplantýlarýný gerçekleþtiren çalýþma grubu üyeleri bu buluþmada, genel olarak çalýþmalarýnýn amaç ve hedefleri üzerinde
durdular. ÇaðdaþKart projesini geliþtirmek için, kartýn pazarlamasýna doðrudan emek vermekten daha etkin
bir tanýtým için önerileri ile katkýda bulunmaya kadar çeþitli konularda gönüllülerimizin desteðine ihtiyacýmýz
var. Bu konudaki planlama ve fikir alýþveriþini, ÇaðdaþKart gönüllüleri ile
proje ekibinin ayda bir yapacaðý toplantýlarda gerçekleþtireceðiz.
ÇaðdaþKart ile henüz tanýþmamýþ
dostlarýmýza projeyi kýsaca anlatmak
isteriz:
Bir kredi kartý projesi olan ÇaðdaþKart, Akbank, Bank Ekspres, EGSBank,
Garanti, Interbank, Koçbank, Osmanlý
Bankasý, Pamukbank, Tekstilbank ve
Yapý Kredi Bankasýndan alýnabiliyor.
Normal bir kredi kartýnýn tüm imkânlarýný sunan ÇaðdaþKartýn diðer kredi
kartlarýndan farký, harcamalarýn %0,3ünün (%0,1er) ve kart ücretinin %75inin
(%25er) kart hamiline ek bir masraf
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yüklemeden üç sivil toplum kuruluþuna baðýþ olarak iletiliyor olmasý.
Görüldüðü gibi, Europayýn önderliðinde
bindebirlik sivil toplum kuruluþlarýný desteklemek için kredi kartý pazarlamayý Tarih Vakfý,
tarihsel bir görev olarak ilan etmektedir. Ve
bununla da yetinmeyerek, Tarih Vakfýna þu
ya da bu yanýlsamayla ilgi duyan, deðer veren kiþileri de kartýn pazarlamasýna doðrudan emek vermekten daha etkin bir tanýtým
için gönüllü olmaya da çaðýrmaktadýr. Bu
kredi kartý tanýtým gönüllüleri, daha açýk ifadeleriyle ÇaðdaþKart gönüllüleri, Tarih Vakfýnýn ayda bir yapacaðý toplantýlara katýlarak tarihin entellektüel cangýlýnda gezinmenin dayanýlmaz hafifliðine ulaþacaklar ve bindebir vakýfcýlarýna katkýda bulunacaklardýr!
Ve belki bu gönüllü iþbirlikçiliklerinden dolayý
Murat Belgenin rehberliðinde tarih turlarýna
katýlarak onurlandýrýlacaklardýr!
Tarih Vakfý, 12 Eylülden günümüze kadar
süregelen depolitizasyon ve ideolojisizleþtirme
sürecinde sol görünüm altýnda özel bir iþlev
yerine getirmektedir. Özellikle yeni kuþaklarýn
depolitizasyonu ve ideolojisizleþtirilmesinde
pekçok proje üretmeyi üstlenen Vakýf, ayný
zamanda bu iþlevini yerine getirirken emperyalist kuruluþlarla yaptýðý iþbirliðini alenileþtir-

meye yönelmiþtir.
Ve bugün Tarih Vakfý 4. Genel Kurulunda
iþlevini þöyle tanýmlamaktadýr:
Tarih Vakfý, ötekileþtirici olmayan
ve bilimsel bir tarih anlayýþýnýn, Türkiyenin küreselleþen bir dünyada ve
Avrupa Birliði ile bütünleþmesinde,
eþit, saygýn ve onurlu bir yer almasý
bakýmýndan çok köklü bir etki yapacaðý, özellikle dinsel, etnik, kültürel çatýþmalarýn kasýp kavurduðu içinde bulunduðumuz bölgede, barýþý güçlendirici bir rol oynayacaðý kanýsýndadýr.
Artýk, Tarih Vakfý, Amerikan emperyalizminin globalizm propagandasýnýn bir aracý olmak yanýnda, doðrudan bir kurumu haline
gelmiþtir.[*] Ve onun kurucu ya da üyeleri olanlar, ne denli namuslu, demokrat,
ilerici ya da solcu olduklarýný söylerlerse
söylesinler, bunun sorumluluðunu taþýmak
durumundadýrlar. Hiçbir gerekçe, onlarý bu
sorumluluktan kurtaramayacaktýr. Emperyalizmin ve oligarþinin bu yeni ve çaðdaþ adam
satýn alma kurumu, tarihte her zaman onun
üyelerinin sorumluluklarýyla birlikte yer alacaktýr. Ve onlarý, ne Napoléon, ne yedikleri
sosisler kurtarabilir.

Otuzlu yýllarda, Latin-Amerikada, yabancý vakýflardan mali destek almayý kabul eden bir solcu aydýn bulabilmek pratik olarak mümkün deðildi. Bugün, enstitüsü,
bir Avrupa ya da Kuzey Amerika vakfý tarafýndan finanse edilmeyen bir sosyal
bilimciyi bulmak çok zor. Bunu, ABD sosyologu James Petras, Uruguaylý haftalýk
dergi Brecha da Latin-Amerika solunun baþkalaþmasý baþlýklý bir makalesinde
yazýyordu. Sona eren seksenli yýllar yeni bir aydýn tipi doðurdu. Gramscinin organik aydýnýný deðil, imparatorluk tarafýndan finanse edilen ve ülkesinin toplumsal
mücadeleleriyle baðý olmayan kurumsallaþmýþ aydýný.
Yabancý finans kaynaklarý, vakýflar ve aydýnlar arasýnda olan iliþki çok yönlü
ve ince bir iliþkidir, ne doðrudan müdahale, ne de kaba sansür uygulamasý vardýr. Ekonomik baðýmlýlýðý gizlemek için aydýna, geniþ bir hareket özgürlüðü taný[*]
Tarih Vakfý "tarih öðretmenleri"yle yaptýðý bir toplantýda "Ýnkilap Tarihi Dersleri"nin "radikal müdaheleye ihtiyaç duyduðu"na karar verilmiþ ve içeriðinin þöyle deðiþtirilmesi önerilmiþtir:
Dersin içeriði, biz bize benzerizci yaklaþýmdan kurtarýlmalý. Modernleþme sürecinin dünya-tarihsel bir olgu olduðunun (elbette özgünlükler bir yana), üç aþaðý beþ yukarý benzer þeylerin baþka
uluslarýn da baþýna geldiðinin altýný çizen bir perspektifle yeniden ele alýnmalý. Sözgelimi, ilk birkaç
ders mutlaka kapitalizmin ya da "modern sanayi toplumunun" doðuþuna ve bunun dünya ölçeðindeki
sonuçlarýna ayrýlmalý; bu sürecin pozitif yani insanlýðý özgürleþtirici ve negatif yani yeni baðýmlýlýklara, yeni kölelik türlerine yol açan yönleri mutlaka birlikte ve olabildiðince taraf tutmadan anlatýlmalý; emperyalizme ve modernleþmeye dönük tepkinin farklý biçimlerde ama neredeyse her yerde
görüldüðünün altý çizilmeli."
Görüldüðü gibi, Tarih Vakfý, büyük bir ticari deðere sahip okul ders kitaplarý alanýna adým atmaya yönelirken,
"solcu" tarih öðretmenleri"ni örgütlemeye çalýþmaktadýr. Amaç, "modernleþme sürecinin dünya-tarihsel bir olgu"
olduðunun herkese kabul ettirilmesi ve bu "dünya-tarihsel olguya" karþý tepkilerin "neredeyse her yerde görüldüðünün altý çizilerek" bu tepkilere kapýlýnmamasý gerektiðinin öðretilmesidir. Bu amaca ulaþmak için, hemen
herkesin az ya da çok tepki gösterdiði "Inkilap Tarihi" dersi ile iþe baþlanýlmak istenmektedir. Kemalizme,
milliyetçiliðe, þovenizme karþý olmak baþka birþeydir, "modernleþme" adý altýnda emperyalizmin "doðal" gösterilmesi baþka birþeydir.

!
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nýr. Bu yeni araþtýrmacýlar sýnýfýnýn önceki organik aydýnlar kuþaðýna kýyasla daha
yeni bir yaþam ve çalýþma stili vardýr diye yazýyor Petras ve bir anýsýný an-latýyor:
Santiago Araþtýrma Enstitüsünün yöneticisi, taþradan gelmekte olan annesini
karþýlýyor. Yeni Peugeotsu ile annesini havaalanýndan alýnca, annesi soruyor:
- Bu güzel arabayý nereden aldýn?
- Enstitü ödedi, diktatörlüðü yýkmak için arabaya ihtiyacým var.
Villalarla dolu bir bölgedeki oðlunun evine yaklaþýnca anne soruyor:
- Bu güzel evi nereden aldýn?
- Enstitü ödedi, diktatörlüðü yýkmak için yaptýðým araþtýrmamda bu eve ihtiyacým var.
Yemek odasýna giriyorlar ve anne deniz ürünleri, tavuk, salatalar ve iyi bir kadeh þarapla donatýlmýþ sofrayý görünce þaþýrýyor:
- Pekala bu yemeðe nasýl ulaþtýn?
- Enstitü ödedi, diktatörlüðü yýkmak için bu yemeðe ihtiyacým var.
Bunun üzerine anne kafasýný kaþýyor ve þu nasihatý veriyor:
Dikkat et ki, kimse diktatörlüðü yýkmasýn, yoksa sen bütün bunlarý kaybedersin!
Bu þaka deðil, gerçek. Referandumdan hemen önce, rejim yanlýsý günlük gazete Mercurio birkaç sayfa üzerinden, sayý ve isim içeren detaylý bir istatistiði þu
baþlýkla yayýnladý: Muhalefet yurtdýþýndan nasýl finanse ediliyor. Ýki küçük yanlýþýn
dýþýnda, verilen bilgiler gerçeklere uyuyordu.
Altmýþlý yýllarýn sonuna doðru, hemen hemen hepsi solcu olan aydýnlara karþý
genel saldýrý, gazetelerin kapatýlmasýyla baþladý, sol gazeteciler iþlerini kaybettiler, yüksek öðretim üyeleri üniversitelerden kovuldular. Çoðu cezaevlerine atýldý
ya da öldürüldü. Diktatörlük sýrasýnda enstitüler, bir teorik boþlukta baþ gösterdiler, vakýflar, desteði hak etmenin þartlarýný geniþ tuttular. Entellektüellere belli bir
hareket serbestisi tanýyorlardý, parola þuydu: Kafayý kuma gömmeli, dikkat çekmemeli, ayakta kalarak yaþamalý. Bir kez vakýflarýn çanaðýna baðlanýnca, generaller elveda deyip demokrasiler baþlayýnca da ayrýlmadýlar. Bunlar için çalýþma
piyasasý deðiþmedi, çünkü siviller de üniversitelere para yatýrmýyordu. Kim sürgünden geliyorsa, o genellikle yabancý finansman kaynaklarý ile birlikte projesini
de beraberinde getiriyor.
Bu projelerin ilk dalgasý, temasal olarak öncelikle insan haklarýna ve yeni
ekonomik modelin araþtýrýlmasýna yönelikti; ikinci dalga yeni toplumsal hareketleri
araþtýrdý ve üçüncüsü de demokratikleþme süreci ve dýþ borçlar problematiði üzerine yoðunlaþtý. Bütün araþtýrmalar, sosyolog Petrasa göre, ortak bir þemaya dayanýyor: Diktatörlük üzerine araþtýrmalar diktatörlüðün baskýcý karakterini anlatýyor,
ama onun Batý-Avrupa ve ABDdeki seçkinlerle olan ekonomik ve askeri baðlantýlarýný anlatmýyor; devletin zoru, insan haklarý ihlalleri ile sýnýrlandýrýlýyor ve bir
sýnýfýn egemenliðinin, sýnýflar mücadelesinin, bir sýnýfýn zorunun ifadesi olarak kavranmýyor. Sosyal hareketlere iliþkin araþtýrmalar da ayný þemayý izliyor, bunlarýn
bileþimi, sözde dünün ideolojileri ile hiç baðlantýsý olmayan, toplumun tüm katmanlarýný kapsayan heterojen olarak anlatýlýyor. Demokratikleþme üzerine yapýlan araþtýrmalar, merkezine mümkünlüðü ve yapýlabilirliði koyup, geçiþi, sivillerle
askerler arasýnda bir transaksiyona indirgiyorlar.
[Gaby Weber, Gerilla Bilanço Çýkarýyor, s: 33-34]
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Adnan Çokerlere
Saygý!

Ekim ayýnýn son günlerine girilirken bir
resim sergisinde Prof. Dr. ve ressam Adnan
Çoker ile Hülya Avþar arasýnda geçen tartýþma gazetelere yansýdý. Çeþitli köþe yazarlarý
konuya iliþkin olarak pekçok deðerlendirme
yaptýlar. Bunlar arasýnda yer alan Prof. Toktamýþ Ateþ, Cumhuriyet gazetesinde Adnan
Çokerlere Saygý baþlýðýyla þunlarý yazýyordu:
Benim bugün için niyetim Ermeni
soykýrýmý tasarýsýyla ilgili birþeyler kaleme almaktý. Fakat Erol Aksoy Vakfýnýn bir sergisinde, Adnan Çoker hoca
ile Hülya Avþar adýndaki haným arasýnda gerçekleþen konuþmalar ve her þeyden daha vahim olarak Erol Aksoyun
Adnan Çokeri dýþarýya davet etmesi,
beni bu yazýyý yazmaya zorladý.
Adnan Çoker hoca gibi kendisi de profesör olan Toktamýþ Ateþ, yazýsýnýn devamýnda, 12 Eylülle birlikte müthiþ bir kokuþma
ve pespayeleþme baþladý. Devlet, tüm olanaklarla sol ve solcularýn üzerine giderken,
birtakým insanlara inanýlmaz olanaklar, altýn
tepsiler içinde sunuldu saptamasýný yaptýktan
sonra Erol Aksoyu, Hülya Avþarý ayýpladýðýmdan daha çok ayýplýyorum ... Türkiyenin geleceðinde, Adnan Çoker gibi sanatçýlarýn heykelleri dikilecek. Hülya Avþarlarýn Erol Aksoy
larýn deðil diyerek noktalamýþtýr.
Prof. Toktamýþ Ateþ ve pek çok köþe yazarýnýn üzerinde birleþtikleri nokta, sanatçý ve
profesör Adnan Çokere Hülya Avþarýn densizlik ettiði, ama sergiyi terk etmesini söyleyen Erol Aksoyun saygýsýzlýk ettiði üzerineydi. Ancak hiç kimse, profesörlük ve sanatçýlýk dýþýnda Adnan Çokerin kim olduðuna iliþkin tek söz etmezken, ayný þekilde Erol Aksoyun kim olduðunu da açýklama zahmetine girmemiþtir.

Bir olay olmuþtur, Erol Aksoyun vakfý
nýn düzenlediði bir resim sergisinde olmuþtur.
Sözkonusu olan resim sergisi olunca, ressam-sanatçý ve profesör Adnan Çokerin orada ne aradýðý anlaþýlmaktadýr. Ancak Hülya
Avþarýn varlýðý ve olay yaratmasý olmamýþ
olsaydý, Erol Aksoy vakfýnýn resim sergisi
nin varlýðýndan da, Adnan Çokerin profesörlüðünden de öteki Türkiyenin haberi bile
olmayacaktý.
Olayýn geçtiði mahal, Türk ressamý
Fahr El Nissa Zeidin Erol Kerim Aksoy Vakfý tarafýndan düzenlenen resim sergisidir. Vakýf, adýndan da anlaþýldýðý gibi, ünlü iþadamý
Erol Aksoya aittir. Soyut resmin öncülerinden sayýlan Türk ressamý Fahr El Nissa Zeid
sergisine, yine soyut ressamlarýmýzdan olan
Adnan Çokeri davet eden Erol Aksoydur.
Kendi jargonlarý ile söylersek, Erol Aksoy,
Fahr El Nissa Zeidin soyut resim sergisine,
soyut ressamlarýmýzdan Adnan Çokeri davet
ederek, kendisinin ne denli sanatsever ve
sanatçý dostu olduðunu göstermiþtir. Ama
ne olduysa olmuþ, Hülya Avþar ile soyut ressamlarýmýzdan Prof. Dr. Adnan Çoker arasýndaki atýþma sonucunda, evsahibi davetlisini sergiyi terketmeye çaðýrarak olay yaratmýþtýr.
Fahr El Nissa Zeid bir biyografide þöyle
tanýtýlmaktadýr:
1901 yýlýnda Ýstanbulda doðdu. 13
yaþýnda resimle ilgilenmeye baþlayan
Zeid, 1920de Sanayi-i Nefise Mektebinde ilk kýz öðrenci olarak sanat eðitimine baþladý.
Modern Türk Resminin doruklarýndan biri olarak nitelendirilen sanatçý,
sanata düþkün Þakir Paþa Ailesinin bir
ferdidir. Fahr el Nissa Zeid, diplomat,
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hattat ve tarihçi Þakir Paþanýn kýzý,
Sadrazam Cevat Paþanýn yeðeni, yazar
Cevat Þakir Kabaaðaçlýnýn (Halikarnas
Balýkçýsý) ve ressam Aliye Bergerin
kardeþidir. Ressam Nejat Devrim ve tiyatro sanatçýsý Þirin Devrim, Zeidin ilk
eþi yazar Ýzzet Melih Devrimden olan
çocuklarýdýr. Zeid, seramik sanatçýsý
Füreyya Koralýn ve ressam Can Kabaaðaçlýnýn da teyzesidir. Fahr el Nissa
Zeid, ikinci evliliðini 1954 yýlýnda Irak
Kraliyet Ailesinin üyesi ve Irakýn Berlin ve Londra Büyükelçisi Emir Zeid ile
yapmýþtýr.
1994de Washingtondaki National Museum of Women in the Artsda, Arab Women
Artists (Arap Kadýn Sanatçýlar) baþlýðýyla düzenlenen sergide yapýtlarý yer alan Fahr El Nissa Zeid 1991 yýlýnda Ürdün-Ammanda ölmüþtür.
Erol Aksoy kimdir?
Erol Aksoy, Ýktisat Bankasýnýn sahibi olarak para sahibidir. Bankacýlýk yanýnda eðlence dünyasýyla yakýndan ilgili olan Erol Aksoy, ayný zamanda Cine5 ve Show Tvnin sahibidir. Playboy Tvnin de sahibi olan Erol Aksoy, Playboy filimlerini Cine5den yayýnlayarak medya alanýnda büyük bir atak gerçekleþtirmiþtir.
1980li yýllarda show dünyasýnýn ünlülerinden Ajda Pekkanla evliliði ile ünlenen ve
bu evlilik sonrasýnda eðlence dünyasýna bir
þarký ile bir resimli roman armaðan eden Ýktisat Bankasý sahibi Erol Aksoydur.
Erol Aksoyla ilgili olarak gazetelerde yer
alan son haberde þöyle denilmektedir:
2 Kasým 2000  AKS Televizyon
Reklamcýlýk ve Filmcilik A.Þnin eski
sahibi Erol Aksoy ile 13 eski þirket yöneticisi hakkýnda, Sahte belge kullanmak suretiyle vergi kaçakçýlýðý yapmak
iddiasýyla açýlan davanýn görülmesine
devam edildi.
Ýstanbul 4. Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmaya, tutuksuz yargýlanan
sanýklar Mehmet Osman Birsen ve
Mehmet Cemal Seven katýldý. Davanýn
diðer sanýklarý Erol Aksoy, Mustafa
Gürbüz Tumay, Altan Edis, Ýsmail Emen, Fikret Güler, Hüseyin Derin Yarsuvat, Ertuðrul Özkök, Soner Gedik,
Ömer Faruk Bayhan, Tezcan Yaramancý, Ersin Rüstem Tatar ve Murat Saygý
ise duruþmaya katýlmadý.
Haberde adý geçenlerden Ertuðrul Özkök,
herkesin bildiði gibi, Hürriyet Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmenidir. Mustafa Gürbüz Tümay,

Mehmet Celal Seven ve Fikret Güler bankacý, Mehmet Osman Birsen ÝMKB eski baþkaný,
Hüseyin Yarsuvat Show TV-Cine 5 Yönetim
Kurulu Üyesi, MÝT Müsteþarýnýn avukatý, Soner Gedik Doðan Medya Grubu baþkan yardýmcýsý, Ömer Faruk Baykan Kanal D genel
müdürü, Murat Saygý Show TV genel müdürüdür.
Sahte belge kullanmak suretiyle vergi
kaçakçýlýðý yapmakla yargýlanan bu kiþilerin
yaptýðý iþ, AKS Televizyon Reklamcýlýk ve Filmcilik A.Þ üzerinden Fransadaki Show Tv S. A
þirketine film, televizyon dizisi vb. ihraç ederek ihracatý teþvik fonundan vergi iadesi almalarýdýr. AKS þirketinin 1992-1994 arasýnda
yaptýðý bu ihracat tutarý 60 milyon dolardýr.
Hürriyet gazetesinin %18lik hissesine sahip olan Erol Aksoyun sanat olayýnda Hülya Avþardan yana çýkmasý hiç de þaþýrtýcý görünmemektedir.
Olayýn diðer kiþisi Prof. Dr. Adnan Çokere gelince.
Prof. Dr. Toktamýþ Ateþin sözleriyle söylersek, 12 Eylülle birlikte, devlet tüm olanaklarla sol ve solcularýn üzerine giderken, bir
takým insanlara inanýlmaz olanaklar, altýn tepsiler içinde sunulduðu bir dönemde iþbirlikçi
tekelci burjuvazinin yýllar sonra Kenan Evren
in tablolarý karþýsýnda gösterdiði resim sevgisi de baþlamýþ ve iþbirlikçi burjuvazinin bu
resim sevgisiyle birlikte Adnan Çoker hoca
nýn yýldýzý parlamýþtýr.
1983-1985 tarihleri arasýnda Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü Baþkanlýðýnda bulunan Adnan Çoker
için 1989da Derimod Kültür Merkezinde açýlan retrospektif sergisi dolayýsýyla 120 sayfalýk
bir kitap yayýnlanmýþtýr. Mavi grubunun kurucularýndan olan Adnan Çoker, 1953 yýlýndan
1986 yýlýna kadar 9 kiþisel sergi açmýþken, bu
tarihten sonra 14 kiþisel sergi açarak popülitesini artýrmýþtýr. Maçka Sanat Galerisi, Mine
Sanat Galerisi, Arda Sanat Galerisi, Garanti
Bankasý Sanat Galerisi, Galeri Nev, Galeri B
ve Aksanat Galerisi, Adnan Çokerin resimlerinin sergilendiði gözde mekanlar olmuþtur.
Adnan Çokerin ürünleri arasýnda iki büyük duvar çalýþmasý da bulunmaktadýr. Bu
duvar çalýþmalarý, 1990da Cumhurbaþkanlýðý
yeni binasýnýn Resepsiyon Salonu için 280x585
cm. boyutlarýnda tuval uzerine akrilik duvar
resmi ile 1993de Hürriyet Gazetesi bina giriþ
salonuna konulan 205x460 cm. boyutlarýnda
tuval uzerine akrilik kompozisyondur.
Ýþte Adnan Çoker-Hülya Avþar-Erol Aksoy
üçgeninde meydana gelen paparazilik ola-
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yýn arka planýnda yer alan bu olgular 1980
sonrasýnda egemen sýnýflar içindeki geliþmelerin ve oluþumlarýn zemini üzerinde ortaya
çýkmýþtýr.
Bu olgular içinde en dikkat çeken yan,
oligarþi içinde ya da dýþýnda yer alan sömürücü sýnýflarýn sanat düþkünlüðü ve resim sanatýna gösterdikleri büyük ilgidir. 1980 sonrasýnda, özellikle T. Özal döneminde uygulanan ekonomi politikalar sonucu ortaya çýkan
ve küçük-burjuva aydýnlarý tarafýndan magandalar ya da sonradan görmeler olarak
tanýmlanan yeni iþadamlarý, iþbirlikçi burjuvazinin sanat düþkünlüðünün yeni sürdürücüleri olarak heryerde görünür olmuþlardýr.
Sakýp Sabancýnýn Atlý Köþkü medyaya
açarak baþýný çektiði resim kolleksiyonculuðu, Kenan Evrenin resimlerini kendi kolleksiyonuna katmasýyla daha popüler olurken,
diðer yandan iþ dünyasýnýn sanat severliði
nin alenileþmesini saðlamýþtýr.
Bu alenileþmenin gazete sayfalarýna yansýyanlarý arasýnda yer alan Bezmenin tablo
kolleksiyonunun bir kýsmýný yurtdýþýna kaçýrýrken yakalanmasý, Ayþegül Nadirin Osmanlý hat sanatýna iliþkin ürünlerin pazarlamacýsý
ve kaçakçýsý olmasý, iþ dünyasýnýn sanat severliðinin küçük görüntülerini oluþturmuþtur.
Artýk, yaþadýklarý sürece deðerleri bilinmeyen,
dolayýsýyla geçimini güçlükle saðlayan ressamlar dönemi sona ermiþ ve ülkemiz ressamlarý hakettikleri yeri ve deðeri saðlýklarýnda
görür olmuþ ve tablolarý saðlýklarýnda para getirir olmuþtur!
Daha düne kadar solda ve solcu görünüm içinde, yoksul ve kadri bilinmemiþ
olarak bir kenarda kalmýþ ressamlarýmýza
gösterilen bu büyük ilgi, hiç þüphesiz iþbirlikçi burjuvazinin ve yeni iþbirlikçilerin engin
sanat bilgi ve ilgisinden kaynaklanmamaktadýr. Sakýp Sabancýnýn danýþmanlarýnýn çok iyi
saptadýðý gibi, resim kolleksiyonlarýna yapýlan
yatýrýmlar zaman içinde faizden, repodan ve
borsadan daha yüksek getiri saðladýðý gibi,
resim kolleksiyonu için harcanan paralar vergiden düþülmektedir. Bir baþka deyiþle, vergi kaçýrmanýn en kazançlý bir yolu olarak ortaya çýkan sanat kolleksiyonculuðu, ayný kesimlerin birbiri ardýna kurduklarý vakýflarla birlikte geliþmiþtir.
Bu süreçte en çok ilgiye mazhar olan resimler ise, soyut resimler olmuþtur. Bu soyut
resimler, özellikle genç iþadamlarýnýn simgelediði Amerikan yaþam tarzýna uygun mekanlarýn (oturduklarý, yaþadýklarý, eðlendikleri, yemek yedikleri yerlerin yeni adý) dekorasyonunda kullanýlmýþtýr. Hemen herkesin deri

ceket ve mont giydiði ve deri ceket ve montlarýn sýnýf atlamanýn bir simgesi olarak göründüðü bir dönemde yýldýzý parlayan Derimod
un bu alanda öncülüðü ele almasý da þaþýrtýcý
deðildir. Ýhracata yönelik sanayileþme adý altýnda emperyalist ülkelerden alýnmýþ borçlarýn ödenmesine yönelik olarak ülke içi kaynaklarýn ve ürünlerin satýþýna dayalý ekonomi
politikanýn uygulandýðý bu dönemde T. Özalýn
çýkarttýðý ihracatý teþvik yasasý ve ihracatý teþvik fonundan milyonlarca dolar vergi iadesi
alan Derimodun deri giysi ve koltuk takýmlarý ile sanat arasýnda kurduðu yakýn iliþkiden
pay alanlardan birisi de, hiç þüphesiz Adnan
Çoker olmuþtur. Ve yine, Bodrumda Hadigari Barda sergi açan Adnan Çokerdir.
Adnan Çoker, elbette bu iliþkinin gereðini de yerine getirmiþtir. Ýþbirlikçi burjuvalar
için yeni sanat eserleri üretmeyi beceren
Adnan Çoker hocanýn en dahiyane buluþu,
iþbirlikçi burjuvalarýn simgelerini kendi mavi
siyle resmetmek olmuþtur. Bunun en tipik
örneði ise Çifte Minare adýný verdiði ve Sabancýlarýn ikiz kulelerini nakþettiði tablosudur.

Yine de bu dönemin tek nemalanan kiþisi
Adnan Çoker deðildir. 1980lerin sonlarýna
doðru büyük medya reklamlarýyla iç piyasaya çýkan Bedri Baykam, parasal olduðu
kadar popülerlik açýsýndan Adnan Çokerden
daha ünlü olmuþtur. Ve ilgililerin anýmsayacaðý gibi, bu dönemde Bedri Baykamýn Ýstanbul Kültür Merkezinde açtýðý ilk serginin en
ünlü konuðu Hülya Avþar olmuþ ve Bedri Baykamýn yapýtlarý arasýnda çektirdiði münasebetsiz fotoðraflar günlerce basýnda yer almýþtýr. Ayný sergide Bedri Baykamýn yanýnda
yer alan diðer bir ünlü de ünlü sinema ve
reklam yönetmenimiz Sinan Çetin olmuþtur.
Bugün CHPli, en hýzlý kemalist Bedri
Baykamýn gerçekleþtirdiði ilk yurtiçi sergisiy-
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le resim dünyasýna giriþ yapan Hülya Avþarýn
yanýnda Kayanýn olmamasý Adnan Çoker
hocayý dayak yemekten kurtarmýþ ve Erol
Aksoy tarafýndan sergiden çýkartýlmasýyla
yetinmiþtir.
Kaba-saba, sanattan anlamaz proletaryanýn hiçbir þey anlamadýðý soyut resimin üreticisi küçük-burjuva sanatçýlarýnýn kendilerini
kolayca burjuvaziye ve burjuvazinin parasýna
doðru fýrlattýðý ve bu burjuvalar tarafýndan
para, þan ve þöhretle satýn alýndýklarý bir yana býrakýlarak Prof. Dr. Adnan Çoker hocaya
saygý istemek, saygý gösterilmesini beklemek,
bir baþka niyet bulunmuyorsa, büyük bir safdillikten baþka birþey deðildir.
Elbette proletarya, tüm deðerlerin yaratýcýsý ve üreticisi olarak, sanatýn ve sanat ürünlerinin gerçek deðerini verecek tek sýnýftýr. Ancak proletaryanýn içinde bulunduðu eðitimsizlik, kültürsüzlük ortamýnda, kendi geçimini
saðlamaktan, karnýný doyurmaktan baþka bir
þey düþünmediði bir dönemde küçük-burjuva sanatçýlar tarafýndan kaba-saba bilineceklerdir. Ama gerçek kaba-saba olan, Adnan Çoker olayýnda olduðu gibi, burjuvazinin
bizzat kendisidir.
... özel mülkiyet kaba gereksinmeyi insani gereksinme durumuna dönüþtürmeyi bilmez; imgelem, keyfe
baðlýlýk, yelteklik (caprice) onun idealizmidir, ve [hiç -ç.] bir harem aðasý,
efendisini, sýnai harem aðasýndan,
[yani -ç.] üreticiden daha büyük bir bayaðýlýkla koltuklamaz ve ustalýkla göze
girmek için, düzenbazlýkla para kazanmak ve çok hýristiyanca sevdiði komþusunun cebinden mangýr çekmek
için, ondan daha pis araçlarla efendisinin körelmiþ yeteneklerini uyandýrmaya çalýþmaz.  (Her ürün, ötekinin
varlýðýnýn parasýnýn çekilmeye çalýþýldýðý
bir yemdir; her gerçek ya da olanaklý
gereksinme, sineði ökseye çekecek
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olan bir güçsüzlüktür:  insanýn toplumsal özünün evrensel sömürüsü, týpký eksikliklerinden herbiri gibi, cennet
ile bir bað, insan yüreðinin rahibe açýk
olan bir köþesidir; her gereksinme,
komþuya en sevimli bir biçimde yaklaþmak, ve ona þöyle demek için bir
fýrsattýr: Sevgili dostum, senin için zorunlu olan þeyleri sana vereceðim;
ama sen sine qua non koþulunu biliyorsun; seni bana baðlayan antlaþmayý
hangi mürekkeple imzalayacaðýný biliyorsun; ben sana bir zevk saðlarken
seni kazýklayacaðým). Sýnai harem
aðasý insanýn en pis heveslerine katlanýr, onun gereksinmesi ile onun
arasýnda aracýlýk yapar, ondaki hasta istekleri uyandýrýr, daha sonra bu
aracýlýklarýn ücretini istemek üzere,
onun kusurlarýný gözetir. ..
Ýktisatçý senden yaþam ve insanlýk
olarak aldýðý þeylerin yerine, para ve
zenginliði koyar ve senin yapamadýðýn
her þeyi, senin paran yapabilir: yiyebilir, içebilir, baloya, tiyatroya gidebilir;
sanatý, derin bilgiyi, tarihsel ilginçlikleri, siyasal erkliði sýnar; yolculuk edebilir; bütün bunlarý sana verebilir; bütün
bunlarý satýn alabilir; gerçek yetenektir
o. Ama bütün bunlar olan onun [paranýn -ç.], kendi kendini yaratmaktan,
kendi kendini satýn almaktan baþka bir
olanaðý yoktur; çünkü geri kalan her
þey onun uþaðýdýr ve eðer ben efendiye sahipsem onun uþaðýna da sahibim
demektir, ve uþaðýna gereksinmem
yoktur. Demek ki, bütün tutkular ve
tüm etkinlik, zenginlik susuzluðu içinde yokolmalýdýrlar.(K. Marks, 1844 Elyazmalarý, s: 207-209) (abç)
Ýþte Adnan Çoker olayýnýn gösterdiði gerçek budur.
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Alo...
Bilgi Üniversitesi mi?

12 Eylülle birlikte müthiþ bir kokuþma ve pespayeleþme baþladý. Devlet, tüm olanaklarla sol ve solcularýn üzerine giderken, birtakým insanlara
inanýlmaz olanaklar, altýn tepsiler içinde sunuldu
(Prof. Dr. Toktamýþ Ateþ, Bilgi Üniversitesi kurucusu, mütevelli heyeti
üyesi, Cumhuriyet gazetesi yazarý)
Ülkemizde yýllardýr süregelen ekonomik
buhran ve bunun bir sonucu olarak ortaya çýkan enflasyonun tek nedeninin devlet harcamalarý olduðu, dolayýsýyla devletin ekonomik
ve sosyal alanlardaki faaliyetlerinin sona erdirilmesiyle enflasyonun önlenebileceði savlarý,
1980 dünya ekonomik buhraný koþullarýnda
ortaya çýkan monaterizm politikalarýyla birlikte ülkemizde de geniþ propaganda olanaklarýyla kamuoyuna benimsetilmeye çalýþýlmýþtýr. Alternatif Kalkýnma Stratejileri adýyla Asaf
Savaþ Akat, ihracata yönelik sanayileþme
modelleriyle Taner Berksoy bu propagandada özel bir yere sahip olmuþlardýr.
12 Eylül askeri darbesi sonrasýnda Turgut
Özalýn baþbakanlýðý döneminde, devlet harcamalarýnýn azaltýlmasýna ve devletin ekonomik ve sosyal alanlardan çekilmesine yönelik
uygulamalar baþlamýþ ve özelleþtirme ve
özelleþme ülkeyi kurtaracak ve ülkenin kalkýnmasýný saðlayacak tek yol olarak gösterilmiþtir. Özel sektörün katkýlarýyla ekonomik
kalkýnma ve refah döneminin baþladýðý müjdelenmiþtir.
Bu uygulamalarýn bir sonucu da saðlýk hizmetlerinin özelleþmesi olmuþ ve American
Hospital vb. kuruluþlar mantar gibi türemeye
baþlamýþtýr. Diðer yandan, eðitim ve öðretim
özelleþtirilmiþ ve paralý hale getirilmiþtir.
Eðitim ve öðretimin paralý olmasýyla birlikte
ülkemizde özel okullar, özel dershaneler
ve özel üniversiteler furyasý baþlamýþtýr.
1402 sayýlý Sýkýyönetim Yasasýyla iþlerinden

çýkartýlan öðretmenler, üniversite öðretim üyeleri, eðitim ve öðretimin özelleþtirilmesiyle
kendilerine yeni iþ olanaklarý bulmuþlar ve
hýzla özel okullarýn, dershanelerin ve üniversitelerin kadrolarý haline gelmiþlerdir.
Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancý Üniversitesi derken 1997 yýlýnda sessiz sedasýz ve devletten yardým almaksýzýn
Bilgi Üniversitesi kurulmuþtur.
Mülkiyeti Þiþli belediyesine ait Mecidiyeköy Mahallesinde bulunan (2) parsel halinde toplam 7.006 metrekare arsa ve bu arsa
üzerinde takriben 10.500 metrekare kapalý
alaný bulunan binanýn intifa hakký yýllýk bir
milyon lira bedelle 49 yýllýðýna kiralanarak kurulan Bilgi Üniversitesi, Bilgi Eðitim ve Kültür
Vakfýna aittir. Bilgi Üniversitesinin kurucularý, Latif Mutlu, Zafer Mutlu, Oðuz Özerden, Halit Kakýnç, Ali Ekmekçi, Orhan Gemicioðlu,
Prof. Dr. Gülten Kazgan, Prof. Dr. Asaf Savaþ
Akat, Prof. Dr. Toktamýþ Ateþ ve Bülent Akarcalýdýr.
Her özel okul ve üniversite gibi, Bilgi Üniversitesi de, Amerikan üniversite sistemine uygun olarak bir mütevelli heyetine sahiptir. Mütevelli heyeti, Oðuz Özerden (Baþkan), Ali Ekmekçi (Baþkan yardýmcýsý), Prof. Dr. Toktamýþ
Ateþ, Prof. Dr. Ýlter Turan, Halit Kakýnç, Serdar
Mutlu, Orhan Gemicioðlu ve Bülent Akarcalý
dan oluþmaktadýr.
Prof. Dr. Ýlter Turanýn rektör olarak görev
yaptýðý Bilgi Üniversitesinin Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi dekaný Prof. Dr. Taner Berk-
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soy, Fen-Edebiyat Fakültesi dekaný Prof. Dr.
Mete Tuncay, Ýktisat bölümü baþkaný Prof. Dr.
Gülten Kazgan, Karþýlaþtýrmalý Edebiyat bölümü baþkaný Prof. Dr. Murat Belge, Matematik ve Bilgisayar bölümü baþkaný Prof. Dr. Ali
Nesin, TV Gazeteciliði koordinatörü Prof. Dr.
Haluk Þahinden teþekkül etmiþtir.
Bilgi Üniversitesinde görev yapanlar arasýnda Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Uður Alacakaptan, Prof. Dr. Sefa Reisoðlunun yanýnda Barýþ Pirhasan, Ömer Kavur, Yavuz Turgul,
Aliye Mataracý, Bülent Somay, Can Kozlu, Reþet ve Nükhet Ruacan, Dr. Pýnar Kür, Dr. Kürþat Bumin, Zeynep Göðüþ, Umur Talu gibi
ünlülerimiz de bulunmaktadýr.
Ve böylece 12 Eylül askeri darbesiyle iþsizgüçsüz kalmýþ solcu öðretim üyelerinin bir
kýsmý 1997 yýlýndan itibaren (17 yýl nasýl geçindikleri bilinemese de) kendi yaðlarýyla kavrulabilecek bir iþ sahibi olabilmiþlerdir.
Bilgi Üniversitesinin kurucularýndan, mütevelli heyeti ve icra kurulu baþkaný Oðuz
Özerden adýnda birisidir. Bu kiþi, özgeçmiþi
ni þöyle yazmaktadýr:
9/6/1963 doðumluyum. Ankara
Maltepe Ýlkokulu, Ted Ankara Koleji ve
Beyoðlu Atatürk Lisesinin ardýndan
1986 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi, Ýktisat Bölümü - Uluslararasý Ýliþkiler Bölümünden mezun oldum. 1989a kadar
Yeni Asýr gazetesi Dýþ Haberler editörü
ve Yayýn Kurulu üyesi olarak görev yaptým. Ardýndan Milli Eðitim Bakanlýðý lisans üstü yurtdýþý burs sýnavlarýný kazanarak Ýngiltereye gittim.
1991 yýlýnda University of Cambridgede Ýngiliz Basýnýnýn Doðu Avrupa
ve Sovyetler Birliðindeki Dönüþümü
Algýlayýþý baþlýklý tezimle Master of
Philosophy derecesi aldým. Bu tezle,
medya-siyaset-kamuoyu arasýndaki
etkileþimleri anlamaya çalýþtým.
Yine 1991de Ýngiliz Legion Telecommunications grubuyla Alo Bilgi
Telekomunikasyon Hizmetleri adlý þirketi kurup 1994 yýlýna kadar Genel Müdürlüðünde bulundum.
1992-1995 yýllarý arasýnda; Bilgi
Hastanesi, LCV Reklam Hizmetleri,
Alo Market, ART TV Yapým ve Açýk
Radyonun kuruluþ ve/veya yönetimlerinde aktif görev aldým.
1993 yýlýnda ATVnin kuruluþ döneminde yayýn yönetmenliðini kýsa bir
süre üstlendim.
1994 yýlýnda Bilgi Eðitim AÞ. adlý þirketimizin hayata geçirdiði, Ýstanbul

School of International Studies (ISIS)
kariyerimde iletiþimden eðitime geçiþin
dönüm noktasý oldu. ISISte University
of Portsmouth ve London School of
Economicsle ortak eðitim programlarý
düzenledik. Ayný yýl Bilgi Eðitim ve
Kültür Vakfýný kurarak Ýstanbul Bilgi
Üniversitesinin temellerini attýk. Vakfýn Kurucular Kurulu Baþkanlýðýný üstlendim.
1996 yýlýnda Ýstanbul Bilgi Üniversitesi kuruldu. 1996dan bu yana Üniversitenin Mütevelli Heyeti Baþkanlýðýný
ve Ýcra Kurulu Baþkanlýðýný yürütüyorum. Yönetici olarak en büyük hayalim Üniversitemizin gýpta edilen bir
sinerji yaratmasýna ve toplumda yenilikçi, üretken, dayanýþmacý ve etik deðerlerin öncüsü olmasýna katkýda bulunmak.
Oðuz Özerden adlý kiþi 37 yýllýk yaþamýnda, yaþayýp da görseydi Turgut Özalýn gözünü yaþartacak baþarýlara imza atmýþ bir
müteþebbis genç iþadamýmýzdýr. Bilgi ve
tecrübesi Sabah gazetesinin ve batýk Etibank
ýn sahibi Dinç Bilginin Yeni Asýr gazetesiyle
baþlamýþ ve ATVnin kuruluþ döneminde yayýn yönetmenliði yaparak geliþmiþtir. Uzmanlýk alaný Doðu Avrupa ve Sovyetler Birliðindeki Dönüþüm ve bunun basýn tarafýndan
algýlanýþýdýr. Amerikan emperyalizminin demokrasi projesi için bulunmaz bir uzmanlýk
alanýna sahiptir.
Ancak Oðuz Özerdenin bilgisi yanýnda, ticari baþarýlarý çok daha fazladýr. Alo Bilgi, Alo
Market gibi þeytanýn bile aklýna gelmeyecek
yollarla para kazanmasýný bilmiþtir. Ve herkesin bildiði gibi Alo Bilgi, ülkemizdeki 900lü
telefon hatlarýdýr ve Oðuz Özerden 900lü
hatlarýn ilk kullanýcýsýdýr. Ve Merhum Turgut Özalýn baþbakanlýðýnda yaptýðý son icraatý
900lü hatlarý özel kullanýma açtýrmasý olmuþtur. Doðal olarak Bilgi Üniversitesinin kurucularýndan ve mütevelli heyeti üyelerinden
ANAP milletvekili, Türk-Avrupa Parlemento
Dostluk grubu eþbaþkaný, Türk Demokrasi
Vakfý baþkaný ve en büyük uðraþýsý sabahlarý gazetelere ve ilgililere e-mail göndermek
olan Bülent Akarcalý ile dostluklarý 900lü
telefon hatlarýnýn iþletilmesiyle baþlamýþtýr. Bilgi Üniversitesinin kurulduðu dönemde Þiþli
belediye baþkaný ANAPdan Gülay Aslýtürk
tür.
Ve ayný þekilde Sabah Yayýncýlýk A. Þ. murahhas üyesi ve yayýn grubu baþkaný, Sabah
Pazarlama, Medya Holding ve Etibank yönetim kurulu üyesi, Bilgi Üniversitesi kurucula-
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rýndan Zafer Mutlu ile Oðuz Özerdenin
dostluðu da Dinç Bilgin þirketlerinden gelmektedir. Ancak Mutlu ailesinin Bilgi Üniversitesine katkýsý bunlarla sýnýrlý deðildir. Latif
Mutlu ve Serdar Mutlu da kurucu ve mütevelli heyeti üyesi olarak yerlerini almýþlardýr.
Bu mutlu aile tablosu, 1999 yýlýnda Kemer özel kolejini açan Zeynep Mutlu Eðitim
Vakfý mütevelli heyetinde daha açýk hale gelmektedir.
Zeynep Mutlu Eðitim Vakfý mütevelli heyeti þu kiþilerden oluþmaktadýr:
Asaf Savaþ Akat, Dinç Bilgin, Ercan Arýklý,
Ertuðrul Özkök, Hikmet Çetin, Cem Boyner,
Cem Kozlu, Bülent Eczacýbaþý, Bülent Tanla,
Mustafa Sarýgül, Mustafa Tavillioðlu, Toktamýþ
Ateþ, Yavuz Donat, Zülfü Livaneli ve Oðuz
Özerden.
Ýþte böylesine bir saadet zinciri, Mete
Tuncay ve Murat Belgenin Tarih Vakfýyla birleþerek, kiþiyi 27 yaþýnda þirket sahibi, 34 yaþýnda üniversite sahibi yapabilmektedir. Þüp-

hesiz Bilgi Üniversitesini kurmadan önce
900lü hatlarla sex kanallarý açarak para sahibi olan Oðuz Özerden hiçbirþeydir. O sadece birilerinin sadýk adamý olarak, onlarýn
paravan kuruluþlarýnýn ve iþlerinin yürütücüsü
durumundadýr. Týpký Dinç Bilginin adamý
Zafer Mutlu ve ailesi gibi. Ancak ortada bir
üniversite vardýr ve 1999-2000 öðretim dönemi
itibariyle burada okuyan 4.438 öðrenci sözkonusudur. Ýstanbul sosyetesinin en gözde mekaný olan Þiþlide muhkim Bilgi Üniversitesi,
12 Eylül sonrasýnda ülkemizdeki çürümüþlüðün, yolsuzluðun ve ahlaksýzlýðýn temelleri
üzerinde yükselmektedir. Böyle bir üniversitede görev yapan öðretim üyeleri ve eðitmenler, dönemin ve üniversitenin üzerinde
yükseldiði temellerden sorumludurlar. Üniversitenin kurucusu, mütevelli heyeti üyesi
Toktamýþ Ateþin kendi sözleriyle söylersek,
12 Eylülle birlikte müthiþ bir kokuþma ve
pespayeleþme onlarýn sayesinde bunca yýl
süregelmiþtir. Bu hiç unutulmamalýdýr.

Öyle yýkma kendini,
Öyle mahzun, öyle garip...
Nerede olursan ol,
Ýçerde, dýþarda, derste, sýrada,
Yürü üstüne üstüne,
Tükür yüzüne celladýn,
Fýrsatçýnýn, fesatçýnýn, hayýnýn...
Dayan kitap ile
Dayan iþ ile.
Týrnak ile, diþ ile,
Umut ile, sevda ile, düþ ile...
Ahmet Arif
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Menkul Kýymetler Borsasý
Kazandýrmaya
Devam Ediyor!



Bugün Ýstanbul Borsasý, geniþ halk kitlelerinin ellerindeki her türden birikimlerinin sermayeleþtirilmesi iþlevini yerine getirmektedir. Faize yatýrýlmýþ paralarýn, üretim ve yatýrýma yöneltilmesi demagojisiyle yürütülen bu sermayeleþtirme
eylemi, borsanýn olaðan iþleyiþi içinde geniþ bir mülksüzleþtirmenin 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. Böylece, borsaya yatýrýlan
her tasarruf, para-sermaye haline dönüþerek, sermayenin yeniden üretimi sürecine dahil edilmiþtir. Ancak dünya ekonomik buhranýnýn niteliði ve ülkemizdeki biçimleniþinin para-sermayeye iliþkin oluþu, bu yönlendirme içinde küçük yatýrýmcýlarýn
dikkatlerinden özenle gizlenmiþtir.
Bundan sonraki süreç, kapitalist sistemin kendi içindeki mülksüzleþtirmenin
gerçek niteliklerinin ortaya çýkmasý sürecidir...
Böylece, sermaye piyasasýnda þirket birleþmeleri, þirket satýn almalar ve iflaslar birbirini izleyecektir. Ta ki, bir kýsým sermayeler ortadan çekilene kadar ya da
düpedüz ortadan yok olana kadar. Týpký 1980 sonrasýnda banker olaylarýnýn baþlamasýyla ortaya çýkan büyük iflaslar gibi.
Ýþte menkul kýymetler borsasý, para-sermayenin deðiþik kaynaklardan toplanan
paralarla desteklendiði, büyütüldüðü, dolayýsýyla kapitalistler arasýndaki
mülksüzleþtirmede daha büyük bir nüfusun birikmiþ paralarýnýn mülksüzleþtirildiði
bir alan olmaktadýr. Normal zamanlarda kapitalistler için ucuz kredi aracý olan,
diðer yandan devlet görevlilerine rüþvet vermenin yasal bir aracý olarak iþlev
gören menkul kýymetler borsasý, ekonomik buhran dönemlerinde küçük yatýrýmcýlarýn nicel olarak aðýrlýkta olduðu büyük bir kesimin mülksüzleþtirilmesinin bir
aracý olarak iþlev görür. Bugün IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla, 1986 yýlýnda kýsa yoldan para kazanmanýn bir aracý olarak ülkemiz gündemine giren Ýstanbul Borsasý, 1990a kadar pekçok kiþinin hayallerinin yýkýldýðý bir at yarýþý olduðu
görüldükten sonra, faize, repoya, yüksek kâr payý veren tefecilere yönelen küçük
tasarruflarýn yeni bir cazibe merkezi haline getirilmiþtir. Kýsa vadeli birkaç küçük
getiri dýþýnda, orta ve uzun vadede, eldeki tüm birikimi, 1980lerin bankerleri
gibi bir çýrpýda yok edecek olan borsanýn en büyük ayrýcalýðý ise, burada para
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yitirenlerin hiçbir yasal güvencelerinin olmamasýdýr. Ocak ayýnda rekor zirve yapan
Ýstanbul Borsasýnda iþlem gören hisselerin þirketler bazýndaki incelemesi de, bu
sonun fazla uzak olmadýðýný göstermektedir.
Bu son kaçýnýlmazdýr. Çünkü,
24 Ocak 1980 yýlýnda S. Demirelin baþbakanlýðýnda kurulmuþ olan azýnlýk AP
hükümetiyle uygulamaya konulan ve 12 Eylül askeri darbesiyle tüm boyutlarýyla
uygulanan ekonomik istikrar paketiyle baþlayan süreçte, iþçi, köylü ve kent küçükburjuvazisinin reel gelirlerindeki sürekli düþüþ koþullarýnda topluma benimsetilen
köþedönmecilik zihniyeti (pragmatizm), her türlü olumsuz ekonomik, sos-yal,
siyasal geliþme karþýsýnda bireysel çýkýþ yolunu arayan bireylerin oluþmasýna hizmet
etmiþtir.
Ýþini bilen memur rüþvet yoluyla, kendisiyle ayný koþullarda yaþayan ve gelirleri sürekli azalan kesimlerin sýrtýndan kendi bireysel yaþamý için avantajlar
elde ederken; bir baþka iþbilen ise, siyasal parti iliþkileri içinde yolsuzluklarla
kendini kurtarmaya çalýþmýþtýr. Bu ve benzeri birçok somut olguda açýkça gözlenen yeni kavrayýþ, eski solcularýn üstün gayretleri ile kent küçük-burjuvazisi
içinde kalýcý hale gelmiþ ve bu küçük-burjuva zihniyeti toplumun her kesimine
yayýlmýþtýr. Bunun sonucu ise, faiz, repo, döviz vb. yollarla ellerindeki paralarý
günlük, haftalýk ya da aylýk olarak deðerlendiren, böylece kendini enflasyona
ezdirtmeyen iþbilen, akýllý, kafasý çalýþan küçük-burjuva bireylerin sayýsal artýþý
olmuþtur.
Bu bireyler, kendi bireysel kurtuluþ yolunu bulduklarýný sandýklarýndan, her
türlü toplumsal mücadeleye karþý olmuþlar ve bu mücadelenin çaðdýþý olduðunun propagandasýný yapmýþlardýr. Kapitalizmin nimetlerinden nasýl yararlandýklarýný öve öve bitiremeyen bu kesimler ve onlarýn dünya görüþü, ülkemizde yýllardýr
süren depolitizasyon sürecinin de temel dayanaðý olmuþlardýr.
Ama kapitalizmin kendi yasalarý iþlemeye devam etmiþtir. Kent küçük-burjuvazisinin gerçek gelirlerinin dýþýndan elde ettikleri kazançlarla sürdürdükleri yaþam
koþullarý, emperyalist ekonomilerin buhranýyla birlikte sona ermiþtir. Ancak yýllardýr sürdürdükleri yaþam alýþkanlýklarý, dünya kavrayýþlarý, bireycilikleri, onlarýn bu
gerçeði görmesini ve bilincine varmasýný engellemiþtir. Þimdi o çok sevdikleri ve
içinde mutlu olduklarý kapitalizmin yasalarý, görmedikleri ve görmek istemedikleri gerçekleri, onlarý mülksüzleþtirerek göstermek durumundadýr. Sýnýf olarak, her
zaman mülksüzleþerek proleterleþmekten korkan küçük-burjuvazi, yeni milenyumun gözkamaþtýrýcý havayi fiþek gösterileri altýnda son dansýný yapmaya çalýþmaktadýr. Bu dansýn salonu Ýstanbul Borsasý ve sloganý borsa kazandýrýyoooor
olmaktadýr. Böylece 1982 banker olaylarýndan sonra, ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme dalgasý, mülksüzleþtirilecek olan küçük-burjuvazinin, emperyalizmin globalizminin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu olarak yer aldýðý
bir törenle baþlamýþtýr.
Onlar, proletaryanýn yanýnda ve onun bir müttefiki olarak kendilerinin gerçek
kurtuluþu için mücadele etmekten uzaklaþarak, emperyalizmin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu haline geliþleriyle, bu mülksüzleþmeyi peþinen kabul
etmiþlerdir. Onlar, artýk yükselen deðer deðil, düþenlerdir. Onlarýn deyiþiyle,
düþenin dostu olmaz!
Onlarýn gerçek ve kalýcý tek dostunun proletaryadan baþkasý olmadýðýný ve
proletarya ideolojisinden baþka hiçbir ideolojinin kendilerini kurtaramayacaðýný, kendi
yaþam deneyimleriyle öðrenme zamaný gelmiþtir.
[Kurtuluþ Cephesi, Menkul Kýymetler Borsasý "Kazandýrýyooor"!, Sayý: 53, OcakÞubat 2000]
Aralýk 1999da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme ve yoksullaþtýrma operasyonu baþlatýlýrken, üç yýllýk istikrar programý hazýrlanmýþtýr. Programýn üç yýllýk bir za-

man dilimine bölünmesi, doðrudan mülksüzleþtirilecek olanlarýn birden ve eþzamanlý olarak mülksüzleþtirilmelerinin istenmemesinden
kaynaklanmaktadýr. Bir baþka deyiþle, eþzamanlý bir mülksüzleþtirme operasyonu, bur-
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juva ekonomistlerin deyimiyle söylersek, þok
kararlar alýnmasýný zorunlu kýlar ve bu, nüfusun büyük bir bölümü etkiler. Doðal olarak,
böylesine birden ve eþzamanlý bir mülksüzleþtirme operasyonu, geniþ bir kitlenin karþý
tepkisini eþzamanlý olarak ortaya çýkarmak
durumundadýr. Ýþte bu nedenden dolayý, son
istikrar tedbirleri üç yýla yayýlmýþ olarak,
bunlardan etkilenecek nüfusun birbirinden
ayrý ve deðiþik zamanlarda mülksüzleþtirilmesini ve yoksullaþtýrýlmasýný hedeflemektedir.
Böylece, her kesim, uygulamadan etkilendiði dönemlerde diðer kesimlerden ayrýlmýþ
ve yalýtýlmýþ hale getirilmektedir. Günlük yaþamaya ve günlük düþünmeye alýþtýrýlmýþ kitleler, kaçýnýlmaz olarak, istikrar tedbirlerinin
bir gün kendisini de kapsayacaðýný düþünmeden olaylarýn sýradan bir izleyicisi haline gelmiþtir.
Globalizm propagandasýnýn kitleleri alabildiðine etkisi altýna aldýðý bir ortamda, hemen herkes globalleþmeden kendilerine düþecek olan payýn beklentisine sokulmuþlardýr. Marmara depremi sonrasýnda yapýlan
yardýmlardan kendi hisselerine düþeceði
varsayýlan 6 milyarýn hesaplarýnýn bile yapýldýðý bir dönemde, globalizm propagandasýnýn ideolojik içeriði yanýnda, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sonuçlarý hakkýnda söylenen her söz, ülkenin geliþmesine karþý çýkan fesat yuvalarýnýn iþi olarak görülmüþtür. Daha ötesi, bu fesatçýlar salt ülkenin
geliþmesine karþý olmakla kalmamakta, ayný zamanda bireylerin daha iyi yaþamalarýna da karþý çýkmaktadýrlar! Ve onlar, globalizme karþý çýkarak, bizleri yerelleþmeye
itelemektedirler!
Köþe dönmeciliðin kitlesel bir kavrayýþ
haline gelmesiyle birlikte, hemen herkes birey olmakla bireyci olmak arasýndaki sýnýrlarý ortadan kaldýrmýþ ve kendi bireysel çýkarýnýn koruyucu ve kollayýcýsý haline gelmiþtir. Böylece bireysel çýkar, toplumsal ya da
kamu çýkarlarýndan öte ve karþýt bir þey olarak kavranýlmýþ ve birey, ülkenin genel ekonomik yapýsýndan çok, bu olumlu ya da
olumsuz ekonomik yapý içinde kendi çýkarýný nasýl gerçekleþtireceðinin ve kendisine
nasýl avantajlar saðlayabileceðinin peþine
düþürülmüþtür. Gayri Safi Milli Hasýla (GSMH),
dýþ ödemeler dengesi, dýþ ticaret dengesi, dýþ
borç stoku vb. ekonomik kavramlar ve bunlarýn ifade ettiði olgular hiçe sayýlýrken, bireysel çýkarýn (gelirin) GSMHdan kendilerine
düþecek pay olduðunu bile önemsememiþlerdir. Herþey repo, faiz, bono, borsa deðerleri etrafýnda dönmeye baþlamýþtýr.

Ýþte böylesi bir bireycilik ortamýnda IMF
ile yapýlan stand-by anlaþmasýna gelinmiþ ve
anlaþmanýn içerdiði mülksüzleþtirme ve yoksullaþtýrma uygulamalarý baþlatýlmýþtýr. Ancak
herþeye repo, faiz, bono ve borsa deðerleri
ile bakýldýðýndan, mülksüzleþtirilecek olanlar,
Avrupa Birliðine aday ülke ilan edilmesiyle
geleceði müjdelenen 7 milyar dolar ile IMF
yle yapýlan anlaþma sonucunda geleceði
müjdelenen 6 milyar dolardan kendilerine
düþecek payýn beklentisine sokulmuþtur.
Ve herkesin yaþadýðý ve bildiði gibi, yapay
olarak faizler aþaðýya çekilmiþ ve faiz geliriyle elde edilen yaþam standardý sona ermiþtir.
Faize yatýrýlmýþ paralar, medyanýn olaðanüstü propagandasýyla hýzla Ýstanbul Menkul
Kýymetler Borsasýna yöneltilmiþtir.
Tarihler 18 Ocak 2000i gösterirken, yani
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn yürürlüðe girdiði 23 Aralýk 1999dan tam 26 gün
sonra, ÝMKB Birleþik Endeksi 9.000lerden
19.577 seviyesine yükselmiþtir. Borsacýlarýn
çok sevidiði deyiþle, birleþik endeks 3,6 cente yükselmiþtir. [*]
Ocak 2000de borsanýn iþlem hacmi 14
katrilyon, yani 26 milyar dolar olmuþtur.
Nisan 2000e gelindiðinde borsanýn dört
aylýk iþlem hacmi 48,5 katrilyona (86 milyar
dolar) yükselmiþtir. Kasým 2000de ise 10 aylýk iþlem hacmi 96 katrilyon (160 milyar dolar) olmuþtur.
Ýstanbul Borsasýnýn düþüþ trendine girdiði 24 Kasým 2000 tarihi itibariyle ÝMKB Birleþik Endeksi 10.808 seviyesine inmiþtir. Borsacýlarýn o çok sevdikleri deyiþle, birleþik endeks deðeri 1,5 cente düþmüþtür. Dolar olarak
%58,4 deðer yitirmiþtir. Reel olarak hesaplandýðýnda, yani enflasyon oraný hesaba katýldýðýnda borsa yatýrýmcýsýnýn yýllýk kaybý %100
olmaktadýr.
Kasým ayýnýn son gününe girildiðinde
ÝMKB-100 endeksi 8.747ye düþmüþtür. Borsacý deyiþiyle birleþik endeks deðeri 1,2 cente
düþmüþtür. Dolar bazýnda birleþik endeks yýl
içinde %66,6 deðer kaybetmiþtir. Böylece reel
deðer kaybý %110lara ulaþmýþtýr. Aralýk ayýnýn
ilk iþlem gününde ÝMKB-100 endeksi 7.977
olmuþ (1 cent), kayýp oraný %76ya çýkmýþtýr.

ÝMKB Birleþik Endeksi'nin dolar bazýndaki deðerinin bu "hesaplanmasý", borsa birleþik endeks rakamýnýn dolarýn o anki TL deðeri ile bölünmesiyle
yapýlmaktadýr. Ancak borsa endeksinin dolar bazýndaki gerçek deðeriyle uzaktan yakýndan ilgisi yoktur. Bu,
istenilen herhangi bir yýlý 100 kabul ederek yapýlan
enflasyon hesaplarýna benzemektedir. Tamamýyla aldatýcýdýr.
[*]
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Küçük yatýrýmcýnýn reel kaybý %120lere
yükselmiþtir.
Bunun ekonomik anlamý, faiz gelirleriyle
geçinen ve faizlerin düþmesiyle paralarýný
borsaya yatýran kesimlerin alým gücünün, bir
yýl öncesine göre yarý yarýya azaldýðýdýr. Bu
da yaklaþýk olarak 50-60 milyar dolarlýk bir talep daralmasý anlamýna gelmektedir.
Böylece istikrar tedbirlerinin en önemli
halkasýný oluþturan talebin düþürülmesi hedefi, ücret ve maaþlarýn bir yýl öncesine göre
(reel olarak) %65 azaltýlmasýyla baþlamýþ, buðday taban fiyatýnýn ayný oranda düþük verilmesiyle devam etmiþ ve borsa aracýlýðýyla
mülk sahibi kent küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesine ulaþýlmýþtýr. Ama bütün bu
mülksüzleþtirme ve yoksullaþtýrma (kendi
deyiþleriyle talep daraltýlmasý) yeterli deðildir. Sýra kent küçük-burjuvazisinin diðer kesimlerine gelmiþtir. Bunun adý da, hayat
standardý vergisi olmuþtur.
Yapýlanlar, burjuva ekonomi-politiði açýsýndan çok sýradandýr. Burjuva ekonomistlerine
göre, ülkedeki enflasyonun nedeni, devlet
destekleri, kamu kuruluþlarý, döviz fiyatýnýn artýþý ve talebin yüksekliðidir. Onlara göre,
enflasyonun aþaðýya çekilebilmesi için, devlet subvansiyonlarýnýn kaldýrýlmasý, kamu
kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesi ve döviz fiyatlarýnýn iki yýl süreyle sabit tutulmasýna paralel olarak talebin daraltýlmasý gerekmektedir.
Arz-talep yasasýna göre, talepte meydana
gelen düþme, fiyatlarýn düþmesine neden olacaktýr. Dolayýsýyla talebin daraltýlmasý, yani
kitlelerin alým gücünün azaltýlmasý fiyatlarýn
düþmesine neden olarak enflasyonun azalmasýný getirecektir.
Öte yandan, otuz yýla yakýn bir süredir ülkemizin bir gerçeði olarak varlýðýný sürdüregelen enflasyonun neden düþürülmek istendiði de belirsizdir.
Halk kitlelerinin içine sokulduklarý beklenti, enflasyonun düþmesiyle kendi yaþam düzeylerinin yükseleceðidir. Bir baþka deyiþle,
enflasyon, bireylerin yýllýk olarak belirli oranlarda da olsa artan gelirlerini sýfýrlamaktadýr.
Dolayýsýyla, enflasyonun aþaðýya çekilmesiyle,
bireylerin artan gelirleri, onlarýn artan tüketim
olanaðý anlamýna gelecektir.
Oysa ki, ülkemizde uygulanan istikrar
tedbirlerinin amacý enflasyonu azaltmak
deðildir. Amaç, emperyalist tekeller adýna, ülkenin dýþ borçlarýnýn ödenmesini güvenceye almaktýr. Bunun tek yolu ise, ülke içinde üretilen tüm deðerlerin, ülke içinde tüketilmeksizin satýlmasýnýn saðlanmasýdýr. Bu yüz-

den, anti-enflasyonist politikanýn temel amacý, kitlelerin tüketim gücünün azaltýlmasý, yani
talebin daraltýlmasýdýr. Bu talep daraltýlmasý,
kitlelerin alým gücünün düþürülmesi demek
olduðundan, ayný zamanda emek-gücünün
deðerinin düþmesi demektir.
Ama yine de herkes sevinebilir! Enflasyonumuz aþaðýya inmekte, devletimizin faiz
dýþý gelirleri artmaktadýr! Fakat ne olduysa
olmuþ, Kasým 2000in son haftasýna girilirken
birden repo faizleri %250ye ve bono faizleri
%50ye yükselmiþ ve bir kýsým bankalar tüketici kredilerinin faiz oranlarýný yükseltmeye
baþlamýþlardýr.
Borsada ne kadar kazanacaklarýnýn hesabýna dalarak, Aralýk 1999 sonunda sekiz bankaya el konulduðunda, bunun hazineye getireceði yükü ve bu yükün nasýl karþýlanacaðýný hesaplamayanlar, Kasým 2000e gelindiðinde Bank Kapital ile Etibankýn Tasarruf
Mevduatý Sigorta Fonuna devredilmesiyle birlikte yükün 10 milyar dolar olduðundan sözetmeye baþlamýþlardýr.
Özelleþtirmenin globalleþmenin bir gereði olduðunun propagandasýný yapanlar, Hazineye devredilen on bankanýn son beþ yýl
içinde özelleþtirildiðini ve bu özelleþtirme
için nasýl propaganda yaptýklarýný unutmuþcasýna, þimdi 10 milyar dolarýn hesabý peþinde
koþmaktadýrlar.
Ekonomi diliyle söylersek, Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonuna devredilen bankalar,
sözcüðün hukuki anlamýyla iflas etmiþlerdir.
Doðal olarak iflas eden her ticari kuruluþ gibi
tasfiye edilmek durumundadýr. Ancak banka
mevduatlarýnýn devlet garantisi altýnda olmasý nedeniyle, bu bankalarýn iflas iþlemleri
doðrudan devlet tarafýndan yerine getirilmektedir. Yapýlan iþlemler iflas etmiþ herhangi bir
ticari þirket gibi, bu bankalar da, borç ve alacaklarýndan menkul ve gayri-menkullerine kadar tüm hesaplarýnýn çýkartýlmasý, alacaklarýn
tahsili, borçlarýn ödenmesi, satýlabilir mülklerin satýþý vb. iþleme tabidirler. Ve tüm iflas iþlemlerinde olduðu gibi, alacaklýlarýn, alacaklarýna karþýlýk olarak bankalarýn deðiþik varlýklarýna haciz koydurtmalarý olaðan iþlemler
durumundadýr. Ayný biçimde, bu iþlemlerde
yapýlmýþ yolsuzluklar, sahtekarlýklar vb. ortaya çýktýðýnda, bunlara iliþkin olarak da yasal
iþlem yapýlmak durumundadýr.
Bugün banka hortumlamak diye medyanýn isimlendirdiði olay, herkesin bildiði ve
bileceði iflas olayýndan baþka birþey deðildir. Dolayýsýyla, temiz toplum vb. yaklaþýmlarla hiçbir iliþkisi bulunmamaktadýr. Medya
nýn banka hortumlamak diye adlandýrdýklarý
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ise, iflas etmiþ bir þirketin sahiplerinin, iflas
ilanýndan önce kurtarabileceðini kurtarmasýndan öte deðildir. Ülkemizde her yýl binlerce þirket kurulmakta, iþyerleri açýlmakta ve
ayný sayýda þirket ve iþyeri iflas etmektedir.
Ve her iflas olayýnda görüldüðü gibi, þirket ya
da iþyeri sahipleri, gayrý-menkullerini iflastan
kýsa bir süre önce bir baþkasýna (genellikle
akrabalarýna) satýlmýþ gösterirler ve bankalardaki paralarýný çekerler. Bazý iþyeri sahiplerinin, haciz gelmeden birkaç saat öncesinde
iþyerindeki eþyalarý (mobilyalar da dahil)
kamyonlarla taþýdýklarýný hemen herkes bilmektedir. Küçük þirketlerin ve iþyerlerinin alacaklýlarýnýn çok iyi bildiði gibi, iflas öncesinde
yapýlan bu iþler, yasal olarak ispatlanabildiði
oranda, mahkemelik olmaktadýr. Ýþte banka
hortumlayanlarýn yaptýklarý da bundan baþka
birþey deðildir.
Olayýn ekonomik yaný ise, iþçilerden köylülere ve kent küçük-burjuvazisine kadar tüm
halk kesimlerinin istikrar tedbirleri çerçevesinde yoksullaþtýrýlmalarý ve mülksüzleþtirilmelerinin bir sonucu olmasýdýr. Bu olgu, piyasadan büyük miktarlarda paranýn çekilmesini,
bir baþka deyiþle el deðiþtirmesini saðlamaktadýr. Ancak ekonomik buhran dönemlerinde (ki ülkemizde bu yýllardýr süregelmektedir), paranýn eldeðiþtirmesi tek baþýna yeterli
deðildir. Eldeðiþtiren paranýn, para-sermaye
haline dönüþmemesi ve mevcut para-sermayenin bir kýsmýnýn deðer yitirmesi gerekmektedir. Ve her ekonomik buhran döneminde
olduðu gibi, buhranýn ilk etkileri ve yýkýcý sonuçlarý tüketim mallarý sektöründe ortaya çýkar. Tüketim mallarý sektöründe para-sermayenin devir hýzý üretim mallarý sektörüne göre
daha yüksek olduðundan, sonuçtan bu sektörle iþ yapan para-sermaye kuruluþlarý, yani
bankalar büyük ölçüde etkilenirler. Talep daralmasýnýn en hýzlý etkilediði tüketim mallarý
sektörü olduðundan, halk kitlelerinin alým gücünün düþürülmesine yönelik her önlem, öncelikle onlarý ve onlarýn iþ yaptýðý bankalarý
etkileyecektir. 2000 yýlýna iliþkin 9 aylýk þirket
bilançolarý incelendiðinde, bu sektörün istikrar tedbirlerinin talep daraltýlmasýna yönelik
uygulamalarýndan birincil dereceden etkilendiði hemen görülecektir.
Globalizmin vurguncularýndan Türkcell
e bakýldýðýnda halk kitlelerinin alým gücündeki düþüþün nasýl sonuçlar verdiði hemen görülecektir.
Bilineceði gibi, Türkcell, Temmuz ayýnda
hisselerinin %11ini borsada iþleme açmýþ, nominal deðeri 40 milyon dolar (25 trilyon lira)
olan 25 milyar 400 milyon adet hisse senedi-

ni ortalama 44.000 liradan (7 cent) halka
arz etmiþtir. Bu iþlem sonucu Türkcell, toplam
1 katrilyon (1 milyar 780 milyon dolar) hasýlat elde etmiþtir. 25 trilyon nominal deðerindeki hisselerin %40ý Finlandiya Sonera
þirketine, %50,4ü M. Emin Karamehmete aittir. Böylece satýþtan, Sonera grubunun payýna yaklaþýk olarak 700 milyon dolar, M. Emin
Karamehmete 900 milyon dolar düþmüþtür.
24 Kasým 2000 tarihi itibariyle Türkcell
hisselerinin borsadaki deðeri 25.500e (3,7
cent) düþmüþtür. Oransal olarak Türkcell hisseleri 5 ay içinde %42 deðer kaybetmiþtir.
Türkcell hisselerini satýn alanlarýn reel kayýplarý ise %90 civarýndadýr (302.000 bireysel yatýrýmcý). Borsanýn dibe vurduðunun söylendiði 30 Kasým itibariyle Türkcell hisselerinin
deðeri 21.000e düþmüþ (3 cent) ve 1 Aralýkta
15.570 olmuþtur. (2,2 cent). Böylece beþ aydaki deðer kaybý %68 olmuþ ve reel kayýp
oraný ise %120nin üstüne çýkmýþtýr..
2000 yýlýnýn ilk dokuz aylýk döneminde
Türkcell, 23 trilyon lira (yaklaþýk 3 milyon dolar) zarar etmiþtir.
Sadece Türkcell son beþ ay içinde piyasadan 1 milyar 200 milyon dolar çekmiþtir. Yani
302.000 bireysel yatýrýmcý, bu dönemde 1
milyar 200 milyon dolar yitirmiþler, yani alým
güçleri 1 milyar 200 milyon dolar azalmýþtýr.
Bunun sonucu ise, Türkcell in abone baþýna
aylýk ortalama gelirinde düþüþ olmuþtur.
(Aðustos ve Eylül aylarýnda yaptýðý zamlarla
ortalama aylýk gelir 26 dolardýr). Bir baþka ifadeyle, son altý ay içinde cep telefonu sahipleri
ayda 17 milyon liralýk konuþma parasý ödemekle birlikte daha az konuþmaya baþlamýþlardýr. Telefon konuþmalarýndan elde ettiði gelirlerin düþüþü karþýsýnda Türkcell reklam
kampanyalarýna aðýrlýk vermiþtir. [*]

Türkcellin reklam kampanyasýný ve Tarih Vakfýyla
olan iliþkilerini Kurtuluþ Cephesinin daha önceki
sayýlarýnda sergilemiþtik. Bu iliþkinin somut sonuçlarýndan birisi de, sabit hat ücreti konusunda tüketiciyi koruma adý altýnda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluþlarýný harekete geçirerek kamuoyunu kendi
çýkarlarý doðrultusunda yönlendirmek olmuþtur.
Yurttaþ Ýnisiyatifinin bilmem hangi avukatýnýn cep
telefonu abonelerinin ödediði sabit hat parasýný iptal
ettirmek için Danýþtaya dava açtýðýný hemen herkes
anýmsayacaktýr. Gerçekte ise, sabit hat ücreti sabit
telefonlardan mobil telefonlarýn aranmasý hizmeti
karþýlýðý mobil telefon þirketlerinin Telekoma ödedikleri paradýr. Türkcell, bu ücreti tüketiciye yansýtarak, onlardan tahsil etmektedir. Ýstikrar tedbirleri
nin bir parçasý olarak Telekom bu hizmete zam yapmýþ ve bu parayý Ocak ve Þubat aylarýnda Türkcellin
hesabýndan tahsil etmiþtir. Türkcell, yurttaþ inisiyatýfini harekete geçirerek Danýþtaya dava açtýrmýþ ve
[*]
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8,4 milyon aboneye sahip olan Türkcell,
ekonomik anlamda tüketim mallarý sektörüne ait bir þirkettir. Dolayýsýyla IMFnin istikrar tedbirleri sonucunda ortaya çýkan talep
daraltýlmasýndan birincil dereceden etkilenmek durumundadýr. Öte yandan, iletiþim
sektöründe süregelen kýyasaya rekabet,
Ýþbankasý ile Ýtalyan Telekomunun 3. GSM
ihalesini 3.5 milyar dolara almasýyla hýzlanmýþtýr. Bu da, Türkcellin pazar payýnýn küçülmesi, satýþlarýnýn azalmasý ve gelirlerinin düþmesi anlamýna gelmektedir. Bunu önlemek
için yeni yatýrýmlar yapmak zorunda kalmýþtýr.
Ancak bu yatýrýmlarýn global rekabet koþullarýnda ne denli kârlý olacaðý da belirsizdir.
Türkcellin hisselerinin %11ini borsaya kota
ettirdiði Temmuz ayýnda piyasa deðeri 17
milyar 943 milyon dolar iken, 24 Kasým 2000
tarihinde 8 milyar 800 milyon dolara ve 30
Kasým 2000 tarihinde 7 milyar dolara ve 1 Aralýk 2000de 5 milyar 558 milyon dolara düþmüþtür. Türkcellin sabit sermaye yatýrýmlarýnýn 1,5 milyar dolar ve son GSM ihale deðerinin 3,5 milyar olduðu gözönüne alýndýðýnda
gerçek deðerine indiði söylenebilir.
Türkcell, Ýþbankasý ile Ýtalyan Telekomu
nun üçüncü GSM ihalesini 3,5 milyar dolara
almasýndan sonra, (borsaya giriþinden bugüne kadar geçen beþ ay içinde) yaklaþýk 877
milyon dolarlýk yatýrým yapmýþtýr. Yapýlan bu
yatýrým, Türkcell hisselerinin borsadaki satýþýndan M. Emin Karamehmetin payýna düþen
miktara eþittir. Hisse senetlerinin basýmý için
gerekli kaðýt ve mürekkep parasý ile borsaya
giriþ için gerekli harcamalar dýþta býrakýldýðýnda, kredi faiz oranlarýnýn %40lar seviyesinde
olduðu bir dönemde yatýrýmlarýný sýfýr maliyetle karþýlamýþ olmaktadýr.
Þüphesiz medyanýn olaðanüstü katkýsýyla borsalarda vurgun yapan sadece Türkcell deðildir. Sabah gazetesinin sahibi ve Egenin ünlü zenginlerinden Dinç Bilginin sahibi olduðu Etibankýn hazineye devredilmesiyle birlikte görünür hale gelen vurgun (medyanýn çok sevdiði sözcüklerle söylersek hortumlama) Türkcellden daha az deðildir.
Egeli zengin çocuðu Dinç Bilginin yýldýzý Turgut Özalýn baþbakanlýðýyla birlikte
parlamaya baþlamýþtýr. T. Özalýn Basýn dün-

Nisan ayýnda yürütmeyi durdurma kararý çýkarttýrmýþtýr. Mahkeme Eylül ayýnda sonuçlanmýþ ve Türkcell davayý kaybetmiþtir. Ancak yürütmeyi durdurma
kararýyla 6 ay boyunca ödeme yapmamýþtýr. Bu 240
trilyon liradýr. Bu miktar, Türkcellin son hazýr kart
reklam ve pazarlama kampanyasý için harcadýðý paraya eþittir.

yasýndaki tekelleþmeye karþý baþlattýðý savaþýmý Ege bölgesinde Yeni Asýr gazetesini yayýnlayan Dinç Bilginin 22 Nisan 1985 yýlýnda
Sabah gazetesini Ýstanbul merkezli olarak yayýnlamaya baþlamasýyla büyük bir zafer kazanmýþtýr!
Dinç Bilgin, Sabah gazetesinin kamuoyunu yönlendirme gücüne dayanarak yükseliþini sürdürmüþ ve 1990lara girildiðinde
Medya Holding haline gelmiþtir. Sabah gazetesiyle yürüttüðü promosyonlar Sabah Pazarlama A. Þyi doðurmuþ ve Medya Holding
büyük bir tüccar haline gelmiþtir. (Ekonomi
dilinde pazarlamacýlýk, ticaretten baþka birþey deðildir.)
1994 yýlýna gelindiðinde Dinç Bilgin grubu
diye adlandýrýlan Medya Holdingin þirket sayýsý hýzla artmýþ ve Sabah ile Sabah Pazarlama
A.Þyi halka açarak, borsaya kota etmiþtir.
2 Mart 1997 yýlýnda özelleþtirilen Etibanký
satýn alarak bankalý holding haline gelmiþtir.
Sabah gazetesinin köþe yazarlarýnýn sözleriyle ifade edersek, gazetecilikten baþka bir
þeyden anlamayan Dinç Bilgin, finansmanýný
borsadan ve bankadan saðlayan büyük bir
tüccar haline gelmiþtir.
Sabah gazetesinin köþe yazarlarýna bakýlacak olursa, herþey Etibankýn satýn alýnmasýyla birlikte baþlamýþtýr.
Oysa ülkedeki ve dünyadaki olaylarý az
çok izleyen, ekonomiyi az çok bilen herkesin bildiði gibi, 1997 yýlýnýn Temmuz ayýnda
Asya krizi baþlamýþ ve 1998 ortalarýnda emperyalist sistemi bütünüyle etkisi altýna alan
boyuta ulaþmýþtýr. Yani Dinç Bilgin grubunun
sonu, Temmuz 1997de baþlamýþtýr; bir baþka
deyiþle, Etibankýn özelleþtirilmesinden dört
ay sonra baþlayan ve 27 Ekim 1997 günü
New-York borsasýna yansýyan Asya Krizinin
genelleþtirdiði mali krizle baþlamýþtýr. Mayýs
1998e gelindiðinde Asya Krizi Rusya krizi
ne yol açmýþ ve böylece kapýya dayanmýþtýr.
Ýstanbul Borsasýnda büyük düþüþler ortaya
çýkarken, kredi faiz oranlarý %150-200ler seviyesine çýkmýþtýr.
Mayýs 1998den itibaren Türkiyeyi açýk biçimde etkisi altýna alan dünya ekonomik buhraný koþullarýnda pek çok þirket gibi Dinç Bilgin grubu da ödeme güçlüðü içine düþmüþtür. Bu durumda Dinç Bilginin imdadýna Etibank yetiþmiþtir. Etibankýn %100ler seviyesinden faizle topladýðý paralar Dinç Bilgin grubuna ait þirketlere aktarýlmýþ ve böylece bu
þirketler piyasadan daha düþük faizle kredi
saðlayabilmiþlerdir.
Vermeden almak Allaha mahsustur.
Dinç Bilgine ait þirketler, hernekadar piya-
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sadaki faiz oranlarýndan daha düþük faizlerle
Etibank kaynaklarýný kullanmýþlarsa da, bunlarýn tekrar yerine konulmasý gerekmektedir.
Aksi halde iflas kaçýnýlmazdýr. Ve öyle de olmuþtur.
Ancak ülkemizdeki tüm iþbirlikçi burjuvalar gibi, Dinç Bilgin de içine girdiði darboðaz
dan kurtulabilmek için, tüm umudunu Nisan
1999 seçimlerine baðlamýþtýr. T. Özalla kurulan ilk iliþkiden beri ANAPýn þemsiyesi altýnda palazlanan Dinç Bilgin grubu, seçim sonrasýnda kurulmasýný beklediði DSP-ANAP hükümetiyle bu darboðazdan çýkacaðýný ummuþtur. Ancak seçim sonrasýnda DSP-MHPANAP koalisyon hükümetinin kurulmasý, devlet kaynaklarýnýn üçe paylaþýlmasýný zorunlu
kýlmýþtýr. Öte yandan devletin dýþ borçlarýný
ödeyemez hale gelmesi ve yeni borçlanmaya gidememesi, kaçýnýlmaz olarak IMF ile
stand-by anlaþmasýnýn yapýlmasýný getirmiþtir.
IMF anlaþmasýnýn bir ayaðý emperyalist ülkelerden alýnan borçlarýn ödenmesini saðlamak
iken, diðer ayaðý tüketim mallarý sektöründe
derinleþen buhranýn üretim mallarý sektörüne ayný oranda yansýmasýný engellemektir.
Böyle olunca, ülkenin önde gelen tüccar sermayesi durumundaki Dinç Bilgin grubunun
istikrar tedbirlerinden yararlanmasý olanaksýz hale gelmiþtir. Yine de Sabah gazetesinin
kamuoyunu yönlendirme gücüne dayanarak 2000 yýlýnýn ortalarýna kadar gelinmiþtir.
23 Ekim 2000  Park Holding Yönetim
Kurulu Baþkaný Turgay Ciner, Sabah Yayýncýlýk, Birleþik Basýn Daðýtým (BBD), ATV, 1 Numara Yayýncýlýk ve Sabah Pazarlamanýn A
grubu hisselerinin yüzde 61ine ortak oldu.
Dinç Bilgin, Medya Holding Yönetim Kurulu
Baþkaný olarak kalmaya devam ederken, Ciner yedi kiþilik yönetim kurullarýnda dört kiþi
ile temsil edilecek.
24 Ekim 2000  Sabah Yayýncýlýðýn borsadaki hisselerinin deðeri 3.000 liradan 4.100
e; Sabah Pazarlamanýn hisseleri 2.000den
3.000e yükseldi.
27 Ekim 2000  Etibank Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonuna devredildi ve Sabah Yayýncýlýk, Sabah Pazarlama ve Medya Holding
in borsadaki tahtasý kapatýldý.
2000 yýlýnda Ýstanbul Borsasýnýn en yüksek deðere ulaþtýðý 18 Ocak tarihinde 1.454
lira deðerinde 11 milyon iþlem miktarýna sahip olan Sabah Pazarlama hisseleri 23-27 Kasým 2000 tarihleri arasýnda ortalama 3.500 liraya yükselmiþ ve iþlem hacmi 9,5 milyarý bulmuþtur. Bunun parasal karþýlýðý 46 milyon
dolardýr.
Ayný þekilde 18 Ocak 2000de 3.750 lira-

dan iþlem gören Sabah Yayýncýlýðýn iþlem
miktarý 665 milyon iken, 23-27 Kasým 2000 tarihleri arasýnda hisse deðeri 4.150ye ve iþlem
hacmi 32 milyar olmuþtur. Bunun parasal karþýlýðý 187 milyon dolardýr.
Böylece Dinç Bilgin grubu, gider ayak borsadan 200 milyon dolar civarýnda bir parayý
çekmiþlerdir.
Ancak Sabah gazetesinin öyküsü bunlarla
sýnýrlý deðildir.
23 Ekimde Sabah hisselerinin %61ini alan
Turgay Cinerin sahibi olduðu Park Holding,
marina ve liman iþletmeciliðinden tekstilciliðe,
elektrik daðýtýmýndan savunma sanayi ne
kadar pek çok þirketten oluþmaktadýr.
Bir gazete haberinde Turgay Ciner þöyle
tanýtýlmaktadýr:
Turgay Ciner, Park Holdingin sahibi olarak hýzlý bir yükseliþ içindeydi.
Özelleþtirme sýrasýnda Havaþý satýn almýþ, baþka kuruluþlara da yakýn dostlarý aracýlýðýyla sahip çýkmýþtý. Grup Ordu-Sinop Elektrik Daðýtýmýný almýþ,
madenciliðe baþlamýþ ve Penyelüks gibi bir dönemin büyük kuruluþlarýndan
biri olan tekstil firmasýný ele geçirmiþti.
Ayrýca, Hopa Limanýný almýþtý ve durmaksýzýn yatýrým yapmaktaydý. [*]
Alpagut-Dodurga, Tunçbilek ve Soma linyit
kömürü madenlerini satýn alan Turgay Ciner
in iki büyük yatýrýmý ise, Parksavsan A.Þ ile
Riva Menkul Deðerler þirketidir.
Park Holding bünyesinde yer alan Parksavsan A.Þ þöyle tanýtýlmaktadýr:
Park Holding Yönetim Kurulu,
1999 yýlýnýn baþlarýnda Türkiyenin stratejik konumu, çevresel tehditler Milli
Savunma Bakanlýðýmýzýn ihtiyaçlarý,
holding içindeki eski asker kökenli
personelinin kabiliyetleri ve dünya askeri pazarýnýn büyüklüðünü dikkate
alarak stratejik bir karar almýþ ve öncelikle yatýrýmcý olmak sýfatýyla savunma
sanayiine katýlmaya ve bu alanda aktif rol almaya karar vermiþtir. Parksavsan Ticaret A.Þnin doðuþ felsefesi bu
düþüncededir.
Þirket yönetimindeki personelin
TSKdeki tecrübeleri, güncel tehditler, teknolojik geliþmeler, Türk Savunma Sanayiinde faaliyette bulunan diðer ticari firmalarýn ilgi alanlarý ve TSK
nin gerçek ihtiyaçlarý dikkate alýnarak
ana faaliyet ve yatýrým alanlarý olarak;
[*]

Nezih Demirkent, Dünya gazetesi, 24 Ekim 2000
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Muharebe Destek Konularý (Combat
Support), Muharebe Hizmet Destek Konularý (Combat Service Support), Havacýlýk Mühendisliði (Avation), Kara,
Deniz ve Hava Harp Silah ve Araçlarýnýn sistem entegrasyonu konularý (Intergration,design and manufacturing),
Modernizasyon ile geliþtirilmesi (Upgrage), Özel amaçlara uygun kabiliyetler
kazandýrýlmasý (Modification), Eðitim
Malzeme ve Sistemleri (Training equipment and systems) seçilmiþtir.
Turgay Cinerin ünlendiði diðer bir olay
da kumarhaneler kralý Ömer Lütfü Topalýn
gizli ortaðý olmasýdýr.
Tarihler 30 Kasým 2000i gösterdiðinde
Dinç Bilgin, Sabah Yayýncýlýktaki tüm hisselerini MV Holding ve Çukurova Holdinge devretmiþ ve Sabah gazetesinin yönetimi MTM
Haber Yatýrýmcýlýk A.Þye geçmiþtir.
Sabah Yayýncýlýkýn yönetimini devralan
MTM Haber Yatýrým AÞnin yönetim kurulu þu
isimlerden oluþmaktadýr: Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Emin Karamehmet, Yönetim
Kurulu Baþkanvekili Turgay Ciner, yönetim
kurulu üyeleri, Murat Vargý, Çukurova Holding
üst düzey yöneticilerinden Osman Berkmen
ve Mehmet Kenan Tekdal.
Þifreli yayýnlarýn yaþamýn ayrýlmaz bir
parçasý haline gelmesiyle birlikte baþlayan
MFÖ, KVK gibi kýsaltma modasýna uygun olarak Sabah gazetesini devralan MTM Haber
Yatýrýmcýlýk A.Þ (uzun adýyla Mehmet-TurgayMurat, yani Mehmet Karamehmet, Turgay Ciner ve Murat Vargý) Sabah, Yeni Binyýl, Takvim, Fotomaç gazeteleri ile Bir Numara Yayýncýlýk dergileri: Aktüel, Cosmopolitan, Esquire,
Fastbreak, Gezi, Gurme, Otohaber, Outdoor,
Para, PC Magazin, Power, Sinema, Topsante
dergilerinin ve ATV ile Kanal 6nýn sahibi durumuna gelmiþtir. Mehmet Karamehmetin
(Çukuruva Holding) Akþam ve Güneþ gazetesi ile Show Tv ve Cine5in þimdilik ortaðý
olduðu düþünüldüðünde en büyük basýn tekeli ortaya çýkmýþ olmaktadýr.
Son geliþmenin bir sonucunu da gazeteler þöyle yazmaktadýr: Yönetim deðiþikliðinden sonra gazetenin uzun yýllar yayýn yönetmenliðini yapan ve en son Murahhas Üye ve
Yayýn Grubu Baþkanlýðý görevinde bulunan
Zafer Mutlu Sabahýn künyesinden çýkarýldý.

Gazetenin imtiyaz sahibi Murat Vargý oldu.
Böylece Turgut Özalýn prenslerinden
Adnan Kahveci, Bülent Þemiler, Engin Civan
gibi ABDden ithal harika çocuklardan Murat Vargýnýn Sabah gazetesinin imtiyaz sahibi olmasýyla birlikte, Turgut Özalýn basýný denetim altýna alma planý çerçevesinde Türkiye gazetesiyle birlikte finanse edilmesiyle baþlayan Sabah gazetesinin öyküsü, mafya iliþkilerinden borsa oyunlarýna kadar ülkemizdeki çürümüþlüðün ve soygunculuðun, vurgunculuðun tarihi gibidir.
Denetimleri altýnda bulundurduklarý gazeteler ve televizyonlarýn ekonomi haberleriyle
kamuoyunu yönlendiren ve sahibi olduklarý
menkul deðerler þirketleriyle istedikleri hisselerin küçük yatýrýmcý tarafýndan alýnmasýný
saðlayanlarýn öyküsü kýsaca budur.
Ama yine de, menkul kýymetler borsasýnýn kazandýrdýðýna inanan yüzbinlerce küçük
yatýrýmcý var olmaya devam edecektir. Onlarýn, diðer halk kitleleri gibi yoksullaþtýrýlmalarý ve mülksüzleþtirilmeleri, mevcut düzen
varlýðýný sürdürdüðü sürece hep gündemde
olacaktýr. Özellikle egosu geliþkin bir kuþaðýn yaratýlmaya çalýþýldýðý bir dönemde, menkul kýymetler borsasýnýn, burjuvaziye ucuz
kredi saðlamanýn, insanlarý dolandýrmanýn ve
mülksüzleþtirmenin bir aracý olduðu ne denli
ortaya konulursa konulsun, olaylar bunlarýn
ne denli doðru olduðunu açýkça gösterirse
göstersin, yine de borsanýn müþterileri varolacaktýr.
Borsanýn yükseldiði dönemlerde tüm basýn-yayýn olanaklarý kullanýlarak alýma yöneltilen, düþtüðü dönemlerde borsa kýsa vadeli
yatýrým aracý deðildir diyerek satýþ yapmalarý engellenmeye çalýþýlan egosu geliþkin
kiþiler þöyle de diyeceklerdir: Öyle de, elimizdeki parayý ne yapalým? Hem zaten dolandýrmayan, yemeyen mi var?
Serdar Turgutun televoleci ekonomisti
Deniz Gökçenin hocam borsa niye düþüyor? diye soranlara dediði gibi, borsa neden
çýktýysa, ondan düþtü sözünde keramet arayanlar elbette olacaktýr. Ta ki, tüm birikimlerini yitirene ve kendi emek-güçlerini satmaktan baþka bir yollarý kalmayana ve kapitalizmin mülksüzleþtirmesinin diðer adýnýn proleterleþmek olduðunu öðrenene kadar.

'

KURTULUÞ CEPHESÝ Kasým-Aralýk 2000

Krize Kan Bulaþtý

Borsacýya kurþun
Bankadan kredi kullanarak borsaya yatýran Mustafa Soylu, bir anda 250 milyar kaybedince kredi aldýðý bankanýn müdürünü ayaðýndan vurdu
Karaköy'de bulunan Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý Menkul Kýymetler Müdürü Mehmet Yýldýrým, bankadan aldýðý krediyi ödemesini istediði Mustafa Soylu
tarafýndan, merkez binasýnda bacaklarýndan vuruldu.
Asýl mesleði makina mühendisliði olan borsacý Mustafa Soylu (49), 1996 yýlýndan bu yana deðiþik tarihlerde Sýnai Kalkýnma Bankasý'na 1 trilyonluk hisse senedi yatýrdý.
250 milyarlýk kayýp
Bankadaki hesabýný teminat olarak gösteren Soylu, ayný bankadan borsaya
yatýrmak üzere 4 sene içinde 320 milyar kredi çekti. 4 yýl boyunca borsada kazanan Soylu, son günlerde borsadaki düþüþler nedeniyle bir anda 250 milyar lira
kaybetti.
Bankanýn Menkul Kýymetler Müdürü Mehmet Yýldýrým, Soylu'yu arayarak, görüþmek için bankaya çaðýrdý. Bunun üzerine dün saat 11.30 sýralarýnda Karaköy'deki
banka merkezine gelen Soylu, 6 katlý binanýn giriþ katýnda bulunan Mehmet Yýldýrým'ýn odasýna girdi. Soylu ile bir süre borsadaki düþüþleri konuþan Yýldýrým,
daha sonra Soylu'dan 750 milyarlýk hisse senedini zararýna satarak bankaya olan
kredi borcunu kapatmasýný söyledi.
Bu talebe þiddetle karþý çýkan Soylu, bu þekilde asla satýþ yapmayacaðýný
söyleyerek "Yüzde 42 faizle bankaya olan borcumu ödüyorum" dedi. Bir süre daha
tartýþtýktan sonra büyük bir sinirle bankadan çýkan Soylu, yarým saat sonra geri
dönerek ruhsatsýz silahýyla Yýldýrým'ý odasýnda bacaklarýndan vurdu.
Daha sonra polise teslim olan Soylu, borsanýn düþüþünden basýný sorumlu
tutarak, "Bu iþler silahsýz olmaz. Aslýnda baþýna silah sýkmam gerekiyordu" dedi.

!

Olayýn nedeni borsadaki çöküþ
Hisse senedi piyasalarýnda yoðun olarak kullanýlan kredili portföy taþýma TSKB
Menkul Kýymetler Müdürü Mehmet Yýldýrým'ýn silahla yaralanmasýna neden oldu.
Kredili iþlem basit anlamýyla müþterinin iþlem yaptýðý aracý kurumdan borç alarak
yeniden hisse senedine yatýrmasý olarak adlandýrýlýyor. Örneðin 100 liralýk hisse
senedi olan yatýrýmcýya aracý kurum 100 lira borç vererek yatýrýmcýnýn bu parayý
yeniden hisse senedine yatýrýmasýný saðlar. Buradaki 100 liralýk hisse senedi teminat olarak tutulur. Hisse senedi kadar kredi kullanýmý bire bir kredi olarak adlandýrýlýr. Borsanýn hýzla düþtüðü bir ortamda teminat olarak tutulan 100 liralýk hisse
senedinin deðeri de düþer. Örneðin bu deðer 50 liraya inerse, aracý kurum riski
arttýðý için müþteriden para getirip 100 liralýk kredinin yarýsýný kapatmasýný ister
müþteri bu miktarý getiremezse teminatta olan hisse senetlerini otomatik olarak
satar. TSKB'de meydana gelen olayda da Mustafa Soylu'dan krediyi kapatmasýný
isteyen ancak bu para getirilemeyince piyasanýn daha da düþmesinden korkan
Yýldýrýmýn, teminattaki hisseleri sattýðý belirtiliyor.
(30 Kasým 2000 tarihli Sabah gazetesi)
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Türkiye ve Dünya
Ekonomisindeki
Son Geliþmeler

27 Ekim 1997 günü New-York borsasýnda
meydana gelen %7.2lik düþüþle birlikte baþlayan Asya Krizi, 1998 ortalarýnda Rusyaya
ulaþarak, emperyalist sistemin bütününde
ekonomik durgunluðun genel bir olgu haline
gelmesine neden olmuþtur.
Globalleþmenin alabildiðine propagandasýnýn yapýldýðý bir dönemde, Asya ve Rusyada ekonomik krize dönüþen buhran,
IMFnin müdahalesiyle lokalize (yerelleþtirme) edilmeye çalýþýlmýþ ve bunun sonucu
olarak (her zaman olduðu gibi) ekonomik
buhranýn yükü geri-býraktýrýlmýþ ülkelere aktarýlmýþtýr.
Güney Doðu Asya ülkelerinde patlak veren ve Rusya kriziyle birlikte genelleþen ekonomik buhran, uluslararasý kredilerin bileþiminde kýsa vadeli borçlarýn (ticari kredilerin)
uzun vadeli borçlara oranýnýn kapatýlamaz
boyutlara ulaþmasýnýn bir sonucu olmuþtur.
Bu durumun geri-býraktýrýlmýþ ülkeleri bir gecede iflas noktasýna getirebilmesinin nedeni,
emperyalist sistemin bütünündeki para-sermayenin aþýrý birikimi ve bu sermayenin daha
yüksek kâr oranlarý için sürekli bir hareket halinde bulunmasýdýr. Bu geliþmede en temel
araç ulusal borsalar olmuþtur. Dolayýsýyla,
tüm mali (parasal) geliþmeler, neredeyse
uluslararasý para-sermayenin hareket ettiði
ulusal borsalarýn iniþ-çýkýþlarýyla izlenebilir hale gelmiþtir. Para-sermayenin ulusalararasý hareketinde borsalarýn araç olarak kullanýlmasýnýn bir sonucu olan bu durumla, borsa
spekülasyonlarýyla ortaya çýkan dalgalanmalar birbirinden farklýdýr.
2000 yýlýnýn Kasým ortalarýna gelindiðinde
dünya borsalarýnda düþüþler sürekli ve genel
bir nitelik almýþ ve Kasým ayýnýn son günlerine doðru ulusal ekonomileri doðrudan etki-

leyen boyutlara ulaþmýþtýr. Bu geliþmenin Türkiyeye yansýsý ise, Ýstanbul Borsasýndaki büyük düþüþ ve repo ve faiz oranlarýnýn yükseliþi
olmuþtur. Bankalar arasý gecelik faiz oranlarý
%250ye ve hazine bonolarýnýn birleþik faizleri %50lere yükselmiþtir. Yabancý yatýrýmcýlar
ve yabancý bankalarýn Türkiyedeki pozisyonlarýný kapatmaya baþlamalarýyla birlikte
dövize olan talep artmýþtýr. Artan döviz talebi, kaçýnýlmaz olarak döviz fiyatlarýnýn artmasýna neden olacaðýndan, Merkez Bankasý piyasalara müdahale etmiþ ve piyasaya son bir
hafta içinde 6 milyar 299 milyon dolar vermiþtir.
Merkez Bankasýnýn tüm müdahalesine
raðmen 29 Kasým gününe gelindiðinde repo
faizleri %240 ve bona faizleri %63 olmuþtur.
Borsacýlarýn deyimiyle söylersek, piyasanýn
en aktif kaðýdý olan 20 Haziran 2001 vadeli
hazine bonosunun faiz oraný bir gecede 17
puan artarak %64e ve 21 Þubat 2001 vadeli
hazine bonosunun faizi ise 91 puan yükselerek %166.56ya ulaþmýþtýr.
Bu geliþmeler, kaçýnýlmaz olarak Ýstanbul
borsasýna yansýmýþ ve borsa 9.000in altýna
düþmüþtür.
Türkiyede meydana gelen bu geliþmeler
karþýsýnda, Ecevitten Hazine Müsteþarlýðýna
kadar tüm ilgililer piyasalarda paniðe gerek olmadýðý yönünde açýklamalar yapmaya
baþlamýþlardýr. Baþbakan Ecevit ve Devlet
Bahçeli, bu geliþmelerin faiz lobisinin iþi olduðunu açýklamýþlar ve bunlara boyun eðilmeyeceðini istikrar tedbirlerinden taviz verilmeyeceðini kesin bir dille ifade etmiþlerdir.
Gazetelerin ve televizyonlarýn tüm ekonomi haberleri bu geliþmeleri bildirirken, piyasalardaki tedirginliðin nedeni olarak son dö-
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nemdeki banka operasyonlarý ile iþadamlarýnýn gözaltýna alýnmasýný göstermiþlerdir. Kimileri ise, uluslararasý para piyasalarýndaki geliþmelerin buna neden olduðunu söylerken,
kimileri bunun pek çok nedeni olduðu kehanetinde bulunmuþlardýr.
Ancak bunlar da etkili olamamýþ ve 1 Aralýk tarihine gelindiðinde borsa endeksi 7.977e
düþmüþtür. (1 cent) Bunun yanýnda, döviz fiyatlarýný denetlemek amacýyla Merkez Bankasýnýn piyasaya müdahale etmesiyle döviz rezervlerindeki 6,2 milyar dolarlýk düþüþ karþýsýnda yeni önlemlere baþvurulmuþ ve bankalar döviz satmaya zorlanmýþtýr. Bunun sonucu ise, repo faiz oranlarýnýn %1700lere yükselmesi (ortalamasý %727) ve 20 Haziran 2001
tarihli bonolarýn faiz oranlarý %67,32ye, 21 Þubat 2001 tarihli bonolarýn faizleri %189,35lere
yükselmiþtir.
Tüm bu geliþmelerin gerçek nedeni ise,
emperyalist sistemin bütününde 1997 Ekiminde Asya krizi ile baþlayan ekonomik buhranýn þiddetinin, tüm yerelleþtirme çabalarýna
karþýn azaltýlamamasý ve zamana yayýlamamasýdýr. Petrol fiyatlarýnda ortaya çýkan artýþlarýn yanýnda emperyalist metropollerdeki talebin hýzla düþüþü, emperyalist sistemin karþý
karþýya olduðu aþýrý-üretim sorununu daha da
aðýrlaþtýrmýþtýr. Tüm bunlarýn yanýnda dünya
çapýnda tüketici kitlenin elindeki küçük tasarruflarýn borsalar aracýlýðýyla kýsa vadeli ticari krediye dönüþtürülmesi ve bu kredilerin
ödenememesi, hem meta talebini düþürmüþ,
hem de para-sermayenin önemli bir bölümünün deðersizleþmesine neden olmuþtur. Ve
böylece, sessiz sedasýz Güney Kore mucizesinin devlerinden Daewoo otomobil þirketinin iflasýna gelinmiþtir.
Son geliþmelerin baþlangýç noktasý ise hitec þirketlerinin kýsa vadeli borçlarýný ödeyemez hale gelmeleri olmuþtur. Ekonomi diliyle
söylersek, tüketim mallarý sektörü içinde bilgisayar ve teknoloji ürünlerindeki aþýrý-üretim,
tüm çabalara karþýn azaltýlamamýþ ve stoklar
hýzla büyümüþtür. Kýsa vadeli krediler, depolarda meta-sermaye olarak büyük bir stok
oluþturmuþtur. Emperyalist metropollerdeki
ucuz gýda satýþ maðazalarýnda düþük fiyatlarla bilgisayar satýþlarý baþlatýlmasýna karþýn,
stoklar eritilememiþtir.
Bilgisayar satýþlarýndaki büyük artýþlarla birlikte, Ýnternet þirketleri ürünlerine olan talepteki büyüme ve beklentiler, para-sermayenin
bu alana yönelmesine neden olmuþ, ancak
beklentiler gerçekleþmemiþtir. Özellikle büyük medya manipülasyonu (güdüleme) ile
tüm dertlere deva gibi gösterilen elektronik

alýþ-veriþ (yeni türedi ekonomistler buna eticaret diyorlar), emperyalist sistemin bütünündeki meta stoklarýnýn eritilmesinde iþe yaramadýðý gibi, bankacýlýk alanýnda uluslararasý tekellerin kendi iletiþim aðlarýný kurmaya yönelmeleri, tüketim mallarý ticaretine
dayanan elektronik alýþ-veriþ þirketlerini zor
duruma sokmuþtur. (Uluslararasý tekellerin
kendi elektronik iletiþim aðý kurmaya yönelmeleri, kesinkes Ýnternetle ilgili deðildir. Burada sözkonusu olan, tekellerin kendileri tarafýndan kullanýlacak yeni bir elekronik iletiþim
sisteminin kurulmasýdýr. Ýnternet adlarýnýn
2.000 dolardan satýlacaðý yeni .biz uzantýlarý bunun ilk habercileridir.)
Elektronik alýþ-veriþin devi olarak medya tarafýndan propagandasý yapýlan Amazon.
com ve arama makinelerinin en büyüðü diye
lanse edilen Yahoo bu geliþmelerin en tipik
örnekleri olmuþtur.
Baþlangýçta kitap pazarlama þirketi olarak
doðan ve zaman içinde her türlü metanýn ticaretine yönelen Amazon.com, borsa aracýlýðýyla kýsa vadeli kredi kullanan yeni global þirketlerin öncülerindendir. 356 milyon
hisse satýþýyla borsaya giren Amazon.com 10
Aralýk 1999da zirve yapmýþ ve hisselerinin
deðeri 113 dolara yükselmiþtir. Borsacýlarýn
diliyle söylersek, bu tarihte Amazon.com un
borsadaki hisselerinin toplam deðeri 10 milyar 668 milyon dolara yükselmiþtir. 2000 yýlýnýn 17 Ekimine gelindiðinde, Amazon.com
hisselerinin deðeri 19,38 dolara inmiþ ve toplam deðeri 2 milyar 193 milyona düþmüþtür.
Bir baþka deyiþle, Amazon.comun piyasa
deðeri, 10 Aralýk 1999da 40 milyar 247 milyon dolar iken, 17 Ekim 2000 tarihinde 6 milyar 902 milyon dolara inmiþtir. Böylece elektronik ticaretin devi Amazon.com, bir yýl içinde %82 deðer kaybetmiþtir.
Öte yandan en büyük internet arama
makinesi Yahoonun durumu Amazon.com
dan farklý deðildir. 4 Ocak 2000 tarihinde Yahoo hisselerinin fiyatý 250,06 dolar iken, 28 Kasým 2000de 36,97 dolara düþmüþtür. Böylece 89 milyar dolar deðere ulaþan Yahoo, bugün 20 milyar dolar deðerindedir. Kayýp oraný
%78dir.
Dünya çapýnda borsada iþlem gören Ýnternet þirketleri, son bir ay içinde %22,40;
son üç ayda %41,39 ve son bir yýlda %59,81
deðer kaybetmiþlerdir.
Otomotiv sektörünün en büyük tekellerinden birisi olan DaimlerCryslerin borsa göstergeleri de benzer durumdadýr. 13 Ocak 2000
tarihinde 78,69 dolara yükselen hisseleri, 21
Kasým 2000de 37,90na düþmüþtür. Böylece
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toplam hisse deðeri 80 milyar dolardan 38
milyar dolara inmiþtir. Deðer kayýp oraný %52
olmuþtur.
Tüm bu verilerde görülen ortak nokta
2000 yýlýnýn Ocak ayýnda dünya çapýnda borsalarýn büyük bir yükseliþ yaþadýðý ve Kasým
ayýnda ayný oranda büyük bir düþüþün baþladýðýdýr.
Ülkeler bazýnda geliþmeler ele alýndýðýnda, Japonya ve AB ülkelerinde fiyatlarýn arttýðý, sanayi girdi fiyatlarýnýn yükseldiði görülmektedir. Özellikle Almanyada ithalat fiyatlarý geçen yýlýn Kasým ayýndan itibaren sürekli artmaya baþlamýþtýr. Ekim 2000de Almanyada ithalat fiyatlarýnýn yýllýk artýþ oraný %13.4
olmuþtur. Bu artýþýn iç piyasadaki yansýmasý
toptan eþya fiyatlarýnýn (TEFE) geçen yýla
oranla %7.4 artmasý olmuþtur. Bir baþka deyiþle, Ekim ayý itibariyle Almanyada enflasyon
oraný %7.4dür. Almanyanýn dýþ ticaret dengesi, Eurodaki düþüþe raðmen fazla vermeye
devam etmektedir. Bu da, enflasyon oranýnýn
%15ler seviyesine yükselmesini engelleyen
bir unsur olarak ortaya çýkmaktadýr. Eylül
2000de Almanyanýn ihracatý 95 milyar mark
ve ithalatý 88 milyar mark olmuþtur (Dolar
olarak ihracatý 43 milyar dolar, ithalatý 40 milyar dolar). Ocak ayýnda Almanyanýn ihracatý
51 milyar dolar, ithalatý ise 48 milyar dolar olarak gerçekleþmiþtir.
Bu geliþmeler yanýnda sessiz-sedasýz ortaya çýkan bir olay da, Frankfurt borsasýnda
Neuer Markt (yeni pazar) hisselerinin Kasým
1999 ile Mart 2000 arasýnda zirve yaparak,
endeks deðerinin 10.000lere çýkmasý ve ardýndan sürekli olarak düþmeye baþlamasýdýr.
Nisan ayýna girildiðinde Neumarkt endeksi
5.000lere inmiþ ve Kasým sonunda endeks
3.000lere gerilemiþtir.
Öte yandan, 1980 dünya ekonomik buhraný sýrasýnda Deutsche Bankýn baþýna gelenler bir kez daha tekrarlanmaya baþlamýþtýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalizmin
uluslararasý finans kuruluþlarýndan ve emperyalist devletlerden doðrudan aldýklarý dýþ borçlarýn yetersiz kaldýðý bir evrede devreye giren
Deutsche Bank, 1980 ekonomik buhraný sýrasýnda olduðu gibi, bugün de Alman devletinin garantisi altýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
büyük krediler açmýþtýr. Deutsche Bankýn temel iþlevi, ekonomik buhran dönemlerinde
Alman tekelleri için ek talep yaratmak ve
mevcut pazarlarda denetimi ele geçirmektir.
IMF ve Dünya Bankasý gibi emperyalizmin
uluslararasý finans kuruluþlarýnda Amerikan
emperyalizminin gücü ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin siyasal yönetimindeki egemenliði ko-

þullarýnda Alman emperyalizminin bu sýzma
yöntemi, hemen her zaman Deutsche Bank
aracýlýðýyla uygulanmýþ ve ekonomik buhranýn aðýrlaþtýðý evrelerde her zaman Deutsche
Bankýn kaybý ile sonuçlanmýþtýr. Bugün de
ayný durum ortaya çýkmýþ ve Deutsche Bank,
Türkiye, Meksika, Brezilya ve Arjantin gibi
daha büyük geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ortaya çýkan borç krizinden birinci planda etkilenmiþtir. 2000 yýlý itibariyle Türkiyenin çýkarmýþ olduðu dolar ve euro endeksli hazine bono ve tahvillerinin %25e yakýn kýsmý Deutsche Bank tarafýndan satýn alýnmýþtýr.
Böylece Kasým ortalarýnda patlak veren
yeni ekonomik kriz, 1999 sonlarýndaki Brezilyadaki devalüasyonla sonuçlanan IMF istikrar tedbirlerinin bir devamý niteliðindedir.
1997 Asya Krizi ve 1998 Rusya krizinden
sonra, krizler batýya doðru kaymýþ ve Türkiye, Brezilya ve Arjantin krizi halini almaya baþlamýþtýr.
Ýþte böyle bir ortamda Türkiyenin dýþ ticaret açýðý, Ocak-Mayýs 2000 döneminde 9
milyar 202 milyon dolar iken, Ocak-Eylül 2000
döneminde 18 milyar 958 milyon dolara yükselmiþtir. Hazinenin sahip olduðu döviz rezervlerinin 24 milyar dolar olduðu düþünülecek olursa, dýþ ticaret açýðýnýn döviz rezervlerinin erimesine neden olacaðý, dolayýsýyla
Türkiyenin IMF tarafýndan yapýlan dýþ borç
ödeme takviminin gereklerini yerine getiremeyeceði açýktýr. Bu da, hazinenin daha fazla gelire ihtiyacý olmasý demektir. Faiz ve
faiz dýþý gelirler, hangi biçimde olursa olsun
artýrýlmak zorundadýr. Faiz dýþý gelirleri artýrmak için yeni ek vergiler getirilmek ve satýlabilir her türden devlet kurumunun piyasa
koþullarýna uygun olarak satýlmasý, yani
özelleþtirilmesi gerekmektedir. Son hafta
içinde meydana gelen döviz talebini karþýlamak amacýyla hazineden çýkan beþ milyar
dolar hesaba katýldýðýnda, döviz rezervlerinin
dýþ ticaret açýðýný bile karþýlayamayacak seviyede olduðu görülmektedir. Telekom ihalesi,
%33,5 blok satýþ ve yönetimin çoðunluðunu satýn alana verilmesiyle elde edilecek gelir devede kulak kalmaktadýr. Dolayýsýyla hazinenin yeniden büyük oranlarda borçlanmaya gitmesi, yani bono ve tahvil çýkartmasý
gündemdedir. Böyle olunca faiz oranlarýnýn
beklentilerin çok üzerine çýkmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr.
Yerli ve yabancý tüm yatýrýmcýlarýn borsa, repo ve bono piyasasýndaki paralarýný çekerek döviz alýmýna geçmeleriyle birlikte, repo
faiz oranlarýnýn %250ye, bono faizlerinin %63
ila %153 seviyesine yükselmesinin temelinde
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bu geliþmeler yatmaktadýr.
Kurtuluþ Cephesinin Temmuz-Aðustos
2000 tarihli 56. sayýsýnda yayýnlanan Ýthalat
Patlamasýndan Faþist-Mafya Cumhuriyetine
baþlýklý yazýmýzda bu durumu þöyle özetlemiþtik:
Genel kural olarak dýþ ödemeler
dengesi açýðý veren emperyalist ülkeler, tek tek ya da birleþik olarak ekonomik buhrana sürüklenirler. Ayný durum emperyalizme baðýmlý ülkelerde
ise, artan dýþ borçlanma ve bunlarýn faizlerini ödemek amacýyla ülke içi üretim deðerlerinin alabildiðine düþük fiyatla ihracý þeklinde ortaya çýkar. Tüm
bunlara karþýn, dýþ ödemeler dengesi
vermeye devam eden ülkelerin, günümüzün popüler söylemiyle ifade edersek, uluslararasý kredi kuruluþlarýnýn
verdiði notlarý sürekli düþer. Bu düþüþ,
o ülkenin yeni kredi (dýþ borç) bulamamasý ya da çok yüksek faiz oranlarýyla
(tefeci faiz oranýyla) küçük kredi bulabilmesi sonucunu doðurur. Bu süreç
devam ettiði takdirde, alacaklý ülke ve
kuruluþlar, borçlu ülkenin borçlarýný
ödeyebilmesi için IMF tarafýndan hazýrlanan istikrar tedbirleri paketini kabul
etmeye zorlarlar. IMF paketinin özü,
borçlu olan ülkenin dýþ ödemeler dengesindeki açýðý kapatacak önlemlerin
alýnmasýdýr. Bunun somut ifadesi ise,
devlet bütçesindeki harcamalarýn azaltýlmasý ve böylece devletin bütçe dengesini tutturarak gelirlerini dýþ borçlarýn
ödenmesine yönlendirmesidir. Ve herkesin bildiði gibi, bunun en açýk görünümü ise ücret ve maaþlarýn dondurulmasý ya da görüntüsel zamlar yapýlmasýdýr.
Bunun anlamý, ülkede dýþarýya satýlabilir
herþeyin satýlacaðý ve devlet gelirlerinin (burjuva ekonomistlerinin yeni moda sözcükleriyle söylersek faiz dýþý gelirlerinin) tamamýnýn
dýþ ödemeler dengesine ayrýlacaðý demektir.
23 Aralýk 1999da IMF ile imzalanan standby anlaþmasýyla birlikte uygulanmaya baþlanan istikrar tedbirlerinin en yalýn ifadesi,
tüm halk kitlelerinin hýzla yoksullaþtýrýlmasý ve
mülksüzleþtirilmesidir. Ancak IMFnin istikrar
tedbirlerinin 2000 yýlýndaki uygulamalarý istenilen boyutta olmamýþtýr. Daha önceki yazýmýzda ifade ettiðimiz gibi, bunun nedeni halkýn tepkilerinin birleþik ve zamandaþ olarak
ortaya çýkmasýný engelleme amacýdýr. Bu politik amaç, IMFnin deyiþiyle, daha kararlý ve
daha otoriter bir yönetimin iþbaþýna gelme-

sini de zorunlu kýlmaktadýr.
Globalleþen ve demokrasinin egemen
olduðu bir dünyada, daha otoriter rejimlerin iþbaþýna getirilmesinin, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yönetimin askerileþtirilmesinden
baþka bir anlamý yoktur. Bütün sorun, emperyalizmin, özellikle Amerikan emperyalizminin SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda demokrasinin zaferini büyük reklam ve propaganda kampanyalarýyla ilan ettiði bir zamanda demokrasiye bir süre için ara vermeyi
dünya kamuoyuna nasýl kabul ettireceðinde
yatmaktadýr. Bu baðlamda, Amerikanýn gücünü ve onurunu güçlendirme sloganýyla
baþkanlýk seçimine giren ve baþkan yardýmcýsý olarak Körfez Savaþý sýrasýnda savunma bakaný olan D. Cheneyi seçen W. Bush
bu dönemin en uygun ABD baþkaný görünümündedir.
Tüm bunlardan habersiz görünen amatör
ekonomist köþe yazarlarý ve gazetelerin genel yayýn yönetmenleri piyasalardaki paniði
önlemek amacýyla yazýlar yazmaya, manþetler atmaya baþlamýþlardýr. Bunlardan birisi
olan Güneri Civaoðlu 30 Kasým günkü yazýsýnda þunlarý yazmaktadýr:
Arjantin ekonomisi kilitlendi.
Ýç ve dýþ borçlarýný ödeyemez hale
geldi.
Her ay 2 milyar dolar dýþ borç
ödemesi gerekirken, 1 dolar bile yoktu.
Ýþte bu noktada, IMFnin henüz yeni
kurulan bir fonu devreye sokuldu:
Supplement Resurce Facility (ek
kaynak kolaylýðý)...
Arjantine bu fondan 20 milyar dolar acil yardým yapýldý.
Ayrýca...
Diðer büyük Batý ülkeleri de, 15
milyar dolarlýk bir paket taahhüt ettiler.
Arjantin, belini doðrultmakta...
Güney Koreye de daha önce böyle 50 milyar dolar fonlanmýþtý. 3 ay
sonra para geri döndü.
Bizim hazine, IMF ile iliþki kurdu.
Týpký, Arjantine yapýldýðý gibi yeni
kurulan ek yardým fonundan para istedi.
IMFyle yaptýðýmýz anlaþmada, istikrar programý uygulayan bazý ülkelerde
bir takým ani olumsuz þartlarýn oluþmasý halini öngören, böyle bir acil ek
yardým hükmü var.
Anlaþmadaki acil yardýmý hareketlendirmek için hükümet, IMFye bir ek
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niyet mektubu hazýrlamakta.
Türkiyenin de o yardýmdan kýsa
sürede yararlanmasý beklenmekte.
Bunun 7 milyar dolar dolaylarýnda
olabileceði öngörülüyor.
23 Aralýk 1999 günü IMF tarafýndan onaylanarak yürürlüðe giren istikrar tedbirleri
sonrasýnda elinde hesap makinesiyle Türkiyeye akacak paralarýn hesabýný tutan Milliyet gazetesi yazarý Yalçýn Doðandan sonra
Güneri Civaoðlu, ikinci stand-by anlaþmasýnýn ve bununla birlikte akacak dolarlarýn müjdesini vermektedir.
Milliyetin abisi Hürriyet gazetesinin 30 Kasým tarihli haberinde ise þunlar bildirilmektedir:
Dýþ borç anapara ve faiz ödemelerini karþýlayamama tehlikesiyle karþý
karþýya kalan Arjantin, dýþardan 30 milyar dolarlýk kurtarma paketi alacak.
Mali sýkýntý içindeki ve sosyal patlamanýn eþiðindeki Arjantinde hükümet,
Uluslararasý Para Fonu (IMF) ve Dünya
Bankasý ile kreditör ülkelerle, acil kurtarma yardýmý almak üzere müzakereleri baþlattý. Baþkent Buenos Aires
e dün ulaþan IMF heyetiyle müzakerelere katýlan Maliye Bakaný Mario Vicensin, Radio Mitreye verdiði mülakatýna göre, bu kurtarma paketi zorla uygulanmayacak, fakat, bir garanti olacak. IMF, Dünya Bankasý, Inter-Amerikan Kalkýnma Bankasý (IADB) ile ABD,
Ýspanya, Ýtalya, Fransa ve muhtemelen
Almanya ile 12 büyük ticari bankadan
toplam 30 milyar dolar acil kredi alýnacak. Bu miktarýn 15 milyar dolarý nakit, 15 milyar dolarý da rezerv olarak
verilecek. Yeni kurtarma paketi, Arjantin hükümeti, faiz oranlarýnýn yüzde 5
ila yüzde 9 artmasýndan kaynaklanan
sorunlarý çözmesine katkýda bulunacak. Ancak, Arjantin ekonomisinin bu
yýlki büyüme hýzýnýn en iyi ihtimalle
binde 7nin üzerine çýkamayacaðý hesaplanýyor. Arjantin hükümeti, 30 milyar dolarlýk yardým paketi saysinde, dýþ
borç ödemelerinde dondurma (moratoryum) ilan etmekten kurtuldu.
Güneri Civaoðlu, Arjantinin IMFnin acil
servisinden yardýmý aldýðýný yazarken, Hürriyet gazetesi daha yardýmýn alýnacaðýný haber yapmýþtýr. Güneri Civaoðlu, piyasanýn ateþini düþürmek amacýyla manipülasyon yaparken, Hürriyet gazetesinin ekonomi haberleri servisini uyarmayý unutmuþ görünmektedir. Arjantin, ister acil yardýmý almýþ olsun,

ister alýyor olsun, isterse alacak olsun, ortadaki tek gerçek Arjantinin de, Türkiyenin de
dýþ borçlarýný ödeyemez hale geldiðidir.
Tüm düzen politikacýlarýnýn da, Güneri Civaoðlunun da çok iyi bildiði gibi, ülkemizin
tarihi dýþ ödemeler dengesi açýðýnýn büyük
boyutlara ulaþtýðý dönemlerde yapýlan büyük
devalüasyonlar sonrasýnda askeri darbelerin
gerçekleþtiðidir. 1980 sonrasýnda Güneri Civaoðlu baþta olmak üzere, tüm medya yazarlarý, ülkemizde bir askeri darbe koþullarýnýn
olmadýðýný ileri sürerlerken, dayanaklarý hep
dýþ ödemeler dengesi açýðýnýn çok büyük boyutlarda olmamasý olmuþtur.
Öte yandan, Güneri Civaoðlu gibilerinin iddia ettikleri gibi 50 milyar dolarýn Güney Kore
ye verilmiþ olmasý, Kasým ayýnda Güney Kore
mucizesinin en büyüklerinden Daweoo otomobil þirketinin iflasýný ve binden fazla iþçinin
iþsiz kalmasýný engellememiþtir. Ki Arjantin
Maliye Bakanlarýndan Jose Luis Machinea
ise, uygulamaya konan yeni ekonomi programýnýn iþe yarayacaðýndan emin olduðunu
açýk bir dille ifade etmiþtir.
Ve yine IMFnin acil servis hizmeti verdiði yakýn tarihin en büyük olayý, 1995 Ocak
ayýnda Meksika hükümetine bir gecede verilen 50 milyar dolardýr. Globalleþme Tuzaðý
adlý kitapta bu olay þöyle anlatýlmaktadýr:
Peso Shield Operasyonu
Washingtonun politik cephesi kýþ
tatilini yaptýðý sýrada, bunalým baþlamýþtý. Noelden dört gün önce Meksika hükümeti, yedi yýldan beri ilk kez parasýnýn deðerinin düþürüldüðünü bildirdi.
Pesonun þimdiye kadarki deðeri %15
düþürülerek, 5 ABD centine karþýlýk gelecekti. Bütün dünyada, özellikle de
New-York Wall Streetteki büyük bankalarda ve onlara baðlý yatýrým fonlarýnda çalýþan özel yatýrým paralarýnýn
yöneticileri arasýnda panik baþladý.
Onlar, 50 milyar dolarýn üzerinde bir
parayý, devlet tahvillerine, bonolara ve
hisse senetlerine yatýrmýþtý. Sonuçta
Meksika, mali politika açýsýndan IMF
nin ülkenin yeniden yapýlanmasý ve
ekonomisi ile ilgili tüm önkoþullarýný
yerine getiren güvenilir bir ülke olarak
biliniyordu. Ama artýk yüklü miktardaki deðer kaybý, yabancý yatýrýmcýlarýn
sermayesini tehdit ediyordu...
Baþkan Clinton, hükümetinin Meksikaya 40 milyon dolarlýk kredi güvencesiyle destek olacaðýný açýkladý. Kimsenin Meksika devletinin dýþ alacaklýlara ödeme yapamayacaðýndan kork-
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masý gerekmediðini söyledi.
Clintonun tavrý, bir rahatlamaya yol
açacaðý yerde, krizden sorumlu yöneticilerin þaþkýnlýðýna neden oldu, durum daha da vahimleþti. Yatýrýmcýlar
þimdi, Meksikanýn dolarlarýný tükettiðini tahmin etmekle kalmadýlar, bunu
artýk biliyorlardý da.... Meksika merkez
bankasý her gün yarým milyar dolarlýk Peso almasýna raðmen, kur sürekli
yükseliyordu. Ýthal edilen mallarýn bedeli ödenemediðinden, bu durum
Meksika için tehdit ediciydi, ABD içinse Meksikanýn ticaret sektöründeki
binlerce çalýþaný etkilediðinden sorun
oluþturuyordu. Pesonun bu düþüþü,
dünyanýn geri kalanýný ilgilendirmiyordu bile.
Bu durum 12 Ocaktan itibaren dramatik bir þekilde yön deðiþtirdi. Clinton ve Zedillonun mali dayanýþma sözünü verdikleri gün, hiç kimsenin hesaba katmadýðý bir geliþme yaþandý.
Dünyanýn tüm önemli borsa merkezlerinde Singapurdan Londraya, ordan
New-Yorka kadar bir düzineye varan
paranýn ayný anda deðeri düþtü. Emerging markets diye adlandýrýlan tüm Orta Avrupa ve güneyin geliþmekte olan
ülkelerindeki yatýrýmcýlar, aniden hisse senetlerini düþük fiyatlarla elden
çýkardýlar ve borçlarýný ödeyemediler.
Ellerine geçen parayý, dolar, mark, Ýsviçre frangý ve yen gibi dövizlere yatýrdýklarýndan, býraktýklarý paralarýn ve
menkul deðerlerin kurlarý düþtü. Güney
Asya ülkelerinin merkez bankalarýnýn
genel müdürleri, ilk kez acil bir toplantý
için bir araya geldiler. Ortaya çýkan durumdan kendileri sorumlu olmadýklarý
halde, yatýrýmcýlarý yatýþtýrmak için, hissedilir ölçüde faizleri yükseltmek yoluyla, paralarýnýn deðerini yapay olarak
artýrmak zorunda kaldýlar.
Krizin dördüncü haftasýnýn sonu
olan 20 Ocak gününden itibaren, dolar kurlarý da düþüþe geçti. [*] (abç)
Ýþte bu geliþme ve koþullar içinde Ocak
1995de Meksikaya 50 milyar dolar acil yardým kredisi verilmiþtir.
Bugün ülkede yaþanan borsa düþüþleri,
dövize olan talebin yükselmesi, Merkez Bankasýnýn bir hafta içinde 5 milyar dolar piyasa-
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[*]
H. P. Martin-H. Schumann, Globalleþme Tuzaðý,
Demokrasiye ve Refaha Saldýrý, s: 52-53

ya vermesi, ayný sürecin yinelenmesinden
baþka birþey deðildir.
Ýster 1995 Meksika krizi, 1997 Asya krizi,
1999 Brezilya krizi, isterse Aðustos 2000deki
Arjantin krizi olsun, tümünün ortak noktasý
emperyalizme baðýmlý geri-býraktýrýlmýþ ülkeler olmalarý ve uzun zamandan beri IMFnin
denetimi ve gözetimi altýnda istikrar tedbirleri uygulamalarýdýr. Bu ülke devletlerinin ellerinde özelleþtirilecek birþeyleri de kalmamýþ durumdadýr. Dolayýsýyla devlet tümüyle
vergi ve yüksek faizli bono ve tahvil gelirleri
ile dýþ borçlara baðýmlý durumdadýr. Ve kaçýnýlmaz sonuç, halk kitlelerinin yoksullaþmasý,
küçük-burjuvazinin mülksüzleþmesi ve Meksika örneðinde olduðu gibi yýlda 1 milyona varan kiþinin ABDye kaçak iþçi olarak gitmesidir.
Bülent Ecevit, ülkede patlak veren krizin
sorumlusu olarak yüksek faiz lobisini sorumlu tutarken, bu lobinin baþýný büyük
bankalarýn (Ýþbankasý ve Akbank baþta olmak
üzere) çekmesi, olaylarýn geliþimini belirleyecek izler taþýmaktadýr.
Bugün için hükümetin, Hazinenin ve Merkez Bankasýnýn yapabileceði birþey kalmamýþtýr. Piyasalarda yatýrým yapmýþ yabancý
yatýrýmcýlarýn pozisyonlarýný kapatarak döviz talebinde bulunduklarý bir ortamda, bu
talebin karþýlanmasýndan baþka bir yol yoktur. Bu yabancý yatýrýmcýlarýn talep ettikleri
dövizler ile daha þimdiden 20 milyar seviyesine ulaþmýþ olan dýþ ticaret açýðýný kapatmak
için gerekli döviz, devletin sahip olduðu döviz rezervlerinden fazladýr. Bu durumda, yabancý yatýrýmcýlarýn döviz taleplerine karþýlýk
olarak çok yüksek faizlerle bono ve tahvil satýlmasý kaçýnýlmazdýr. Bundan sonrasý ise bilinen hikayedir: Yükselen repo, bono ve tahvil
faizleri, yükselen kredi faizleri, yükselen
maliyetler ve yükselen fiyatlar ve devalüasyon. Sonuç: Elveda deflasyon programý.
Elbette bir baþka yol daha bulunmaktadýr.
Bu yol, Güneri Civaoðlu gibi kamuoyunu manipüle etmeye soyunmuþ medyatiklerin
önerdiði gibi, IMFnin acil kurtarma yardýmý
dýr (Güneri Civaoðlunun Supplement Resurce Facilitysi).
IMF bile bu acil kurtarma yardýmýnýn ek
bir istikrar tedbirini gerektirdiðini ve çok sert
uygulamalar içerdiðini söylerken, bu yardým
sonrasýnda ülke ekonomisinin tümüyle IMF
tarafýndan yönetileceðini söylemek istemektedir. Bunun anlamý ise, her türden seçim
kaygýsý duymaksýzýn gerekli önlemlerin alýnýp, kararlý bir biçimde uygulanmasýdýr. Bu
önlemlerin en önemli maddesi ise, tüm ücret
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ve maaþlarýn dondurulmasý, küçük ve orta
iþletmelerin iflas ettirilmesi ve köylülerin vergilendirilmesidir. Acil kurtarma yardýmýnýn
koþulu olarak ortaya çýkan böylesine bir uygulamanýn hangi seçilmiþlerle yapýlacaðý ise,
herkesin düþünmesi gereken sorudur. Kýsacasý, Güneri Civaoðlu gibilerinin krizden çýkýþ

olarak sunduklarý öneri, kesinkes otoriter bir
yönetimi gerektirir. Ülkemiz somutunda bunun iki olasýlýðý vardýr: Ya yönetim askerileþtirilecektir, ya da otoriter bir parti hükümet olacaktýr. Yalçýn Doðandan sonra Güneri Civaoðlunun da beyaz çoraplara elveda demesi iþten bile deðildir.

Bütün bunlarýn IMFnin istikrar tedbirlerinin tüm yükünün halka ödettirilmesinden baþka bir anlamý olmadýðý açýktýr. Ama her zaman olduðu gibi, bundan
kazananlar vardýr. Ve yine her zaman olduðu gibi, bunlar emperyalizm ve onun
yerli iþbirlikçileridir.
Bu öylesine açýk bir gerçektir ki, 1998 yazýnda patlak veren Asya Krizi ile
baþlayan dünya ekonomik buhraný, emperyalist ülkelerde durgunluk ortaya çýkartýrken, dünya çapýndaki aþýrý-üretim sorununun alabildiðine büyümesine neden
olmuþtur. Bütün emperyalist ülkeler için mal stoklarýnýn eritilmesi, yani bunlarýn
ihraç edilmesi yaþamsal bir öneme sahiptir. Doðal olarak, emperyalist metalarýn
ihracý, bir baþkalarýnýn ithal etmesi ile olanaklýdýr. Ýþte ülkemizde meydana gelen
ithal patlamasýnýn konjonktürel nedeni budur.
Emperyalizme baðýmlý ekonomiye sahip olan bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki sanayinin dýþa baðýmlýlýðýnýn getirmiþ olduðu ithalat artýþý, emperyalist metropollerdeki aþýrý-üretim buhranýyla birlikte, emperyalist metalarýn doðrudan ithaliyle
birleþerek ithalatýn olaðanüstü artmasýný getirmiþtir. Burada dikkat çekici yan ise,
emperyalist metalarýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelere artan ihracatýnda bu metalarý tüketen bir kitlenin yaratýlmýþ olmasýdýr. Ýþte bu kitle, Serdar Turgutun 6.5 milyon
olarak verdiði ve tüm ekonomi-politikalarýn bunlar için yapýldýðýný söylediði kitledir.
Bu emperyalist metalarýn tüketicisi kitle, ayný zamanda ülke nüfusunun eðitim
düzeyi yüksek kesimlerini oluþturmaktadýr. Bir baþka deyiþle, küçük-burjuvazinin
aydýn kesimini içermektedir. Bunlarýn herþeyde olduðu gibi, ithalatta meydana gelen
büyük artýþ karþýsýnda endiþeye gerek yok türünden açýklamalar yapmalarý çok
doðaldýr.
Ýthalatta meydana gelen büyük artýþýn ortaya koyduðu en temel gerçek ise,
2000 yýlý sonu itibariyle ithalatýn 60 milyar dolarlar seviyesine ulaþabileceðidir.
GSMHnýn 160-179 milyar dolar olduðu bir ülkede, 60 milyar dolarlýk bir ithalat,
üretmeden tüketmek anlamýna gelmektedir. Bu sürecin, birkaç yýl içinde (IMFyle
yapýlan stand-by anlaþmasý süresinde) ülkeyi ödemeler dengesi krizine sokacaðýný
ve giderek Porto-Ricolaþtýracaðýný söylemek için fazla bir ekonomi bilgisine sahip olmak gerekmemektedir. Bu ise, ülkenin geriye dönüþün olanaksýz olduðu bir
sürece girmesi demektir. Ýstikrar tedbirlerinin 2002 yýlýna kadar tavizsiz uygulanmasýyla varýlacak yer, Türkiyenin emperyalist metalarýn açýk pazarý haline
gelmesiyle sonuçlanacaktýr. Bu durumda, ülke içi sanayi üretimi ile birlikte tarýmsal üretimin alabildiðine gerilemesi kaçýnýlmaz olacaktýr. Üretimdeki bu gerilemenin doðal sonucu ise insanlarýn yaþamlarýný sürdürebilmek için çalýþacak iþ bulamamalarýdýr.
[Kurtuluþ Cephesi, Ýthalat Patlamasýndan Faþist-Mafya Cumhuriyetine, Sayý: 56,
s: 18, Temmuz-Aðustos 2000]
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KURTULUÞ CEPHESÝnden
Çaðrý

Ýþçiler,
Köylüler,
Ýlerici, Yurtsever ve Demokrat Tüm Halkýmýza!
Hepinizin bildiði gibi, ülkemiz alt yapýsýndan üst yapýsýna kadar tam bir keþmekeþ içerisindedir.
Yýllardýr baþta Amerikan emperyalizmi olmak üzere, tüm emperyalist ülkelerin yaptýklarý talanlar, bir
yandan ülkemizin her türlü varlýðýný tüketirken, diðer yandan tüm çalýþanlar, emek verenler gittikçe
daha da yoksullaþmaktadýr.
Her türlü yolsuzluk, rüþvet, suistimal, dolandýrýcýlýk, çürümüþlük yaþantýmýzýn neredeyse ayrýlmaz
bir parçasý olmuþtur.
Yýllar boyu bizlerin ürettikleri ile varedilen KÝTler, özelleþtirme söylemiyle el çabukluðuyla bir
avuç zengini daha da zengin etmek ve emperyalist tekellere yeni kârlar saðlamak amacýyla satýlmýþ
ve satýlmaya devam etmektedir. Ve þimdi özelleþtirilenlerin içi boþaltýldýktan sonra yeniden
devletleþtirilmektedir. Bu iþlemlerle milyarlarca dolar, emperyalist tekeller ile onlarýn iþbirlikçilerine
devredilmiþtir.
Kendi düzenlerinin yýkýlamazlýðýnýn yýllarca propagandasýný yapanlar, bugün ülke yönetimini
tümüyle IMF ve Dünya Bankasýna devretmiþler ve her türlü karar bunlar tarafýndan alýnýr olmuþtur.
Ýþçi ücretlerinin düþmesi ve tarým ürünlerine devlet desteðinin kaldýrýlmasý karþýsýnda kendi bireysel
zenginliklerinin artacaðýný düþünenlerin son krizle birlikte nasýl büyük kayýplara uðradýðýný hepbirlikte
yaþayýp görüyoruz.
Tüm bunlarýn yanýnda, binlerce devrimci, yurtsever, demokrat cezaevlerinde hücre tehdidiyle
tutulurken, yapacak baþka iþleri kalmayan hükümet çýkartýlacak bir aftan bunlarýn nasýl yararlandýrýlamayacaðýnýn hesaplarýný yapmaktadýr.
Bütün bunlarý biliyorsunuz.
Onlar, dünyanýn en geliþmiþ silahlarýný istedikleri gibi almakta ve kullanmaktadýrlar.
Onlar, en geliþmiþ propaganda aygýtlarýna milyarlarca dolar verebilmektedirler.
Onlar, kendilerine kiralýk katiller tutabilmek için trilyonlar harcayabilmektedirler.
Onlar, trilyonlar harcayarak, istedikleri yalaný yazabilecekleri, istedikleri yalaný söyleyebilecekleri,
istedikleri görüntüleri gösterebilecekleri onlarca gazete, televizyon kurabilmektedirler.
Onlarýn, binlerce tankýna, topuna, askerine, gazetelerine, televizyonlarýna karþý, bizlerin, sadece
devrime olan baðlýlýðýmýz ve devrimci bilincimiz vardýr.
Bizler, iþçilerin, köylülerin, emekçilerin mücadelesiyiz.
Bizler, ezilenlerin, sömürülenlerin, baskýya uðrayanlarýn, iþkenceye tabi tutulanlarýn, yýllarca tutsak
edilenlerin sesiyiz.
Bizler, onlar gibi, milyarlarca dolara, silaha sahip deðiliz. Elimizdeki her türlü araçla, onlara
karþý savaþmanýn gerekli olduðunun bilincindeyiz ve bu amaçla mücadele ediyoruz.
Binlerce silahýmýz, milyonlar satan gazetelerimiz yok, ama onlarýn tüm zenginliklerini ve güçlerini
alacak olan yine bizleriz.
Bizler, iþçiyiz; bizler, köylüyüz; bizler, emekçiyiz. Ve mücadelemiz devrime kadar, kurtuluþa
kadar sürecektir.
Bugün sizleri Türkiye devrimci mücadelesinin geliþtirilmesi ve yükseltilmesi için, maddi ve manevi
her türlü desteðinizi ve katkýnýzý vermeye çaðýrýyoruz.
Bu zorlu mücadelede, hepinizin, hepimizin küçük büyük demeden yapacaðý çok þey vardýr.
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THKP-C/HDÖ
ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

DEVRÝM
PROGRAMLARI

ZAFER
BÝZÝM
OLACAKTIR!

TÜRKÝYE
HALK
KURTULUÞ
PARTÝSÝ-CEPHESÝ

HALKIN
DEVRÝMCÝ
ÖNCÜLERÝ

ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ

ERÝÞ YAYINLARI

MARKSÝZMLENÝNÝZM
BÝR DOGMA DEÐÝL,
EYLEM
KILAVUZUDUR
III

KURTULUÞ CEPHESÝ

YENÝ
OPORTÜNÝZM
ÜZERÝNE

THKP-C/HDÖ
Ankara Davasý
Savumasý

BDS:
BÝR PRAGMATÝK
SAPMA

THKP-C/HDÖ

ULUSAL
SORUN
ÜZERÝNE

THKP-C/HDÖ

RUS
DEVRÝMÝNDEN
ÇIKAN
DERSLER

THKP-C/HDÖ

TÜRKÝYE
DEVRÝMÝNÝN
ACÝL
SORUNLARI
I

GRAMSCÝ
ÜZERÝNE

THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ
VE
15 YIL

THKP-C/HDÖ

KESÝNTÝSÝZ
DEVRÝM
II-III

THKP-C/HDÖ

MAHÝR ÇAYAN

ÝLKER AKMAN

ERÝÞ YAYINLARI

SEÇME
YAZILAR
I

SEÇME
YAZILAR
II

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

DEVRÝMCÝ
MARÞLAR
VE
EZGÝLER
ERÝÞ YAYINLARI
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