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22 Þubat 2001 günü TLnin dalgalanmaya býrakýlmasýyla birlikte adý konmamýþ ve oraný belirlenmemiþ devalüasyon ortamýnda sýký para
politikasýnýn neden ve nasýl iþe yaramaz olduðunu irdeleyen bir yazý.
Aralýk 1999da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýndan 22 Þubat devalüasyonuna kadar geçen süredeki olaylarýn genel bir deðerlendirmesi.

Emperyalizme baðýmlý ülkemizde ve ülkelerde
demokratik halk devrimi ile gerçekleþtirilecek
halk iktidarýnýn uygulayacaðý ekonomi-politika,
tüm globalizm propaganda ve demagojisine
raðmen, tek geçerli ekonomi-politikadýr.
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Ekonomik kriz ve siyasal geliþmeler ortamýnda ortaya atýlan Arjantin modeli üzerine kýsa
bir deðerlendirme.
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Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesinin kurucusu ve önderi Mahir Çayan yoldaþ ile dokuz
THKP-C ve THKO savaþçýsýnýn anýsýna.

Onlar,
Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesinin savaþçýlarý olarak topraða düþtüler. Anýlarý, her zaman mücadelemizde, bilincimizde varolacaktýr.
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Enflasyon, Deflasyon,
Yapýsal Uyum, Döviz Çýpasý,
Kemal Derviþ, vs.

22 Þubat sabahý Türkiye, adý konulmamýþ,
oraný belirlenmemiþ bir devalüasyonla uyandý. 14 aydýr büyük reklam kampanyalarýyla
sürdürülen IMFnin istikrar uygulamalarýnýn
odak noktasýný oluþturan kontrollü döviz fiyatý
politikasýndan vazgeçilerek, döviz fiyatlarýnýn
serbest dalgalanmaya býrakýldýðýnýn ilan edilmesiyle birlikte ortaya çýkan manzara ise, tam
bir baþýbozukluk ve belirsizlik görünümü aldý.
Hükümetin baþbakanýndan bakanlarýna kadar
hiç birinin neden ve nasýl olduðunu anlayamadýðý ve anlatamadýðý döviz fiyatlarýnýn serbest býrakýlmasý kararýyla birlikte döviz fiyatlarýndan ve para politikalarýndan sorumlu Merkez Bankasý, piyasalarda fiyat oluþmasýný
bekler hale geldi. Ýki gün sonra Merkez Bankasýnýn dolarýn fiyatýný 1 milyon 50 bin lira
olarak açýklamasýyla, adý konulmamýþ devalüasyonun %40 dolaylarýnda olduðu görüldü.
Gecelik faiz oranlarýnýn görülmedik oranlarda yüzde binler ve onbinlerle ifade edildiði,
mevduat faizlerinin %4.000-5.000leri gördüðü,
kredi kartlarýnýn gecikme faizlerinin %19.500e
yükseltildiði, kredi faizlerinin %4.000ler olarak
teblið edildiði adý konulmamýþ devalüasyon
sonrasýnda, hükümetin ve medyanýn tüm
umudu 9 günlük Kurban Bayramýna ve Galatasarayýn alacaðý Milan galibiyetine endekslenmiþti.
Ama ekonomi bayram tanýmýyordu. 9 günlük bayram tatili süresinde yapýlan repo iþlemlerinden elde edilen getiri 10 milyar dolar
olmuþtu. Heryerin kapalý olduðu bir sýrada,
birilerinin 10 milyar dolar kazandýðýnýn duyulmasý, hiç kimseye inandýrýcý gelmedi.
Halk, ülkenin nasýl olsa batmayacaðý kanýsýyla Galatasarayýn Milan zaferini kutlamaya
devam ederken, 9 günlük bayram tatili süre-

sinde 10 milyar dolar kazananlar ise birbirini
medyaya ihbar etme yarýþý içindeydiler.
Her türlü hainliði, her türlü namertliði yapan repodur. Repodan dolayý insanlar birbirlerine borçlarýný ödemiyorlar. Ýnsanlar ahlaki
bir çöküntü içindeler diyen ve bu ihbar furyasýnda adý geçen Ankara Sanayi Odasý (ASO)
baþkaný Zafer Çaðlayanýn, oda ve borsalarýn
ticaret yapamadýklarý için gelirlerini öyle ya
da böyle deðerlendirmek zorunda olduklarýný, kendisinin kiþisel olarak faiz ve repo uygulamasýna karþý olduðunu ve reponun kaldýrýlmasý gerektiðini belirttikten sonra, bayramdan önce dünyanýn hiçbir ülkesinde görülmeyen bir vakýa yaþandýðýný, bunun ise repo faizlerinin 7000lere kadar çýkmasý olduðunu ve
bunun sonucunda bir haftalýk süre içinde repodan 10 milyar dolar tutarýnda faiz elde edildiðini söylemiþ olmasý bile, halký inandýrmaya
yetmedi.
Bayram sonrasýyla birlikte 22 Þubattan
sonraki 15 gün içinde yapýlan vurgunlar yavaþ
yavaþ ortaya çýkmaya baþladý. Medyanýn büyük övgülerle manþetlere taþýdýðý ikinci büyük
vurgun haberi Ordu Yardýmlaþma Kurumundan (OYAK) geldi.
Medyanýn alýþýlmýþ söylemiyle OYAKýn
vurgunu, müthiþ operasyon baþlýklarýyla
müþterilerine müthiþ bir zamanlamayla ciddi
kâr ettiren bir ekonomik olaymýþ gibi sunuldu. Gazetelerin ifadesiyle Oyak Portföy Yönetimi þirketinin baþýnda uluslararasý ciddi deneyimleri olan Fatma Canýn anlatýmýna göre
müthiþ operasyon þöyle olmuþtur:
19 Þubat krizinden bir hafta önce
nakide geçtiklerini belirten Can, Ecevitin açýklamasýyla (19 Þubat günü yapýlan MGK toplantýsýný terk etmesine
iliþkin olarak yaptýðý açýklama kastedi-
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liyor. -K.C.) devalüasyonun olacaðý düþüncesinin kesinlik kazandýðýný belirtiyor. Ekibiyle acil toplantýya giren Can,
dövize geçmeye karar verir. Çarþamba
(21 Þubat) devalüasyon olacaðý konusunda en küçük þüphesi kalmaz. Ve
o hafta cuma günü (23 Þubat) alýnan
dolarlar 1 milyon liranýn üzerinde satýlarak nakide geçilir. Bu arada perþembe günü de (22 Þubat) borsada güçlü
þirketlerin hisselerine yatýrým yapýlýr. Ve
hemen herkesin büyük zararlar ettiði
krizden güçlenilerek çýkýlýr.
Ve böylece Ordu Yardýmlaþma Kurumu
krizden kârlý çýkarken, Genelkurmayýn ekonomik olaylarla ne kadar ve neden ilgilendiði,
Genelkurmay bünyesinde oluþturulan ve banka mevduatlarýný izleyen EMÝMin (Ekonomik
ve Mali Ýzleme Merkezi) ne iþe yaradýðý da
ortaya çýkmýþtýr.
22 Þubat devalüasyonuyla birlikte baþlayan
belirsizlik ise televoleci ekonomistlerin iflasýný ve yeni kurtarýcýlarý Kemal Derviþin
yükseliþini kamuoyunun gündemine getirdi.
22 Þubat devalüasyonuyla birlikte, Aralýk
2000de IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýný
globalizmin zaferi olarak sunan, Türkiyenin
bu anlaþma ile uygulamaya soktuðu istikrar
tedbirlerinin enflasyonu indireceðini ve herkesin zengin olacaðýný söyleyen küçük-burjuva emperyalist ekonomistleri (namý diðer
televoleci ekonomistler) tam bir þaþkýnlýk
içine girdiler.
Daha devalüasyonun ilk gününde televoleci ekonomistlerin en ekonomisti Prof.
Dr., Garanti Bankasý yönetim kurulu üyesi,
Akþam gazetesi ekonomi yazarý, Çukurova
Holding danýþmaný ve spor yorumcusu Deniz Gökçe, dalgalý kur sisteminin olumlu tarafý devalüasyon korkusunu ortadan kaldýrmasý olduðunu ilan ederek, 22 Þubatta devalüasyon olmadýðýný büyük bir yüzsüzlükle
söyleyebiliyordu.
Öte yandan, Deniz Gökçenin arkadaþý ve
ortaðý, para politikalarý uzmaný Prof. Dr. Asaf
Savaþ Akat ise, Kasým 2000de patlak veren
krizi likidite krizi diye geçiþtirirken, bu krizi
önceden görememesinin nedeni olarak
devletin bazý bilgileri gizlemesini göstererek, yani bugüne kadar iþlerini devletin ekonomiden sorumlu kurumlarýndan neler yapýlacaðýna iliþkin bilgi alarak yürüttüðünü söyleyerek, ne denli ekonomist olduðunu ortaya
koymuþken, 21 Ocak 2001 tarihinde þunlarý
yazýyordu:
Özetle, enflasyonla mücadele için

döviz kurunun nominal çapa olarak
kullanýlmasýnýn TLye aþýrý deðer kazandýrdýðý, ihracatýn durma noktasýna geldiði, ufukta bir döviz krizinin yattýðý gibi
rivayetleri inandýrýcý bulmuyoruz. Bunlar devalüasyon baðýmlýsý kesimlerin
beyhude çabalarýdýr. Sayýlar ortada.
Baþka sayýsý olan varsa beri gelsin...[*]
Ama ne yazýk ki, Asaf Savaþ Akatýn meydan okumasýnýn üzerinden bir ay geçmiþken,
22 Þubat günü, gerçekler beri gelmiþtir.
Bilineceði gibi, büyük para uzmaný Asaf
Savaþ Akata göre, ülkedeki istikrarsýzlýðýn nedeni enflasyondur ve enflasyonu düþürmenin
yolu para politikalarýndan geçmektedir. Ona
göre, enflasyon daima parasal bir olaydýr,
dolayýsýyla doðru bir para politikasý izlendiðinde, hem enflasyon aþaðý çekilecektir, hem
de ekonomide istikrar ve büyüme saðlanacaktýr, bunun yolu da yapýsal reformdan
geçmektedir.
20 yýlý aþan bir süreyi çok yüksek
enflasyonla geçirmiþ olmasý sonucunda Türkiye ekonomisinin ulaþtýðý nokta, ancak çok temel bir yapýsal reformla çözülebilir: buna para rejimi reformu (currency reform) diyoruz... Esas
yapýsal reformun TLnin tekrar güvenilir bir para haline dönüþtürülmesinde
yattýðýný düþünüyoruz. [**] (abç)
Asaf Savaþ Akat, bu iddiasýný Ýktisat Fakültesi 1. sýnýf öðrencilerine ders verir edayla þöyle gerekçelendirmektedir:
Ýktisat teorisi, enflasyonun nedenlerini ayrýntýlý þekilde incelemiþtir. Ýlk
aþamada iki ayný nedensellik karþýmýza
çýkar. Birincisi toplam mal ve hizmet
talebinin arzýn üstünde seyretmesi sonucu, üreticilerin satýþlarýn düþmesi
korkusu olmaksýzýn fiyat artýþýna gidebilecekleri bir ortamýn varlýðýdýr. Buna
kabaca talep enflasyonu diyebiliriz.
Ýkincisi ise, ekonomiye içsel ya da dýþsal þoklar sonucu (devalüasyon, dünyada petrol ya da hammadde fiyatlarýnýn
artmasý, emek piyasasýnda talep yoðunluðunun ücretleri týrmandýrmasý gibi), üretim maliyetlerinin yükselmesinin üreticileri fiyatlarýný arttýrmak zorunda býrakmasýdýr. Buna da kabaca maliyet enflasyonu diyebiliriz. Ýþin buraya
kadar olan kýsmý kolaydýr.
Bir sonraki aþamada, enflasyonla
ekonomide dolaþan para miktarý ara[*]
[**]

Asaf S. Akat, Döviz Kuru ve Dýþ Açýk, 21 Ocak 2001
Asaf S. Akat, Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiði
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sýndaki iliþki yer alýr. Diðer konularda
farklý düþünseler bile, iktisatçýlar, her
iki halde de enflasyonun ortaya çýkabilmesi (ya da devam etmesi) için, dolaþýmdaki para miktarýnýn artmasý gerektiði ilkesinde birleþirler. Mantýðý tersinden daha iyi anlayabiliriz. Talep fazlasý halinde, üretim ve fiyatlardaki artýþla beraber eðer dolaþýmdaki para miktarý artmazsa, faizler yükseleceðinden
toplam talebin en büyük iki kalemini
oluþturan yatýrým ve tüketim harcamalarý kýsýlacak, yani enflasyona yol açabilecek talep fazlasý ortamý ortadan
kaybolacaktýr. Ayný þekilde, maliyetleri
yükselten bir þok sonrasýnda para miktarýnýn sabit kalmasý, gene faizlerin
yükselmesi, harcamalarýn kýsýlmasý ve
neticede düþen üretimin fiyat artýþýný
sýnýrlamasý ile sonuçlanacaktýr. [*]
Ýþte Asaf Savaþ Akatýn tüm para uzmanlýðý yukardaki iki paragafla özetlenmektedir.
Yapýsal reform sözcüðünü dilinden düþürmeyen bu para uzmanýna göre, sýký para
politikasý, yani Friedmanýn monetarist politikasý herþeyi çözecektir. Bunun için yapýlmasý gereken, siyasi kararlýlýk ve Merkez
Bankasýnýn siyasi yönetimden baðýmsýz bir
kurum haline getirilmesidir. Bunun günlük
dildeki karþýlýðý ise, politikacýlarýn ekonomiyle
ve ekonomi yönetimiyle olan tüm iliþkilerinin
kesilmesi, ekonomiye ve ekonomi yönetimine karýþmamalarýdýr. Onlara göre, politikacýlarýn ekonomiye ve ekonomi yönetimine karýþmalarýna neden olan þey, yeniden seçilebilmek için popülist politikalar izlemeleri,
yani seçmenlere ekonomik çýkar saðlama tutumlarý ve bu amaçla devletin elindeki iktisadi
kuruluþlarý kullanmalarýdýr. Siyasi kararlýlýk
tan kastedilen, hükümetlerin ve partilerin yeniden seçilme kaygýsý taþýmaksýzýn gerekeni
yapmalarý ve devletin elinde bulundurduðu
iktisadi kuruluþlarýn elden çýkartýlmasý, yani
özelleþtirilmesi dir. Yapýsal reformla kastedilen herþey de bununla sýnýrlýdýr.
Asaf Savaþ Akat gibi 12 Eylül askeri darbesi koþullarýnda yýldýzý parlamýþ ekonomistlerin çok iyi bildiði gibi, sadece askeri darbe
dönemlerinde oluþturulan hükümetler yeniden seçilme kaygýsý taþýmayan teknokratlar
dan oluþabilmektedir. Bu nedenle, demokrasi içinde yapýlacak yapýsal reformlarla, ekonomi yönetimi tümüyle siyasal yönetimden
baðýmsýzlaþtýrýlmak istenmektedir. Bunun tek
[*]

Asaf S. Akat, Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiði

yolu, Merkez Bankasýnýn baðýmsýzlýk düzeyinde özerkleþtirilmesidir. Böylece siyasal yönetimden baðýmsýzlaþan Merkez Bankasý, sýký
para politikasýný teknokrat þaþmazlýðý ve kararlýlýðý ile izleyerek enflasyonu denetim altýnda tutabilecektir.
Bu durumdaki bir Merkez Bankasý, Asaf
Savaþ Akatýn yukarda aktardýðýmýz alýntýda
ifade ettiði gibi, talep ya da maliyet enflasyonu baskýsý ortaya çýktýðýnda, hiç kimsenin gözünün yaþýna bakmaksýzýn dolaþýmdaki para
miktarýný sabit tutarak enflasyonun artmasýný
engelleyecektir.
Böyle bir uygulama, kaçýnýlmaz olarak
faizleri yükselteceðinden, yatýrýmcý için
üretim ve yatýrým maliyetlerini artýrarak üretim ve yatýrým yapmaktan vazgeçirtecektir.
Tüketici için ise, ayný yüksek faiz, tüketici
kredilerinin maliyetini artýracaðýndan talebi
düþürecektir. (Burada, iþçi ve memur gibi sabit ücretliler konu dýþýdýr, çünkü bunlarýn aldýklarý ücret sabit olduðundan talepleri de sabittir, ücretler artýrýlmadýðý sürece ek bir talep
unsuru olamazlar. Öte yandan seçilme kaygýsý taþýyan popülist politikacýlar ekonomiyi
yönetmeyeceklerinden, bunlarýn ücret ve maaþlarýnýn artýrýlmasý da sözkonusu deðildir.)
Ancak, A. S. Akatýn sýký para politikasý
açýsýndan talep enflasyonuna iliþkin söylediklerindeki tutarsýzlýðýn dayanaðý, dikkat edilecek olursa, talep enflasyonunun nedeni
üreticilerin satýþlarýn düþmesi korkusu olmaksýzýn fiyat artýþýna gidebilecekleri bir ortamýn varlýðý olarak konulmasýdýr. A. S. Akat
bu tutarsýz (ve ayný zamanda yanlýþ) dayanaktan yola çýkarak, talep enflasyonuna
karþý uygulanacak para politikasýnýn hedef
kitlesini üreticiler, yani sanayi ve tarým kapitalistleri olarak saptamak zorundadýr. Onun
varsayýmýna göre, sýký para politikasý, bu kesimlerin istedikleri gibi zam yapmalarýný engelleyerek enflasyonun yükselmesini durduracaktýr. Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, ona
göre, sýký para politikasý sonucu kredi faizleri yükseleceðinden üreticilerin, yani sanayi
ve tarým burjuvazisinin kredi maliyeti artacak,
dolayýsýyla üretim maliyeti yükselecektir. Bu
durumdaki sanayi ve tarým burjuvazisinin yükselen kredi maliyetini karþýlamak için daha
çok mal satmasý, dolayýsýyla arzý artýrmasý gerekeceði sanýlmaktadýr. Oysa, ayný durum, kapitalist için üretim maliyetinin artmasý anlamýna geleceðinden, fiyatlarýn düþmesi bir yana, mallarýn deðerinde yükseliþ ortaya çýkarmak durumundadýr. Sonal olarak, talep enflasyonu koþullarýnda sýký para politikasý sanayi ve tarým burjuvazisi üzerinde belirleyici
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bir etkiye sahip deðildir. Ýþte A. S. Akat gibi
dandik ekonomistlerin halký inandýrmaya
çalýþtýklarý uzmanlýklarý burada noktalanmaktadýr. Herkesin bilebileceði ve kapitalizmin tarihinin binlerce kez kanýtladýðý gibi, talep enflasyonu, mal ve hizmet arzýnýn talepten az olmasýnýn ifadesidir. Bunun somut ifadesi ise, mal ve hizmet talep eden tüketicilerin elindeki para miktarýnýn (dolaþým aracý) fazlalýðýdýr. Dolayýsýyla sýký para politikasý,
asýl olarak tüketicilerin taleplerini yükselten
fazla paranýn emilmesini esas alýr. Bu durumda da, tüketicilerin deðiþik sýnýflara ayrýþmýþlýðý gündeme gelir ve her sýnýfýn tüketim
artýþýna neden olan olaylar saptanarak önlemler alýnýr.
Sabit gelirliler ya da ücretliler açýsýndan
talebi kýsmanýn basit ve alýþýlagelen yöntemi
ellerine geçen ücretlerin düþürülmesidir.
Doðrudan ücretlerden yapýlacak bir indirim
bu sýnýflarýn tepkisine neden olacaðýndan, ücret indirimleri reel olarak gerçekleþtirilir. Ülkemizde onlarca yýldýr yapýldýðý gibi, ücretlerin reel olarak düþürülmesinin yöntemi, ücretlerdeki artýþ ile fiyatlardaki artýþ arasýndaki
makasýn açýlmasýdýr. Bir baþka deyiþle, ücret artýþýnýn hiçbir zaman enflasyondan yüksek olmamasý, bu kesimlerin taleplerinin düþmesine neden olur.
Talep enflasyonuna neden olan ikinci
kesim ise küçük ve orta burjuvazidir. Bunlarýn deðiþik kaynaklardan elde ettikleri gelirler, dönemsel olarak talep patlamasýna neden
olmaktadýr. Ülkemiz somutunda görüldüðü
gibi, yüksek faizler bu kesimlerin eline geçen
para miktarýný artýrmýþ ve talebi, özellikle de
ithal mallarýna olan talebi, artýrmýþtýr. Bu kesimlerin artan talebini azaltmanýn yöntemi,
doðrudan ellerine geçen para miktarýný azaltmaktan geçtiði için, faiz oranlarýnýn aþaðý çekilmesi, olabilirse enflasyon oranýnýn altýnda
bir faiz oranýna ulaþýlmasý gerekmektedir.
Ama A. Savaþ Akatýn varsayýmýna göre, sýký
para politikasý kaçýnýlmaz olarak faizlerin
yükselmesine neden olacaðýndan, bu kesimlerin talebini bu yolla düþürmek olanaksýzlaþmaktadýr. Bu nedenden dolayý, ister adýna talep enflasyonu denilsin, ister ekonomik buhran, her durumda bu kesimlerin mülksüzleþtirilmelerinden baþka seçenek yoktur. Bu da,
bu kesimlerin proleterleþmesi demektir.
A. Savaþ Akatýn maliyet enflasyonuna
iliþkin belirlemeleri de, talep enflasyonu konusunda olduðu gibi, tam bir çýkmaz içindedir. Varsayýmýna göre, maliyet enflasyonu,
ekonominin içsel ya da dýþsal þoklar sonucu üretim maliyetlerinin yükselmesine baðlý

olarak fiyatlarýn artmasýdýr. Ýster tekil düzeyde kapitalist alýnsýn, ister sektörel isterse ülkesel düzeyde alýnsýn, içsel ya da dýþsal þoklar,
sözcüðün tam anlamýyla üretim süreçlerinin
kendi dinamiklerinin dýþýnda geliþen olaylarla bozulmaya uðramasý anlamýna gelir. Kendi örneðinden yola çýkarsak, yapýlan bir
devalüasyon ya da petrol, hammadde fiyatlarýndaki artýþ, üretim maliyetini artýrmakla, ayný
zamanda metalarýn deðerinde bir yükselmeye neden olur. Fiyat artýþýna yol açan,
metalarýn deðerlerindeki yükselmedir. Eðer
üretici, yani kapitalist, metalarýný deðerlerinin altýnda bir fiyattan satmak zorunda kalýrsa, sadece A. S. Akatýn deðil, herkesin bileceði gibi zarar eder ve sonuçta iflasa sürüklenir. Metalarýn deðeri ile fiyatlar arasýndaki iliþki
ise, doðrudan piyasa tarafýndan belirlenir.
Bir baþka deyiþle, tüm ekonomistlerin yüzyýllardýr bildiði gibi, metalarýn deðerleri ile fiyatlar bir ve ayný þey deðildir. A. Savaþ Akatýn
yanlýþ varsayýmýndan hareket edilecek olursa, metalarýn deðerleri ile fiyatlar bir ve aynýdýr, dolayýsýyla bunlar arasýnda bir ayrým önsel olarak yapýlamaz. Bu önsel olarak kabul
edildiðinde bile, varýlacak yer sýký para politikasý ile fiyat artýþlarýnýn önüne geçilemeyeceðidir. Çünkü, A. Savaþ Akatýn herkesi inandýrmaya çalýþtýðý gibi, sýký para politikasý
sonucu, yani dolaþýmdaki para miktarý sabit
tutularak, faizlerin yükseltilmesi, harcamalarýn kýsýlmasý, sadece ekonomide durgunluða
neden olur. Kendisi de bunu düþen üretim
olarak ifade etmek zorunda kalmaktadýr. Ekonomide durgunluk, sermayenin geniþleme ve
büyüme sürecinin kesintiye uðramasýndan
baþka bir þey deðildir. Düþen üretim olarak
durgunluk, daha az artý-emek üretmek, daha
az kâr saðlamak anlamýna gelir. Bir baþka deyiþle, bu durum, sermayenin bir kýsmýnýn sermaye olarak iþlevlerinin sona ermesi, yani ortadan kaybolmasý demektir. Varsayýmýn baþlangýcýna dönecek olursak, üretim maliyetlerindeki artýþ, meta-sermayenin deðerindeki bir
artýþa denk düþtüðünden, kaçýnýlmaz olarak
satýþla birlikte ortaya çýkacak olan para-sermaye miktarý da büyük olacaktýr.
Elbette, A. Savaþ Akat gibiler, biraz okumuþ ve araþtýrmýþ olsalar bu gerçekleri kolayca göreceklerdir. Ancak onlarýn iþi, gerçekleri bulmak deðil, kitleleri gerçek olmayan
þeylere inandýrmaktýr. Maliyet enflasyonu
durumunda olduðu gibi, piyasadaki para miktarýný sabit tutarak ya da azaltarak metalarýn
deðerlerinde meydana gelen artýþý fiyatlara
yansýtmamak, kapitalizm adýna kapitalistlerin
mülksüzleþtirilmesini savunmak demektir. Bu
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olamayacaðý için, maliyet enflasyonu koþullarýnda yapýlan ve yapýlabilecek tek þey, diðer maliyet unsurlarýnýn fiyatlarýný (deðerlerini
deðil) ucuzlatmaktýr. Burjuva ve küçük-burjuva ekonomistleri için bu diðer maliyet unsurlarýnýn baþýnda iþçi ücretleri gelir. Ýþte A.
Savaþ Akatýn içsel ya da dýþsal þoklar sonucu üretim maliyetlerinin yükselmesi karþýsýnda elinde kalan tek araç, iþçi ücretlerinin düþürülmesi olmaktadýr. Bundan ötesi tümüyle boþ sözlerdir.
Ýþte, A. Savaþ Akat gibi ekonomistlerin
anti-enflasyonist politikalarýnýn geldiði yer iþçi
ücretlerinin düþürülmesi olmaktadýr. Bu da,
emeðin tüm deðerlerin yaratýcýsý olduðu gerçeðinden baþka birþey deðildir.
Sözün özü, A. S. Akatýn sýký para politikasýna iliþkin tüm varsayýmlarý, iþçi sýnýfýnýn
fedakarlýðýndan baþka birþeye dayanmayan,
uygulanmasý olanaksýz ve sonuç vermeyen
varsayýmlar durumundadýr. (Zaten böyle olmasaydý, yýllardýr ortalýkta para uzmaný olarak dolaþan A. S. Akat, çoktan ekonomiden
sorumlu devlet bakaný kariyerine ulaþmýþ
olurdu.) A. Savaþ Akatýn tüm teorisini dayandýrdýðý çýkýþ noktasýnýn yanlýþlýðý, yani piyasadaki para miktarýnýn (ekonomi politik dilinden söylersek dolaþým araçlarýnýn miktarýnýn)
fiyatlarý belirlediði savýnýn yanlýþlýðý bu sonucu doðurmaktadýr. Marks, Ekonomi Politiðin
Eleþtirisine Katký yapýtýnda bu yanlýþlýðý þöyle
ortaya koymuþtur:
Eðer dolaþýmdaki metalarýn fiyatlarýnýn tüm toplamý artarsa, ama paranýn dönüp yerine gelme hýzýnýn artýþýndan daha az bir oranda artarsa, dolaþým araçlarýnýn kitlesi küçülecektir.
Eðer, tersine, paranýn geriye, yani baþladýðý yere dönme hýzý, dolaþýmdaki
metalar kitlesinin fiyatlarýnýn tüm toplamýnýn azalmasýndan daha büyük bir
oranda azalýrsa, dolaþým araçlarý kitlesi artacaktýr. Genel bir fiyat düþüþü ile
birlikte giden dolaþým araçlarý artýþý, genel bir fiyat yükseliþi ile birlikte giden
dolaþým araçlarý azalmasý, iþte bu, meta fiyatlarý tarihinde en iyi yer etmiþ,
yerleþmiþ olaylardan biridir...
Dolaþým hýzý belli olduðuna göre,
dolaþým araçlarý kitlesi, demek ki, yalnýzca metalarýn fiyatlarý tarafýndan belirlenir. Þu halde, fiyatlar, az ya da çok
ek para dolaþýmda bulunduðu için yüksek ya da düþük deðildirler, ancak fiyatlar düþük ya da yüksek olduklarý
için, az ya da çok ek para dolaþýmda
bulunmaktadýr. Bu da en önemli eko-

nomik yasalardan biridir ve belki de Ricardo-sonrasý Ýngiliz ekenomi politiðinin tek olumlu yaný, bu yasayý, meta
fiyatlarý tarihi ile ayrýntýlarýna kadar
tanýtlamýþ olmasýdýr. [*]
Böylece A. Savaþ Akat gibilerinin kapitalist ekonomi konusundaki cehaleti açýða çýkarken, ayný zamanda söylenenler ile yapýlmak istenenler arasýnda kesin bir farklýlýk olduðu da görülmektedir. Bir baþka deyiþle,
söylenenler, yapýlacaklarý gizlemenin bir aracý durumundadýr. Bu nedenle, söylem her ne
kadar ekonomik görünse de, içerik her zaman politik olmaktadýr.
Görüleceði gibi, monetarist burjuva ekonomistleri, bir yandan kapitalist ekonominin
temel yasasý olan arz-talep yasasýný ortadan
kaldýrabileceklerine inanýrlarken (ya da insanlarý buna inandýracaklarýna inandýklarýndan),
diðer yandan mevcut düzenin politik mekanizmasýný da ortadan kaldýrmayý düþünmektedirler. Onlarýn düþlediði politikacý, kitlelere sanat, edebiyet, müzik vb. alanlarda bir
þeyler vaad eden, nasýl mutlu olabileceklerine iliþkin felsefik görüþler aþýlayan kiþiler olmalýdýr. Bir baþka deyiþle, onlar için, politik
partiler, birer kültür kuruluþu haline dönüþmelidir. Bu nedenle, onlar, kitlelerin depolitizasyonunu herþeyin önünde görürler. Bütün sorun, mevcut düzenin politik partilerinin
politikayla uðraþmasýndan kaynaklanmaktadýr. (Düzen dýþý ya da düzene karþý partiler ise, devletin asli iþlevi aracýlýðýyla, yani
siyasal zor ile ortadan kaldýrýlacaðýndan sorun
olarak görünmezler.) Ýþte onlarý politikadan
uzaklaþtýrabilmek yapýsal reformun ana halkasýný oluþturmaktadýr. Devletin bütünsel olarak yönetimi ve iþleyiþine iliþkin herþey, yani
politikanýn bu yapýsal reformla devreden çýkartýlmasý, ayný zamanda siyasal üst yapýnýn
ortadan kaldýrýlmasý ve yerine sivil toplumun
geçirilmesi demektir. Bu yüzden de, bu ekonomistler, hemen heryerde sivil toplumcu
durlar. Devletin küçültülmesi, devletin ekonomiden elini çekmesi ya da devletin asli
iþlevlerine, yani eðitim, saðlýk, savunma gibi
görevlerine geri dönmesi söyleminin arkasýnda bunlar yatmaktadýr.
Buraya kadar herþey çok iyi görünmektedir. Ülkemiz somutunda olduðu gibi, kitlelerin politize olmasý her yol denenerek engellenirken, siyasal partiler, balonlu, konfetili ve
Edip Akbayram konseriyle kongre yapan CHP
ya da Mahsun Kýrmýzýgüllü seçim propagan[*]
K. Marks, Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katký, s: 138139
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dasý yapan ANAP vb. örneklerinde olduðu
gibi, sosyal kulüp faaliyeti yürüten party
haline dönüþtürülebilmektedir. Ve bugünkü
DSP-MHP-ANAP hükümetinde görüldüðü gibi,
tüm bakanlar ve baþbakan ve yardýmcýlarý
ekonomiden anlamayan ve ekonomi-politik
bilmeyenlerden oluþabilmektedir.
Ancak tüm bu öznelliklere raðmen, kapitalist ekonominin yasalarý iþlemekte ve sosyoekonomik yapýnýn diyalektiði varlýðýný sürdürmektedir. Bütün sorun, kapitalist üretim iliþkilerinde ve diyalektikte odaklanmaktadýr. Kapitalist üretim iliþkilerinin iþleyiþini ve yasalarýný
bulan ve baþýmýza musallat eden Karl Marks
ve onun diyalektik yöntemi olduðundan, kurtuluþ diyalektik yöntemden kurtulmaktan
geçmektedir. Dolayýsýyla, tüm para uzmanlarý için, kurtulunmasý gereken tek þey diyalektiktir. Diyalektikten kurtulunmadýðý sürece,
siyasal üst yapýnýn varlýðýndan kurtulunamayacaðýný gören tüm burjuva ekonomistleri,
para uzmaný olsun olmasýn, tüm zamanlarýný Marksizmi çürütmeye ve Marksizmle savaþmaya adamak durumunda kalmýþlardýr.
Enflasyon daima parasal bir olaydýr diyerek ortalýkta dolaþan Asaf Savaþ Akatýn þu
sözleri neden diyalektiðin ve Marksizmin en
temel sorun olduðunu açýkça göstermektedir:
Son bir soru: bir ülkenin parasý neden saðlam olur? Büyüklüðü, askeri
gücü, çok ihracat yapmasý, döviz rezervleri, vs. gibi nicel özellikleri sayesinde mi? Korkarým ki hayýr; parasý güçlü
ülkeler listesini yapýnca, her birinin bu
kriterlerden bazýlarýný tatmin etmediði
kolayca görülecektir. Dünyada varolan
saðlam paralarýn hepsinin tek müþterek özelliði, ülke vatandaþlarýnýn ve yabancýlarýn ülkeyi yönetenlerin asla enflasyonun baþýný kaldýrmasýna izin vermeyeceðine inanmalarýdýr. [*] (abç)
Evet, bütün sorun insanlarýn birþeylere
inandýrýlmalarýna indirgenmektedir. Doðal
olarak, bilime dayanan, bilimsel gerçekleri
esas alan, dolayýsýyla nesnel gerçeði, insan
iradesinden baðýmsýz gerçeði kabul eden
Marksizm, onlarýn can düþmaný olmaktadýr.
Ve Marksizmin kurucularý Marks ve Engels bu
gibi hayal tüccarlarýna þöyle demektedirler:
Ýnsanlar, þimdiye kadar, kendileri
hakkýnda, ne olduklarý ya da ne olmalarý gerektiði hakkýnda her zaman
yanlýþ fikirlere sahip olmuþlardýr. Sahip
olduklarý iliþkileri, Tanrý hakkýndaki,
normal insan hakkýndaki vb. tasarým-

&

[*]

Asaf S. Akat, Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiði

larýna uygun olarak düzenlemiþlerdir.
Kendi beyinlerinin ürünleri, onlarý yaratan beynin üstüne çýkmýþtýr. Yaratýcýlar, kendi yarattýklarý þeyler önünde
secdeye varmýþlardýr. Öyleyse onlarý,
boyunduruðu altýnda ezildikleri kuruntulardan, fikirlerden, dogmalardan, hayali yaratýklardan kurtaralým. Fikirlerin
egemenliðine karþý baþkaldýralým. Biri,
insanlara bu yanýlsamalarý deðiþtirip,
yerine insanýn özüne uygun düþen düþünceler koymayý öðretelim diyor, bir
baþkasý, bu yanýlsamalara karþý eleþtirici bir tutum almayý öðretelim onlara diyor, bir üçüncüsü ise, bunlarý kafalarýndan çýkarýp atmalarýný öðretelim
diyor ve  bugünkü gerçekliðin böyle
çökeceðini iddia ediyorlar.
Bu masum ve çocuksu düþler
genç-hegelcilerin bugünkü felsefesinin
çekirdeðini oluþtururlar; ki bu felsefe,
Almanyada, kamuoyunca korkuyla karýþýk bir saygý ile karþýlanmakla kalmýyor, ama felsefi kahramanlarýn kendileri tarafýndan, canice sertlikteki bu fikirlerin dünya için devrimci bir tehlike
taþýdýðý inancý içinde, büyük bir ciddiyetle sunuluyor. Bu kitabýn birinci cildinin amacý, kendilerini kurt sanan ve
baþkalarýnýn da kurt sandýklarý bu koyunlarýn ne olduklarýný ortaya koymak,
onlarýn meleyiþlerinin Alman burjuvalarýnýn tasarýmlarýnýn felsefi bir dille yinelenmesinden baþka bir þey olmadýðýný
ve bu felsefi yorumcularýn palavracýlýklarýnýn, Alman gerçekliðinin zavallý yoksulluðunu yansýtmaktan baþka bir anlam taþýmadýðýný göstermektir. Bu cilt,
Alman ulusunun hoþlandýðý, düþlerle
dolu uyuklamaya pek uygun düþen,
gerçekliðin gölgesine karþý yürütülen
bu felsefi savaþýn maskaralýðýný ortaya
çýkarmak ve onu bütün saygýnlýðýndan
yoksun býrakmak amacýndadýr.
Bir zamanlar, yürekli adamýn biri,
insanlarýn, salt yerçekimi fikrine saplandýklarý için suda boðulduklarýný sanýyordu. Ona göre, insanlar, örneðin, bunun dinsel boþinanlara dayanan bir düþünce olduðunu söyleyerek bu fikri kafalarýndan çýkarýp atsalardý, ondan sonra artýk her türlü boðulma tehlikesinden korunmuþ olurlardý. Ömrü boyunca, bütün istatistiklerin, sayýsýz ve boyuna yinelenen tanýtlarla zararlý sonuçlarýný kendisine gösterdikleri bu yerçekimi yanýlsamasýna karþý savaþtý dur-
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du. [*]
Ýþte A. Savaþ Akat bu yerçekimi fikrine karþý savaþan yürekli adam gibi para uzmanlýðýný sürdürmeye devam ederken, 22 Þubat
devalüasyonu sonrasýnda tüketici danýþmanlýðýna soyunarak, tüm globalistlere meydan
okurcasýna (ve kendisinin bunlardan birisi olduðunu hiç anýmsamadan) ihtiyaç duyulan
dövizleri bulabilmek için halka þunlarý söyleyebilmiþtir:
Ekonominin düzlüðe çýkýþýný hýzlandýracak bir baþka husus, vatandaþýn
daha az ithal mal almasýdýr. Zaten bunlarýn fiyatý yerli ürünlere kýyasla çok artmýþtýr.
Bir tek benim ithal yerine yerli mal
kullanmamla ne olur demeyin. Siz sorumlu bir vatandaþ gibi davranýn. Unutmayýn. Ýthal malý yerine satýn aldýðýnýz
her yerli ürün sizin ürettiðiniz mal ve
hizmetlere de ek talep demektir. Ýthalatýmýzý ne kadar çabuk ve ne kadar
fazla kýsarsak döviz fazlasý da o kadar
çabuk gelir ve büyük olur. Ekonominin önümüzdeki aylarda cari iþlemler
dengesi fazlalarýna çok ihtiyacý var.
Böylece sizin de ekonominin toparlanmasýna bir katkýnýz olur. [**]
Þüphesiz A. Savaþ Akatýn yýllar sonra yerli
malýnýn bizim ürettiðimiz mal ve hizmetler
olduðunu keþfetmesine herkes þaþýracaktýr!
Özellikle globalleþen dünyada yerli üretim
ve tüketime yönelik her türlü öneriyi yerelleþmek, kapalý ekonomiyi savunmak, yoksullaþmak diyerek suçlayan A. Savaþ Akat gibilerinin oligarþinin dovize ihtiyacý olduðu bir
dönemde tüm söylediklerini kolayca unutabilmeleri, bir kez daha gerçeklerin nerede olduðunu herkese göstermektedir.
A. Savaþ Akat gibi nam-ý diðer televoleci
ekonomistlerin ülke içindeki bu savaþkanlýklarý ve yerli malý kullanma haftasýný keþfetmeleri süregiderken, babasý 1940 ve 50li
yýllarda Siemens marka röntgen cihazlarýnýn
Türkiye temsilcisi, annesi Avrupalý (Von Papenin sekreteri) olan, gençliðinde ailesine ait
Büyükadadaki evde Türkiyenin pek çok tanýnmýþ simasý ile yakýn arkadaþlýklar kurmuþ,
nitekim, aralarýnda Prof. Dr. Asaf Savaþ Akat,
Prof. Dr. Erdoðan Alkin ve Prof. Dr. Hurþit Güneþ ve Emine Uþaklýgil pek çok akademisyen ve gazeteci-yazar ile dostluklarý devam
eden [***] Kemal Derviþ IMF tarafýndan ekoMarks-Engels, Alman Ýdeolojisi, s: 27
A. S. Akat, Vatandaþa Tavsiyeler, Sabah, 8 Mart
2001
[*]

nomiden sorumlu devlet bakaný olarak atandý.
Yedigöbek atasýnýn ekonomiden sorumlu Osmanlý sadrazamý olarak idam edilmesine kadar herþeyini öðrendiðimiz Kemal
Derviþle birlikte çaðdýþý IMFye karþý ekonomik ulusal programla çýkýþ yapýlacaðý haberleri tüm medyanýn ana konusu haline
geldi. Derviþle kalkýp, derviþle yatar olundu. Hürriyet ve Sabah gazetelerinin iki büyük yazarýnýn (Ertuðrul Özkök ve Güneri Civaoðlu) müstakbel cumhurbaþkaný olarak
lanse ettikleri Kemal Derviþin ilk icraatý, ulusal program adý altýnda bir sayfalýk bir yazýyý
okuyarak ne yapýlacaðýna iliþkin hiçbirþey
söylememesi oldu. Nisan ayýnýn ortalarýnda
IMF ile yeni bir stand-by anlaþmasý yapýlana
dek, destek turlarýna çýkmaktan baþka bir
iþi olmayan Kemal Derviþin ilk ayý, hazine bonosunun adýnýn Derviþ bonosuna dönüþtürülmesiyle sýnýrlý kaldý. Ve gelecek Derviþ
bonolarýyla birlikte belirginleþmeye baþladý.

20 Mart günü yapýlan 2.9 katrilyon liralýk
hazine bonosu ihalesiyle, kimilerine göre halkýn Kemal Derviþe güvenoyu olurken, kimilerine göre piyasalara moral gelmiþti.
Olay, her zamanki gibi, hazinenin iç borç
ödemesi yapabilmek için yeni borçlanmaya
gitmesinden baþka birþey deðildi. Yýllýk basit
faiz hesabýyla %125den, birleþik faiz hesabýyla
%193den 98 gün vadeli hazine bonosuna para yatýranlar, vade sonunda yatýrdýklarý paranýn %50sini faiz olarak alacaklardýr. Bir baþka
deyiþle, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi 98 gün
sonra 2,9 katrilyon liralýk bono karþýlýðýnda 4,4
katrilyon lira ödeyecektir. Ortalama dolar ku-

[**]

[***]

Kemal Derviþin Özgeçmiþi, NTV, 28 Þubat 2001
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runun 1 milyon lira olduðu düþünüldüðünde,
hazinenin 2,9 katrilyon liralýk bonosu 2 milyar 900 milyon dolar tutarýnda olup, 98 gün
sonra ödenmesi gereken dolar miktarý 4 milyar 400 milyon dolar olmaktadýr. Kemal Derviþin dostu A. S. Akatýn yerli malý kullanmayla saðlanabileceðini varsaydýðý tasarruflar da, böylece 98 gün içinde faiz olarak gitmektedir.
Medyaya göre yok satan Derviþ bonolarýnýn gösterdiði ve açýða çýkardýðý gerçekler
ise, anti-enflasyonist politikalarýn hiçbir deðere sahip olmadýðý, amacýn enflasyonu indiriyoruz söylemi altýnda halkýn yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesi olduðudur. Yýllýk
birleþik faiz üzerinden %193 faiz verilen bir
ülkede yýllýk enflasyon oranýnýn %100lere
ulaþmasý hiç de þaþýrtýcý olmayacaktýr. Egemen söylemle ifade edersek, yýl sonu itibariyle enflasyonun makul bir seviyeye indirilmesi, herkesin çok iyi bildiði gibi, yükselen
fiyatlarýn inmesi anlamýna gelmemektedir.
Bugün karþý karþýya olunan ise, enflasyonun
indirilmesinden öte yükselmesidir. Tüm yapýlan bu gerçeklerin ortada olmasýna karþýn
halkýn sessiz sedasýz olaylarý izlemesini saðlamaktýr.



Kemal Derviþ olayýnýn tek özelliði, IMFnin
aylýk olarak Cottarelli heyeti aracýlýðýyla yürüttüðü denetimlerinin hükümet içinden denetlenmesidir. Yapýlacaklar ise, herzaman olduðu gibi, emperyalist sömürünün en önemli halkasýný oluþturan dýþ borçlarýn, ana para
ve faiz olarak ödemelerinin güvenceye alýnmasýdýr. Ve sürekli ifade ettiðimiz gibi, bu
ödemelerin yapýlabilinmesinin tek yolu, halkýn yoksullaþtýrýlmasý ve mülk sahiplerinin
mülksüzleþtirilmesidir. Ünlü playboy Erol
Aksoyun Ýktisat Bankasýna elkonulmasý da,
bu iþlerin alýþýlagelmiþ yöntemlerle devam
edeceðini göstermektedir.
Bugün, kýsa vadeli olarak Kemal Derviþ
propagandasý ile yapýlmak istenen halký dolara yönelmekten uzak tutmak ve ellerindeki
dolarlarý TL ile deðiþtirmelerini saðlamaktýr.
Amaç, dýþ borçlarýn gününde ödenmesini saðlayacak dolarý bulmaktýr. Enflasyon, deflasyon, yapýsal uyum, kur çýpasý vs. sözcüklerinin
uçuþtuðu günümüzde yapýlanlar ve yapýlacaklar, Aralýk 1999ta IMF ile yapýlan stand-by
anlaþmasýnýn gereklerinden baþka birþey
deðildir. Gerisi sadece propagandadýr ve halkýn tepkilerini pasifize etmeyi amaçlamaktadýr.
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Ne Oldu?

22 Þubat günü adý konulmamýþ ve oraný
belirlenmemiþ devalüasyon sonrasýnda
yaþanan belirsizlikler ortamýnda iki olgu öne
geçti.
Birincisi, her zaman olduðu gibi holding
medyasýnýn, kendi holdinglerinin içine girdikleri finansal sorunlara uygun olarak, herþeyin kontrol altýnda olduðuna, dolara hucüm
etmenin gerekmediðine iliþkin yayýnlarý yoðunlaþtýrmalarýydý. Ertuðrul Özkök, Güneri Civaoðlu gibi ünlüler, kimi zaman, ülkede patlak veren ekonomik kriz yokmuþcasýna olmadýk konularda yazýlar yazarak, kimi zaman
ünlü ve uluslararasý iþadamlarýyla yaptýklarý yat sohbetlerini yazarak, kimi zaman da
ekonomi dersi vererek dolarýn fiyatýndaki artýþý engellemeye çalýþtýlar. Bunlar alýþýlagelmiþ
ve pekçok kiþinin inanýp inanmadýklarýný belirtmeksizin gördükleri olgulardý. Geçmiþ aylardan ve yýllardan tek farký, ünlü hesap makinesi sahibi Yalçýn Doðanýn ortalýkta görünmemesiydi.
Anýmsanabileceði gibi, Yalçýn Doðan, Milliyet gazetesinin düayeni olarak Aralýk 1999
da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn hararetli bir savunucusu olarak ülkeye dolarlarýn nasýl akacaðýna iliþkin yazýlar yazýp, elinde
hesap makinesi þuradan þu kadar milyar dolar gelecek, buradan bu kadar milyar dolar
gelecek diye sevinç çýðlýklarý atarken, globalleþen dünyanýn gereklerine uygun olarak
Ýþ Bankasý-Ýtalyan Telecom konsorsiyumunun
3. GSM ihalesini almasýnda CHPnin nasýl
onurlu görev üstlendiðini yazarken, bir süre
sonra stand-by anlaþmasý sonucu iþinden olacaðýný hiç düþünmemiþti.
Ve tarihler 28 Þubatý gösterdiðinde onurlu ve dürüst gazeteciler kervanýna Yalçýn Doðan da katýldý.

BÝA (Baðýmsýz Ýletiþim Aðý) [*] haberinde
þöyle deniliyor:
Milliyet gazetesinde 28 Þubat 2001
Çarþamba günü, adlarý Milliyetle özdeþleþmiþ pekçok ünlü yazar ve çizerin
iþlerine son verildi.
Umur Talu, Doðan Heper, Yalçýn
Doðan, Bedri Koraman, Turhan Selçuk,
Zeynep Oral, Duygu Asena, Nilgün Cerrahoðlu, Þahin Alpay ve Yalým Eralpin
isimleri anýnda internet sitelerinde yankýlandý. Oysa baþka isimler de vardý.
Milliyet Sanatta 40 yýllýk emeði olan
Akal Atilla , Sanat Servisinin þefi Bülent
Berkman , kulis köþesinin de yazarý ve
deneyimli sanat muhabiri Ayça Atikoðlu ile magazin servisinden Ýpek Durkal,
yukarýdaki isimlerle birlikte Milliyetten
uzaklaþtýrýlmýþlardý.
Baðýmsýz Ýletiþim Aðý (BÝA), ABye özgü klasik bir
demokrasi projesi ürünüdür. Avrupa Birliði MEDA fonundan 18 ay için verilmiþ 628.000 Euro (1 trilyon 300
milyar TL) ile finanse edilmiþ bir STK (sivil toplum
kuruluþu) olduðu kabul edilen IPS Ýletiþim Vakfý projesi olarak sunulmaktadýr. Kendi açýklamalarýna göre,
Ýnternet üstündeki Haber Portalý -bianet- Baðýmsýz
Ýletiþim Aðýnýn temelidir. Bir baþka deyiþle, proje,
arada bir yapýlan toplantýlar dýþýnda, sadece Ýnternet
çalýþmasý durumundadýr. Avrupa Birliði MEDA fonuna
göre ise, bu proje yerel medyaya, biraraya gelip
ortak sorunlara çözüm yollarýný tartýþabilecekleri bir
platform saðlamayý hedeflemektedir. IPS Ýletiþim
Vakfýnýn hukuksal sorumluluðu altýndaki BÝA Projesinin Koordinatörlüðünü Ertuðrul Kürkçü, Proje Danýþmanlýðýný Nadire Mater yürütmektedir. Fikret Baþkayanýn þimdilerde sivil toplum örgütleri ve sivil toplum
söylemi, toplumu apolitize etmenin, depolitize etmenin bir aracý olarak tanýmlarken söylediði Avrupa
merkezli yabancýlaþma bu toplum insanlarýný en saðdan en sola kendi gerçekliðine yabancýlaþtýrmýþ durumda belirlemesi, sanýrýz BÝAya uygun düþmektedir.
[*]
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Ýþte 22 Þubat devalüasyonunun ilk kurbanlarýndan biri olarak Yalçýn Doðan sessiz sedasýz globalizmin kurbaný olarak kendi köþesinden çekilirken, medyada ortaya çýkan
ikinci olgu, ekonomiye iliþkin inceleme ve
araþtýrma yazýlarýnda gözle görülür bir artýþ
olmasýydý. Daha düne kadar, popülist söylemle borsa haberleri vermeyi ekonomi diye sunan medya bu yeni atýlýmýyla, ayný zamanda içinde yaþanýlan bunalýmýn boyutlarý
karþýsýnda duyduðu korkuyu yansýtýyordu. Bir
baþka ifadeyle, medya patronlarýnýn en güvendikleri IMFnin istikrar programýnýn çökmesi karþýsýnda yeni arayýþlara yönelmek zorunda kalmalarý, onlarý yeni ekonomik perspektifler aramaya itmiþtir.
Medyanýn ekonomik programlara gösterdiði yakýn ilgi, pek çok kesimin, moda deyiþle sivil toplum kuruluþlarýnýn ekonomik
konulara ve programlara yönelimini de belirledi. Birbiri ardýna yayýnlanan alternatif program taslaklarý ortalýkta uçuþurken, hemen
herkes biz biliyorduk havasýyla birer ekonomi uzmaný kesildi.
Ýþte bu ortamda küçük-burjuva reformistleri de, her zamanki sol görünümleriyle boy
göstermeye baþladý. Geçen yýl ortalarýnda
buðday taban fiyatlarýnýn açýklanmasýyla birlikte küçük-burjuvazinin sol kanadýnda baþlayan hareketlenmeden neredeyse bir yýl sonra solcu reformistler, ÖD Partisinin korosuyla sahnede yer aldýlar. Bu koronun solisti
TMMOB olurken, alternatif program, medyanýn büyük ilgisiyle Emek Platformu Alternatif Programý olarak 28 Mart günü TMMOB
Genel Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan kamuoyuna sunuldu. Sunulan program, aklýn
yolu birdir mantýðý ile medyanýn borsa ekonomistlerinin teþhis ve tedbirlerini alt alta
sýralamaktan öte bir içeriðe sahip deðildi.
Emek Platformu Alternatif Programý
özel sektör için yönlendirici, kamu sektörü
için baðlayýcý iktisadi planlamadan yolsuzluklarýn üzerine kararlýlýkla gidilmesine kadar
bir dizi maddeyi içerirken, mali sisteme ve
sermaye hareketlerine yönelik kýsa vadede
uygulanmasý gereken politikalar baþlýðý ile
yeni bir Kemal Derviþ olmaya adaylýðýný koymaktadýr.
Örneðin, yaþanýlan krizin ana nedenlerinden biri olan kýsa vadeli yabancý sermaye
giriþleri ve çýkýþlarý, vergi ve para politikasý
araçlarýyla kontrol altýna alýnmalý ve bu doðrultuda 32 sayýlý kararname yeniden düzenlenmelidir þeklindeki program, doðrudan
IMFnin istikrar tedbirlerinde ifadesini bulan
vergi ve para politikalarýyla iliþkilendirilmek-

tedir.
Oysa ki, yaþanýlan son ekonomik kriz ve
yapýlan devalüasyon, uygulanan ya da uygulanabilecek her türlü vergi ve para politikalarýnýn iþe yaramazlýðýnýn bir kanýtý olmuþtur.
Sorunun kökeninde emperyalizme baðýmlýlýðýn yattýðý ve geliþim dinamiklerinin dýþarda,
yani emperyalist ülkelerde olduðu bir ekonomik kriz ortamýnda, çözümlerden birisinin
farklý ve doðru vergi ve para politikalarýnda
olduðunu ileri sürmek, küçük-burjuva reformizminin sistem içi niteliðini sergilemekten
öte bir anlamý bulunmamaktadýr.
Ayný þekilde, alternatif programda, Merkez Bankasýnýn döviz kuru ve faiz hadlerini
birbirinden baðýmsýz iktisat politikasý araçlarý
olarak kullanma olanaðý yeniden oluþturulmalýdýr denilirken, IMFnin istediði gibi Merkez Bankasýnýn baðýmsýz bir yapýya kavuþturulmasý ve IMF programýnýn temellerinden
olan döviz kuru ve faiz politikalarýndan farklý
birþey söylenmemektedir.
Emek Platformu Alternatif Programý,
vergi tabaný yaygýnlaþtýrýlmalý, vergi gelirleri arttýrýlmalýdýr. Sermaye gelirlerinin vergi
gelirleri içindeki payýný yükseltecek önlemler
alýnmalýdýr. Vergi adaletini ve herkesten mali
gücüne, servetine ve gelirine göre vergi alýnmasý ilkesini saðlayacak bir vergi reformu gerçekleþtirilmelidir maddesi, mevcut hükümetin (çok sevilen ifadeyle 57. hükümetin) faiz
dýþý gelirleri artýrmak amacýyla yaptýðý vergi
artýrýmlarýný onaylamaktan baþka bir anlama
gelmemektedir. Bu ifadelerin vergi tabana
yayýlmalý ya da vergi adaleti türünden söylemleri niyet mektubunda tam olarak ifade
edilmiþ beyanlardýr. IMFye verilen 9 Aralýk
1999 tarihli Niyet Mektubunda þöyle denilmekteydi:
Hükümet, vergi sistemini daha
etkin ve adaletli hale getirmek amacýyla vergi sistemini iyileþtirmek ve vergi uygulamasýný güçlendirmek kararlýlýðý içindedir. Net ve basit yasa ve diðer mevzuatla desteklenmiþ geniþ tabanlý, düþük ve tahmin edilebilir marjinal vergi oranlarý üzerine kurulu bir
vergi sistemi hem iç yatýrýmý teþvik etmek hem de yabancý sermaye çekmek için en iyi araçtýr.
Medyanýn borsa ekonomistlerinin 22
Þubat krizi sonrasýnda ortaya koyduklarý ile
Emek Platformu Alternatif Programý arasýndaki benzeþlikler, yýllardýr her türden ekonomik ve politik geliþmeler karþýsýnda sivil
insiyatif söyleminin ötesinde hiçbirþey yapmayanlarýn, bir zamanlarýn hýzlý solcusu ola-
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rak ezbere bildikleri Marksist ekonomi-politikayý olabildiðince hýzla terk ederek hýzlý borsa izleyicisi olanlarýn hazin durumunu ortaya koymaktadýr. Emek Platformu Alternatif
Programýnda ifade edilenlerin çok daha geniþ ve teknik bir açýklamasýnýn 14 Mart 2001
tarihinde Kemal Derviþ tarafýndan Ulusal
Programýn Stratejisi adýyla yapýldýðý da gözönüne alýndýðýnda, alternatif program, sosyal
içerik dýþýnda yavan ve kuru kalmaktadýr.
Tüm bu geliþmeler içinde gözlerden uzaklaþtýrýlan ise, ülkede 1999 Aralýðýndan beri uygulanan IMF istikrar tedbirlerinin ne olduðu
ve ne yaptýðýdýr.
Hemen tüm burjuva ve küçük-burjuva
ekonomistlerinin bildiði gerçek, IMF programý döviz kuru, para arzý ve kamu kesimi harcama açýklarýnýn idaresinden ibarettir.
Anýmsanacaðý gibi, 22 Þubat günü dolarýn
bir milyon liranýn üstüne çýkmasýyla baþlayan
adý konulmamýþ devalüasyonun nedeni olan
IMFnin döviz kuru polikasý, tümüyle ödemeler dengesi açýklarýný kapatmaya yönelikti. Bu
açýðýn belirleyici unsuru ithalat ve ihracat deðerleri olduðundan, döviz kuruna iliþkin tüm
uygulama ithalatý artýrýcý ve ihracatý sýnýrlayýcý
nitelikteydi. Bu konuda bilinen uygulamalar
kayan kur politikasý adýyla iki biçimde gündeme gelmektedir: 1) Önceden ilan edilmeyen ve ölçüsü yurtiçi ve yurtdýþý enflasyon hýzý
farkýný aþan mini-devalüasyonlar, 2) Önceden
ilan edilen ve temposu giderek yavaþlatýlan
mini devalüasyonlar. Bu uygulamalardan ilki
1980-1981 yýllarýnda Brezilyada uygulanmýþ,
ikincisi ise 1978-1981 arasýnda Arjantinde,
1977-1981 arasýnda Þilide ve en son olarak
da döviz çýpasý adýyla ülkemizde uygulanmýþtýr.
Döviz çýpasý (kayan kur politikasý) uygulamasýnda, enflasyon beklentisi kýrýlmazsa ve ulusal para aþýrý deðerlenmeye baþlarsa,
devalüasyon beklentisiyle canlanan döviz spekülasyonu ülkeyi büyük oranlý devalüasyona
götürür, enflasyon hýzlanýr, ekonomik yönetimin güvenirliliðinden artakalan ne varsa onlar da yiter. [*]
Bu sonuca yol açan enflasyon beklentisi, tümüyle dýþ borç ödemelerinin gerektirdiði döviz talebinin yükselmesinden ve ulusal
paranýn aþýrý deðerlenmesi de, sýký para politikasý nedeniyle ülke içi faiz oranlarýnýn aþýrý
oranda yükselmesinden kaynaklanmaktadýr.
Ýþte ülkemizde 22 Þubat 2001 günü meydana gelen olay, Kasým 2000 sonunda mey[*]
Oktay Türel, Ekonomik Ýstikrar Programlarýna Genel Bir Bakýþ, 1984

dana gelen krizin devamý olarak uygulanan
ve sonuçlarý önceden bilinen IMF programýnýn ürünüdür.
Burada olan, salt IMF programýnýn böyle bir sonuç vermesi deðil, bu programýn uygulanmasý durumunda bu sonuçlarýn ortaya
çýkacaðýnýn çok iyi bilinmesidir. Bir baþka deyiþle, IMF programý uygulamaya baþlanýldýðýnda, gerek IMF, gerekse hükümetin ekonomi
uzmanlarý bu sonuçlarýn ortaya çýkacaðýný
çok iyi bilmek durumundaydýlar. Buna raðmen, uygulamaya baþlanýlmasý ve sürdürülmesi, tümüyle bilerek bu sonuçlarýn ortaya
çýkmasýnýn istendiði anlamýna gelmekteydi.
Ve bunun gerçekliði ise, ithalatta meydana
gelen patlamadýr.
Bugüne kadar binlerce kez söylendiði ve
söylediðimiz gibi, IMF gibi emperyalizmin sürekli ve resmi örgütlenmelerinin tek amacý,
emperyalist ülkelerin içinde bulunduklarý
koþullara baðlý olarak geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin yönlendirilmesi ve yönetilmesidir. Geribýraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizm, tümüyle
emperyalizmin taleplerine uygun olarak geliþtirilmiþtir. Doðal olarak, her zaman emperyalizmin taleplerine uygun bir doðrultuda tutulmak durumundadýr. 1980 ekonomik buhranýnda da, 1997 Asya Krizi ile baþlayan dünya
ekonomik buhranýnda da, temel sorun emperyalist ülkelerde sermayenin ve metalarýn aþýrý üretimidir. Bu durumda yapýlmasý
gereken, emperyalist ülkelerin fazla sermayeleri için yeni kâr olanaklarý yaratmak ve fazla metalar için pazar oluþturmaktýr. Öte yandan sermayenin ve metalarýn aþýrý üretimiyle
ortaya çýkan ekonomik durgunluðun emperyalist ülkelerde ortaya çýkardýðý likidite sýkýþýklýðý ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný daha büyük birimler halinde ve düzenli
olarak ödemelerini ve bunun garanti altýna
alýnmasýný gerektirmektedir.
Bunlardan ilki, yani fazla sermaye için yeni
kâr olanaklarý yaratýlmasý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde özelleþtirme uygulamalarý ile emperyalist sermayeye yeni yatýrým alanlarý açarken, diðer yandan yüksek iç faiz hadleriyle
kýsa dönemli kâr saðlamak þeklinde ortaya
çýkmaktadýr. Emperyalist ülkelerin fazla metalarý için gerekli pazar ise, ithalatta meydana gelen patlamada ifadesini bulur. Aralýk
1999da uygulamaya konulan IMF istikrar
tedbirlerinin temel amaçlarý da, yukarda ifade ettiðimiz gibi, emperyalist ekonomilerin
1997 sonrasýnda içine girdikleri aþýrý-üretim
buhranýnýn yarattýðý sorunlara, kýsa vadeli de
olsa, çözüm bulmaktýr. Bunun diðer ifadesi,
emperyalist dünya ekonomisinin buhranýnýn
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yükünün, IMF aracýlýðýyla geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yüklenmesidir. Ancak Amerikan ekonomisinin 2001 yýlýnýn baþýndan itibaren durgunluða girdiðinin resmen ilan edilmesi, bunlarýn da emperyalist ekonomileri buhrandan
çýkartmak için yeterli olmadýðýný göstermektedir.
Þüphesiz tüm bu geliþmeler içinde en büyük kayba uðrayan küçük ve orta mülk sahibi kesimler (küçük ve orta burjuvazi) olmuþtur. Ülkemiz somutunda görüldüðü gibi, IMF
nin istikrar tedbirlerinin uygulanmasý ile enflasyonun düþeceði umuduna kapýlan bu kesimler, IMF uygulamalarýnýn baþ destekcisi
durumunda olmuþlardýr. Bunun somut görünümü ise 2000 yýlýnýn Ocak ayýnda borsaya
olan büyük ilgi olmuþtur. Ocak 2000in son
haftasýna girildiðinde 20.000ler seviyesini gören ÝMKB-100 endeksi, yüzlerce trilyonluk iþlem hacmi ile rekor üzerine rekor kýrarken,
tüm iþlemlerin sahibi mülk sahibi küçük ve
orta burjuvazi olmuþtur. Ve sonuç, Kurtuluþ
Cephesinin deðiþik sayýlarýnda ayrýntýlarýyla
gösterdiðimiz gibi, katrilyonlarca lira borsa
aracýlýðýyla el deðiþtirmiþtir. Daha önceki sayýlarýmýzda ele aldýðýmýz örneklerden yola çýkarak 22 Þubat sonrasýnda daha da belirginleþen mülksüzleþmenin boyutlarýný þöyle ortaya koyabiliriz:
Bilindiði gibi, globalizm propagandasýnýn en büyük destekcisi durumunda olan Çukurova Holding (Karamehmetler) sahibi bulunduðu Turkcell hisselerini Temmuz 2000de
halka açmýþ, yani borsaya kota etmiþtir.
Ve bilindiði gibi, Turkcellin borsaya giriþi, ayný
anda ÝMKB ve New-York borsasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Tarih yazan Turkcell, 10 Temmuz 2000de, 17,60 dolardan 960 milyon hissesini New-York borsasýnda iþleme sokarken,
hisselerin ÝMKBdeki satýþ deðeri 44.000 TL
olmuþtur.
New-York borsasýnda satýþa sokulan ve
büyük oranda Türkiyeden satýn alýnan hisselerin toplam deðeri 16 milyar 800 milyon dolardýr (Borsa dilinde buna þirketin piyasa deðeri denilmektedir).
Tarihler 28 Mart 2001i gösterdiðinde NewYork borsasýnda Turkcell hisselerinin deðeri
3 dolar 50 cent olmuþtur. Yani Turkcell hisselerinin toplam deðeri 3 milyar 360 milyon
dolara inmiþtir. Böylece Turkcell hisselerinin
birim baþýna deðer kaybý 14 dolar 10 cent
olurken, toplam deðer kaybý 13 milyar 440
milyon dolardýr.
Benzer durum ÝMKBde de meydana gelmiþtir. 10 Temmuz 2000 itibariyle 44.000 liradan satýlan 26 milyar liralýk Turkcell hisseleri,

ilk bir hafta içinde 48.000 liraya yükselmiþken,
bugün itibariyle (28 Mart 2001) 13.000 liraya
düþmüþtür. Turkcellin ÝMKBde satýlan hisselerinin toplam deðeri 1 katrilyon 144 trilyon TL (1 milyar 840 milyon dolar) iken, bu
deðer 28 Mart 2001 tarihi itibariyle 338 trilyon
TLye, yani 338 milyon dolara inmiþtir. Böylece Turkcell hisselerinin ÝMKB bazýndaki deðer kaybý 1 milyar 502 milyon dolar olmuþtur. Hisse bazýnda yatýrýmcýsýna 35.000 lira
kaybettiren Turkcellin kayýp oraný %72 olmuþtur. Dolar bazýnda 10 Temmuz 2000de 7,7
cent olan Turkcell hisseleri, 28 Mart 2001 tarihinde 1,3 cente düþmüþtür. (Kayýp oraný
%83)
Turkcellin borsa macerasýnýn somut anlamý ise, ülke içinde 1 milyar 502 milyon dolar tutarýnda bir paranýn el deðiþtirdiði, yani
küçük yatýrýmcýnýn bu boyutta para yitirdiðidir.
Küçük ve orta burjuvaziden yapýlan tüm
bu deðer transferinin bir baþka yaný ise, ÝMKB
den hisse satýn alanlarýn yanlýþ bilgilendirme
ya da yönlendirme yapýldýðýna iliþkin olarak
mahkemelerde dava açma hakkýnýn olmamasýdýr. Oysa, ABD yasalarýna göre hisse alanlarýn bu konuda dava açma hakký bulunduðundan, 22 Kasým 2000 tarihinde Turkcellin abone kaybýyla ilgili olarak yatýrýmcýlarýn bilgilendirilmediði, halka arz sýrasýnda þirketin yatýrýmcýlarý yanlýþ bilgilendirdiði iddiasýyla New
York Güney Bölgesi, Bölge Mahkemesinde bir
bireysel yatýrýmcý tarafýndan dava açýlmýþtýr.
Bu da, Turkcellin ve diðer borsa þirketlerinin
yapmýþ olduklarý yanlýþ bilgilendirmesine
iliþkin küçük bir örnektir. Asýl yapýlan ise, tüm
medya olanaklarý kullanýlarak (gazete ve televizyonlarýn ekonomi haberlerinden köþe yazarlarýna kadar) küçük yatýrýmcýnýn yönlendirilmesidir, ki bu borsa kurallarýna göre yasak olan spekülasyon yapmaktan baþka bir
þey deðildir.
Bugün ayný yöntemlerle Kemal Derviþin
destekcisi durumuna getirilen bu kesimlerin, dünden ve borsa macerasýndan hiçbir
ders almadýklarý da görülmektedir.
Elbette kitlelerin bu þekilde aldatýlmasý ve
yönlendirilmesi olanaklý hale geldikten sonra, her olumsuz geliþme yeni yönlendirmeyi
ve aldatmayý kolaylaþtýrmaktadýr. Kaybedenler, her yeni ismin ardýna takýlarak kayýplarýný geri alacaklarý umudu içinde olduklarý
için, yönlendirme için fazlaca çaba da gerekmemektedir. Bunun gösterdiði gerçek ise, küçük ve orta burjuvazinin mevcut düzenden
umutlarýný henüz kesmedikleridir. Yýllardýr süregiden depolitizasyonun öznesi ve nesnesi
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olan bu burjuva kesimlerinin mevcut düzene
olan bu baðlýlýðý, ayný zamanda mülksüzleþtirilme uygulamalarýnýn devamýný saðlayan bir
olgudur.
Ancak globalizmin vurgunculuðu sadece ülkemizle sýnýrlý deðildir. Sermayenin aþýrý
birikimiyle ortaya çýkan marjinal kâr oranlarý arayýþýnýn bir sonucu olarak büyük bir geliþme gösteren internet, ayný zamanda dünya
çapýnda küçük ve orta burjuvazinin büyük ölçekli mülksüzleþtirilmesinin aracý olmuþtur.
Bunun en tipik örneði internet üzerinden kitap vb. pazarlamasý yapan Amazon.com ve
internet arama makinasý iþlevi ile reklamcýlýk
vb. iþler yapan Yahoodur.
Amazon.com, yazýlý ve görüntülü tüm basýn-yayýn organlarýnýn büyük övgülerle söz ettiði internet pazarlama þirketidir. Hemen herþeyi internet
üzerinden pazarlayan Amazon.com, sermayenin aþýrý biriktiði bir dönemde ortaya çýkabilecek en marjinal kâr alaný olarak internetin yýldýzý olmuþtur. Özellikle gençlere yönelik olarak internetin yarattýðý avantajlardan
yararlanýn sloganýyla sürdürülen globalizm
propagandasýnýn tipik temsilcisi olan Amazon.com hisseleri 28 Mart 2000 tarihinde tavan yaparak 72,75 dolara yükselmiþ ve 358
milyon hissenin getirisi 26 milyar 44 milyon
dolar olmuþtur. Ancak tarihler 28 Mart 2001i
gösterdiðinde Amazon.com hisseleri 10,15 dolara inmiþtir. Böylece 358 milyon hissenin deðeri 3 milyar 633 milyon dolara düþmüþtür.
Böylece Amazon.comun cazibesine kapýlanlarýn global boyutta yitirdiði para miktarý
22 milyar 411 milyon dolar olmuþtur. (Bu miktar Türkiyenin 2000 yýlýndaki dýþ ticaret açýðýna yakýndýr.)
Yine globalizm propagandasýnýn kolay para kazanma yollarýndan biri olarak görünen Yahoo, internet
arama makinesi olarak milyonlarca kiþinin
yönlendirilmesinde özel bir yere sahip olmuþtur. Bir yandan sayfalarýna reklam alarak gelir elde ederken, öte yandan para karþýlýðý ticari internet sitelerinin aramalarda daha kolay
bulunmasýný saðlayarak büyük kazançlar temin etmiþtir. Ýnternete giren her kiþinin ilk uðrak yerlerinden biri olarak Yahoo, internet
üzerinden borsa iþlemlerinin yapýlmasýnýn
avantajlarýný kullanmýþ ve hisseleri 28 Mart
2000 tarihinde tavan yaparak 200,75 dolara
ulaþmýþtýr. Böylece borsada iþlem gören 558
milyon Yahoo hissesi 112 milyar deðere ulaþmýþtýr. Ve ayný þekilde tarihler 28 Mart 2001i
gösterdiðinde Yahoo hisseleri 14,25 dolara
düþmüþ ve hisselerin deðeri 7 milyar 958 mil-

yon dolara inmiþtir. Böylece Yahoonun propagandasýna kapýlanlarýn yitirdikleri para miktarý 105 milyar dolar olmuþtur. (Bu miktar ülkemizin tüm dýþ borçlarýnýn toplamý kadardýr.)
Gerek ülkemizdeki geliþmeler, gerekse
dünya çapýndaki geliþmeler, her durumda
emperyalist sistemin içinde bulunduðu ekonomik buhraný ve emperyalist-kapitalizmin
niteliðini bir kez daha sergilemektedir. Emperyalist-kapitalizmin ekonomik buhranlarýnýn
ne denli kaçýnýlmaz olduðu bir kez daha görüldüðü gibi, her ekonomik buhran döneminde kitlelerin yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesi daha da yoðunlaþmaktadýr. Bu mülksüzleþtirme olgusu, emekçi kitlelerin mülksüzleþtirildiði yerde, diðer özel mülk sahiplerinin
mülksüzleþtirilmesi ve giderek kapitalistlerin
mülksüzleþtirilmesi olarak sürüp gider.
... emekçiler proletaryaya ve onlara ait emek araçlarý sermayeye çevrilir
çevrilmez, kapitalist üretim tarzý, kendi ayaklarý üzerinde duracak hale gelir gelmez, emeðin daha geniþ ölçüde
toplumsallaþmasý, toprak ile diðer üretim araçlarýnýn toplumsal olarak daha
fazla sömürülen ve dolayýsýyla ortak
üretim araçlarý olarak geniþ ölçüde kullanýlan üretim araçlarý haline dönüþtürülmesi ve özel mülk sahiplerinin daha fazla mülksüzleþtirilmeleri yeni bir
biçim alýr. Þimdi mülksüzleþtirilecek
olan kimse, artýk, kendi hesabýna çalýþan emekçi deðil, birçok emekçiyi sömüren kapitalisttir. Bu mülksüzIeþtirme, kapitalist üretimin kendi içinde
taþýdýðý yasalarýn iþlemesiyle, sermayenin merkezileþmesi ile gerçekleþir. Bir kapitalist, daima birçoklarýnýn
baþýný yer... Bütün insanlarýn dünya pazarlarý aðýna sokulmasý ve böylece kapitalist rejimin uluslararasý bir nitelik
kazanmasý, bu merkezileþme ya da bir
çok kapitalistin birkaç kapitalist tarafýndan mülksüzleþtirilmesi ile elele gider.
[*]

(abç)

Mevcut kapitalist üretim iliþkilerini deðiþmez ve kalýcý olarak kabul eden hiç bir ekonomi-politika, kapitalizmin bu yasasýný deðiþtiremez. Bu sistem içinde uygulamaya sokulan
her ekonomi programý, þu ya da bu kapitalist grubun lehine, þu ya da bu kapitalist grubun ya da kapitalistlerin mülksüzleþtirilmesini
saðlamaktan öte bir iþleve sahip deðildir. Dolayýsýyla, ekonomik programlar etrafýnda baþlayan tartýþmalar ve çatýþmalar, her zaman ka[*]
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pitalistlerin kendi içlerindeki çeliþkinin yansýsý durumundadýr. Bütün ekonomik program
tartýþmalarýnýn temelinde, ekonomik buhranýn
yükünün, yani zararýn hangi kesime yükleneceði yatar. Bu amaçla, her kapitalist ya da kapitalist grup, bir yandan siyasal iktidar üzerindeki kontrol olanaklarýný geniþletirken, diðer yandan kamuoyunu kendi yanýna çekerek, diðer kesimler üzerinde toplumsal baský oluþturmaya çalýþýr. Bu da, kaçýnýlmaz ola-

rak, kapitalist gruplarýn çýkarlarýnýn ifadesini
bulan ekonomik programlarýn kamuoyunun
kabul edebileceði biçimde sunulmasýný getirir. Bu sunuþ biçimi, hemen her zaman kapitalist gruplarýn çýkarlarýnýn gizlenmesine hizmet eden genel bir söyleme sahiptir ve her
zaman küçük ve orta burjuvazinin mülksüzleþtirilmesini gizleyen niteliktedir. Ancak bunlarýn hiç biri kapitalizmin tarihsel sonunu
deðiþtiremez.

Bu dönüþüm sürecinin bütün avantajlarýný sömüren ve tekellerine alan
büyük sermaye sahiplerinin sayýlarýndaki sürekli azalmayla birlikte, sefalet, baský, kölelik, soysuzlaþma, sömürü de alabildiðine artar; ama gene
bununla birlikte, sayýlarý sürekli artan, kapitalist üretim sürecinin kendi
mekanizmasý ile eðitilen, birleþtirilen ve örgütlenen iþçi sýnýfýnýn baþkaldýrmalarý da geniþler, yaygýnlaþýr. Sermaye tekeli, kendisiyle birlikte ve kendi egemenliði altýnda fýþkýrýp boy atan üretim tarzýnýn ayakbaðý olur. Üretim
araçlarýnýn merkezileþmesi ve emeðin toplumsallaþmasý, en sonunda, bunlarýn kapitalist kabuklarýyla baðdaþamadýklarý bir noktaya ulaþýr. Böylece
kabuk parçalanýr. Kapitalist özel mülkiyetin çaný çalmýþtýr. Mülksüzleþtirenler mülksüzleþtirilirler. [*] (abç)
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Alternatifi Olmayan
Tek Ekonomi-Politika

Ülkemizde, yýllarca tüm düzen partilerinin üzerinde en çok konuþtuklarý, polemik yaptýklarý, demagojiye baþvurduklarý konularýn baþýnda enflasyon ve enflasyonu nasýl aþaðýya çekecekleri konusu gelmiþtir. Oligarþinin her hükümeti, bir
önceki hükümeti enflasyonu artýrmakla suçlayarak iþe baþlamýþ ve bir süre sonra enflasyondaki artýþla birlikte muhalefet partilerinin saldýrýlarýna muhatap
olmuþtur. ANAPýndan DYPsine, DSPsinden MHPsine, CHPsinden FPsine, tüm
düzen partileri, halk kitlelerine, onlarý ezen, yoksullaþtýran enflasyon canavarýný
sadece kendilerinin durdurabileceðini söyleyerek oylarýný artýrmaya çalýþýrken,
hiçbirinin gerçekçi bir programa sahip olmadýklarý kullandýklarý popülist sözlerden belli olmaktadýr.
Gerçekte ise, oligarþinin düzen partilerinin enflasyonu durdurmak ve ortadan kaldýrmak diye bir sorunlarý hiç yoktur. Çünkü ülkemizdeki enflasyonun temelinde, emperyalizme baðýmlýlýk ve buna baðlý olarak yerli iþbirlikçilerin uyguladýklarý ekonomi-politikalar yatmaktadýr. Bu ekonomik politikalar, yüksek enflasyon koþullarýnda tekelci sanayi burjuvazisinin geliþmesini ve emperyalist tekellerin kârlarýnýn artýrýlmasýný hedeflemektedir. Bir baþka deyiþle, ülkemizdeki
enflasyonun temelinde, emperyalist tekellerin talep yetersizliði sorununu çözmek
amacýyla kendine yeni talep yaratmak istemesi, yani yeni pazarlar bulma amacý
yatar. Emperyalizm (ve dolayýsýyla yerli iþbirlikçi-tekelci burjuvazi) kendi metalarýný satabilmek için geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde iç pazarý geniþletmekte ve böylece kendi metalarýna yeni talep yaratmaktadýr. Bir yandan devlet subvansiyonlarý
ile kendi yatýrýmlarýný korumaya alýrken, diðer yandan devletler aracýlýðýyla yeni
talepler yaratýlmaktadýr.
Emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin bir sonucu olan enflasyon,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin sürekli dýþ ticaret açýðý vermesi, dýþ borçlarýn sürekli
artmasý ve iç borçlanmanýn olabilecek en üst düzeye kadar kullanýlmasý ile
birlikte, sürekli bir olgu olmuþtur. Bu nedenle, emperyalizme baðýmlýlýk koþullarýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde enflasyon hiçbir biçimde ortadan kaldýrýlamaz ve
kaldýrýlmasý da beklenilemez. Hangi siyasal parti iktidara gelirse gelsin, emperyalizme baðýmlýlýðýn yarattýðý bu çerçeveyi kýramaz. Kýrma iddiasýnda olanlar ise,
iktidara geldikleri andan itibaren, olaylarýn hiç de kendilerinin bildiði gibi olmadýðýný görerek hizaya sokulurlar. Enflasyonu düþürüyoruz dedikleri her durumda, ekonomi üzerindeki enflasyon baskýsý büyüyerek devam eder. Kýsa
süreler için enflasyonda meydana gelen düþüþler, orta vadede katlanan ve hýzlanan enflasyonlarýn nedeni olur. Bugün Arjantinde görüldüðü gibi, düþürülmüþ
enflasyon oranlarý, ayný zamanda Arjantin ekonomisini sürekli bir durgunluk
içine sokmuþtur. Durgunluktan çýkmak için yapýlacak her uygulama, kaçýnýlmaz
olarak enflasyonun yükselmesine neden olmaktadýr.
Ülkenin ödemeler dengesinde belirleyici yere sahip olan dýþ ticaret dengesi
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ile dýþ borçlanma ve borç geri ödemelerinin yapýsý ve geliþimi incelendiðinde,
ülkemizdeki enflasyonun nedenleri daha açýk olarak görülür.
Ödemeler dengesinde Cari Ýþlemler kýsmýnda yer alan ithalat ve ihracat
kalemleri ve bunlarýn oluþturduðu ticaret dengesi, yani ithalat ile ihracat arasýndaki fark, ülkenin döviz rezervlerini ve döviz gereksinmesini de belirler. Öte yandan, ödemeler dengesinde ikinci büyük kýsmý oluþturan dýþ borçlar, ana para
ve faiz ödemeleri, alýnan yeni dýþ borçlarý belirlediði gibi, dýþ ticaret açýðý ile birlikte döviz gereksinmesinin büyüklüðünü gösterir.
Dýþ Ticaret Dengesi
(Milyon dolar)

Ýhracat
Ýthalat
Fark
13.593
-21.047
-7.454
14.715
-22.871
-8.156
15.345
-29.428
-14.083
18.106
-23.270
-5.164
21.636
-35.709
-14.073
23.225
-43.627
-20.402
26.261
-48.559
-22.298
26.973
-45.922
-18.949
26.588
-40.692
-14.104
26.587
-53.982
-26.658
Toplam Dýþ Ticaret Açýðý -151.341

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Dýþ Borçlar
(Milyon dolar)

Dýþ Borç
Toplamý
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Toplam
[*]
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50.489
55.592
67.356
65.356
73.278
83.996
91.337
96.956
101.781
112.955

Yýl Ýçinde Geri Ödeme
Ana para

[*]

4.121
5.294
4.653
6.070
7.594
7.218
7.830
11.690
12.866
11.611
78.947

Faiz

3.430
3.217
3.574
3.923
4.303
4.200
4.588
4.823
5.450
4.350
41.858

Toplam

7.551
8.511
8.227
9.993
11.897
11.418
12.418
16.513
18.316
15.961
120.805

Yýl Ýçinde Alýnan
Yeni Dýþ Borçlar
5.976
7.123
9.207
5.291
6.293
8.912
13.265
14.211
16.276
19.944
171.398

GSMH
158.596
163.496
177.539
149.534
157.097
178.133
192.226
206,279
185.136

Ocak-Eylül 2000

Ülkemizin son on yýllýk dýþ ticaret verilerinin açýkça gösterdiði gibi, dýþ ticaret
açýðý sürekli bir olgudur ve konjonktürel olarak ekonomik buhranýn þiddetlendiði
yýllarda düþüþ göstermekle birlikte, sürekli büyümektedir. Son on yýl içinde net
dýþ ticaret açýðý 151 milyar 341 milyon dolar olmuþtur. Bu büyüklük, ülkenin bir
yýllýk tüm mal ve hizmet üretimine, yani Gayri-Safi Milli Hasýlaya (GSMH) yaklaþýktýr. Yýllýk bazda ithal mal ve hizmetler, GSMHnýn %25ini oluþturmaktadýr.
Bir baþka deyiþle, ülkemizin bir yýl içinde ürettiði kabul edilen mal ve hizmetlerin %25i ülke dýþýndan gelmektedir. Özellikle 1950li yýllardan itibaren sürekli artan ve büyüyen dýþ ticaret açýðý, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin
bir sonucu olmuþ ve yýllar içinde bu geliþmiþtir.
Yankee emperyalizmi, özellikle 1946dan sonra, yeni-sömürgecilik metodunu geliþtirdi. Ve bu yeni-sömürgecilik politikasýný, Truman, Marshall
doktrinleri ve askeri paktlarla, ikili anlaþmalarla tezgahladý.
Bu politikanýn esasý, daha az masrafla, daha geniþ pazar imkaný saðlayan, daha sistemli ve ulusal savaþlara yol açmayacak, daha üst sevi-
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yeye çýkmýþ emperyalizmin problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayanmaktadýr. En temel metodu, sermaye ihraç ve transferinin terkibindeki deðiþikliktir. Sermayenin 5-6 elemaný arasýnda yeni bir oran
yaratýlmýþtýr. Þöyle ki, savaþ öncesi nakit sermaye ihracý, sermayenin isim,
patent hakký, yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman, vs. gibi diðer elemanlarýna kýyasla çok daha fazla yer tutarken, savaþ sonrasý dönemde
özellikle 1960dan sonra bu iþleyiþ tersine dönmüþ, nakit sermaye ihracýnýn dýþýndaki sermayenin yukarda özetlediðimiz elemanlarý aðýrlýk kazanmýþtýr.
Bugün geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, yabancý nakit sermaye oranýnýn yerli
nakit sermayeye oranla çok az olduðu fakat mutlak dýþa baðýmlý birçok
sanayi kuruluþu mevcuttur. (Örneðin oto sanayi) Birkaç yüzde yüz dýþa
baðýmlý temel sanayi tesisi kurulmakta ve bunlara baðýmlý olmaya mahkum hafif ve orta sanayi belli ölçülerde geliþtirilmektedir. (Bu sanayi
kuruluþlarýnýn temelinde ise, yabancý sermayenin nakit sermaye dýþýnda
kalan elemanlarý yatmaktadýr.) [*]
Ýþte bu þekilde oluþturulmuþ olan dýþa baðýmlý sanayi, kaçýnýlmaz olarak sürekli ve artan oranda ithal mallarýna gereksinme duymaktadýr. Dýþ ticaret dengesinde meydana gelen açýkta ifadesini bulan ithalat artýþýnýn temel nedeni budur.
Ýthalatýn birleþimine bakýldýðýnda, ara mallarý ithalatý, genel ithalat içinde %6070 oranýnda paya sahiptir. Ülke içinde üretilmeyen tüketim mallarýnýn genel ithalat içindeki payý %10lar seviyesinde kalýrken, yatýrým mallarý ithalatý %20ler
seviyesinde bulunmaktadýr. Bu da, ithalattaki artýþýn ana nedeninin dýþa baðýmlý
sanayilerin gereksinme duyduklarý ara mallarý ithalatý olduðunu açýkça göstermektedir.
Yeni-sömürgecilik yöntemlerinin özü, emperyalizm yanlýsý küçük-burjuva ekonomistlerinin 1980 sonrasýnda savaþ ilan ettikleri ve 1930lardan 1950lere kadar
ülkemizde kendine özgü tarzda sürdürülen ithal ikameci sanayileþmeden farklý
olarak, oluþturulan sanayilerin dýþa baðýmlý kalmasý ve bu baðýmlýlýk içinde sürekli
emperyalist metalarýn ithalatýna yol açmasýdýr. Ýthal ikameci sanayileþmenin
özü, üretim mallarý ithalatý ile sanayileþmekdir. Bu ekonomi-politika, ülke içinde
üretilmeyen, dolayýsýyla ithal edilen mallarýn ülke içinde üretilmesini hedefler.
Bu amaçla belirli bir dönemde dýþ ticarette meydana gelen açýk, ülke içi ve dýþý
borçlanma yoluyla karþýlanmakta ve belirli bir zaman sonrasýnda bu borçlarýn
kapatýlmasý planlanmaktadýr. Ancak emperyalist sistem içinde ithal ikameci
sanayileþme, yeni-sömürgecilik yöntemlerine uygun olarak dýþa baðýmlý sanayilerin kurulmasý sonucunu vermiþtir. 1980 sonrasýnda ithal ikameci sanayileþme
ile ihracata yönelik sanayileþme stratejileri arasýnda süregiden tartýþmalardaki
kýsýrdöngü de bu gerçeðin bir kenara býrakýlmasýnýn bir sonucu olmuþtur. Bu
tartýþmalarýn yarattýðý olumsuz sonucu ise, emperyalizme baðýmlý olmayan
sanayileþme politikalarýnýn, hemen her durumda ithal ikameci sanayileþme
olarak damgalanmasý olmuþtur.
Bu baðýmlýlýk iliþkisinin salt son on yýlda ülkemize getirdiði yük, dýþ ticaret
açýðýndan kaynaklanan 222 milyar 649 milyon dolar ile dýþ borçlanmadan kaynaklanan 171 milyar 398 milyon dolardýr. Borç tuzaðý olarak tanýmlanan bu baðýmlýlýk iliþkisinin son on yýllýk bilançosu, dýþ borç toplamýnýn (stoku) 120 milyar dolarlar seviyesine yükselmesidir. Gayri Safi Milli Hasýlanýn 190-200 milyar dolar
seviyesinde olduðu gözönüne alýndýðýnda, ülke içinde üretilen deðerlerin %60nýn
yabancý ülkelere olan borç nedeniyle ipotek altýnda olduðu görülecektir. Öte
yandan, son on yýlda 120 milyar 805 milyon dolar, ana para ve faiz olarak dýþ
borç ödenmesine karþýn, dýþ borçlar 60 milyar dolar civarýnda artmýþtýr. Oransal olarak bu dýþ borç miktarý GSMHdaki ortalama 40 milyar dolar tutarýndaki
artýþtan %50 daha fazladýr. Bu da, dýþ borçlarýn üretken yatýrýmlarda kullanýlmadýðýnýn açýk kanýtýdýr.
Emperyalizm yanlýsý küçük-burjuva ekonomistlerine göre, bu dýþ borçlanma
[*]

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III
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yoluyla elde edilen kaynaklar kötü politikacýlar tarafýndan KÝTlerin açýklarýnýn
kapatýlmasý için kullanýlmýþtýr. Bir baþka deyiþle, dýþ borçlanma yoluyla elde
edilen paralar, devlet kuruluþlarýnýn ürettiði mal ve hizmetlerin deðerlerinin altýnda fiyatlarla satýlmasýyla ya da yüksek taban fiyatlarý verilmesiyle yahutta oy
uðruna þiþirilen devlet kadrolarýnýn maaþlarýnýn ödenmesiyle tüketilmiþtir! Oysa,
tüm verilerin gösterdiði tek gerçek, dýþ borçlanma yoluyla bulunan paralarýn büyük bölümü dýþa baðýmlý sanayilerin artan ithalat gereksinmesini karþýlamak
amacýyla kullanýlmýþtýr.
Dýþ borçlarýn borçluya göre daðýlýmý
1991

1992

Orta-Uzun Vadeli
Dýþ Borç Toplamý 41.372 42.932
Top. Kamu Borçlarý 25.134 25.796
Kredi Mektuplu
Döviz Tevdiat H. 5.713 5.771

KÝTler

Özel sektör
Kýsa Vadeli
Dýþ Borçlar
Kamu (TCMB)
Ticari Bankalar
Özel Sektör



(milyon dolar)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

48.823 54.291 57.577
28.336 30.416 31.095

62.292
32.066

66.897
31.334

75.689 78.309
32.308 34.567

5.185
2.252

5.135
3.184

6.282
5.439
5.968

8.308 10.397
5.438 4.811
6.144 7.619

10.720
2.902
10.721

10.267
3.196
16.639

11.681 9.916
3.304 3.382
23.289 25.768

9.117
557
5.216
3.344

12.660
572
7.157
4.931

18.533 11.310 15.701
667
828
993
11.127 4.684 6.659
6.739 5.798 8.049

17.345
984
8.419
7.942

17.994
889
8.503
8.602

21.217 23.472
905
686
11.159 13.172
9.153 9.614

Dýþ borçlarýn borçluya göre daðýlýmýnda görüldüðü gibi, gerek kýsa vadeli
borçlarda, gerekse orta ve uzun vadeli borçlarda özel sektörün payý sürekli
olarak artmaktadýr. 1991 yýlý itibariyle, toplam 50 milyar 489 milyon dolar toplam
dýþ borcun 10 milyar 812 milyon dolarý, yani %20si özel sektöre aitken, 1999
yýlýnda toplam dýþ borç miktarý 101 milyar 781 milyon dolara çýkarken, özel
sektörün borç miktarý 48 milyar 554 milyon dolar olmuþtur (%47,7). Son on
yýlda orta ve uzun vadeli özel sektörün dýþ borç toplamý 12 kat artarak 2.252
milyon dolardan 25.768 milyon dolara çýkmýþtýr. Kýsa vadeli dýþ borçlarýn ise %97si
özel sektöre aittir ve yüksek faiz oranlarý da bu borçlarda ortaya çýkmaktadýr.
Yine bu verilerin gösterdiði diðer bir gerçek, KÝTlerin dýþ borçlarýnýn genel
toplam içinde %3lük bir yere sahip olduðu ve giderek azaldýðýdýr. KÝTlerin
özelleþtirilmesinin ilk yýllarýnda uzun ve orta vadeli borçlanmada sýnýrlý bir yere
sahip (%5,4) olan özel sektörün payý 1999 yýlýna gelindiðinde %32,9a yükselmiþtir. Böylece, son yýllarda gerek dýþ ticaret açýðýndaki büyümenin, gerekse dýþ
borçlarda meydana gelen artýþýn nedeni özel sektörün büyümesidir. Ve özel
sektörün büyümesinin tümüyle dýþ borçlanmayla meydana gelmiþ bir büyüme
olduðu hemen görülmektedir.
Dýþ ticaret dengesi ve dýþ borç stoku verileri birleþtirildiðinde, özel sektörün
son on yýl içinde ülke ekonomisine getirdiði yük, 10 milyar 812 milyon dolardan
48 milyar 554 milyon dolara yükselen özel sektör borçlarýnýn meydana getirdiði 37 milyar 742 milyon dolarlýk dýþ borç artýþ ile, 1991 yýlýnda 7 milyar 454
milyon dolar olan dýþ ticaret açýðýnýn 24 milyar 965 milyon dolara çýkmasýyla
meydana gelen 17 milyar 511 milyon dolar açýkla birlikte 55 milyar 253 milyon
dolardýr. Bu da, toplam dýþ borcun %50sini oluþturmaktadýr. Bunun yanýnda,
orta ve uzun vadeli borçlanmalarda ortalama %11.8 faiz verildiði düþünüldüðünde,
özel sektörün ekonomiye getirdiði yýllýk faiz yükü 2 milyar 184 milyon dolardýr. Kýsa vadeli borçlarda %30lara varan faizler ödendiði gözönüne alýndýðýnda yýllýk faiz yükü 5 milyar dolara ulaþmaktadýr. Uzun ve orta vadeli borçlarda
on yýl itibariyle toplam faiz miktarý 25 milyar dolara ulaþmaktadýr. Kýsa vadeli
borçlara verilen yüksek faizlerle birlikte bu miktar 50 milyar dolara ulaþmaktadýr.
Sonuç olarak, özel sektörün son on yýlda ülke ekonomisine yaptýðý katký 100
milyar dolar civarýnda dýþ borç ve faiz yüküdür.
Yeri gelmiþken hemen belirtelim, son bir yýl içinde el konulan özel ban-
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kalarýn içine düþtükleri ödeme zorluðunun temel nedeni, bu bankalarýn dýþardan aldýklarý ve birikmiþ 13 milyar 172 milyon dolar borç ve bunlarýn 4-5 milyar dolar tutan faizleridir. Bu bankalar için hortumlandýðý söylenen ya da
hazineye getirdiði yük olarak ifade edilen 10 milyar dolar salt Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) devredilen bankalarýn borçlarýna iliþkin
olup, hiçbir þekilde bu borçlarýn faizlerini kapsamamaktadýr.
Görüldüðü gibi, dýþa baðýmlý bir sanayileþme (adýna ister ithal ikameci sanayileþme denilsin, ister ihracata yönelik sanayileþme denilsin) ülkeyi artan
bir dýþ borçlanma sürecine sokmaktadýr. Bu yolla saðlandýðý varsayýlan üretim
artýþý ya da toplumsal refah, sadece borçlarýn alýndýðý ve geri ödemenin yapýlmadýðý zaman için geçerli olan göreli ve geçici bir olgudur.
Sorun, bir ülkenin kendi öz kaynaklarý ve kendi emek-gücü ile geliþmesi,
kalkýnmasý ve halk kitlelerinin yaþam koþullarýnýn sürekli yükseltilmesidir.
Bu baðlamda, enflasyon sorunu, kalkýnma sorununun bir parçasý olmaktadýr.
Dýþ borçlanmayla saðlanacak bir kalkýnma, kaçýnýlmaz olarak bu borçlarýn ve
faizlerinin ödenmesiyle birlikte kendisini yeniden sýfýrlamaktadýr. Çünkü emperyalist ülkelerden alýnan borçlar, sonal olarak emperyalizme baðýmlý sanayilerin
kurulmasýnda kullanýlmakta ya da bu sanayilerin gereksinme gösterdiði yan ürünlerin üretilmesi için (ki genellikle devlet eliyle) gerekli yatýrýmlara gitmektedir.
Emperyalizme baðýmlý sanayilerin kurulmasý, buralardan elde edilen kârlarýn
yeniden emperyalist ülkelere kâr transferi ya da patent hakký, know-how adý
altýnda geri dönmesini saðladýðýndan, yatýrýmda kullanýlan dýþ kredilerin ödenmesi için geriye bir þey kalmadýðý gibi, dýþ borçlarýn faizlerini ödeyebilecek bir
kârýn bile ülkede kalmasýný engellemektedir. Böylece, kapitalist ekonominin en
basit kuralý bile iþletilmemektedir.
Bilindiði gibi, kapitalist herhangi bir alanda yatýrým yaparken, gerek kendi öz
kaynaklarýndan saðladýðý, gerekse kredi olarak aldýðý parayý sermaye olarak kullanýr. Her zaman bu sermayenin, maliyet üstü bir gelir (kâr) getirmesi gerekir.
Bu da, metalarýn üretilmesi için gerekli deðiþen ve deðiþmeyen sermaye öðelerinin toplamýdýr. Buna kapitalistin aldýðý kredilerin faiz miktarý da dahil edilir.
Eðer, diðer herþey sabit olmak koþuluyla, kapitalistin kâr oraný, aldýðý kredilerin
faiz oranýndan yüksek olursa, üretim geniþletilmiþ bir üretim olarak devam eder.
Aksi halde, kapitalistin tüm kârý, mali-sermayeden aldýðý kredilerin faiz ödemelerine gider ki, bu durumda iflas kaçýnýlmaz olur. Bu sonuçtan kaçýnmak için,
kapitalistin her yeni borçlanmasý, süreci hýzlandýrýr ve yýkýmýn boyutlarýný büyütür. Buna karþýn, kapitalist kendi metalarýný deðerlerinin çok üstünde satabilirse,
yani kendisinin ödemek zorunda bulunduðu faiz oranlarýnýn üstünde bir fiyattan metalarýný satabilirse, bir süre için kendini ayakta tutabilir. Bu da, meta fiyatlarýnýn gerçek deðerlerinin üstünde bir fiyattan satýlmasý demektir ve sonuçta
tüketicinin sýrtýna yüklenen bir ekonomik maliyet olur. (Enflasyon)
Ama ayný süreçte, tüketicilerin alým gücünde bir deðiþiklik olmadýðý sürece,
kapitalistin metasýný satabilmesinin sýnýrý, tüketicinin mevcut gelirleri ve birikimleri ile sýnýrlýdýr. Böylece bu sýnýra ulaþýldýðýnda, pazarda metalar satýlamaz ve
meta-sermaye para-sermaye haline dönüþemez. Kapitalist bu durumda nakit
sýkýntýsý (likidite sýkýþýklýðý) içine girerek, tüm ödemelerini (kredi borçlarýnýn
ana para ve faiz ödemeleri ile üretim için gerekli hammadde ve yarý-mamül
madde için yapacaðý ödemeler ve ücretler) durdurur. Bunun yansýsý, kendisine
kredi veren bankalarýn kredilerini tahsil edememeleri, hammadde ya da yarýmamül madde üreticilerinin ürünlerini satamamalarý ya da sattýklarý metalarýn
parasýný geri alamamalarý vb.dir. Yani topyekün bir buhran patlak verir. Ýþte devlet
bu noktada devreye girerek ya da bu noktaya gelineceði bilindiðinden sürekli
devrede tutularak, kapitalist metalarýn satýlabilmesi için yapay bir talep yaratmaya, kapitalistin ödemelerini yapabilmesini saðlayacak krediler bulmaya, verdiði
kredileri geri alamayan bankalarý subvanse ederek ya da son yýllarda yapýldýðý
gibi BDDK türünden kurumlar oluþturup buraya devrederek, buhranýn etkisini
yavaþlatmaya yönelir. Böylece devlet, tüm kapitalistler adýna, kapitalistlerin tüm
açmazlarýnýn tamamlayýcýsý ve üstlenicisi olarak devreye girer.
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Devlet, burada halktan topladýðý vergileri ve hazine kaynaklarýný (karþýlýksýz
para basma, emisyon hacmini artýrma) kullanmak durumunda olduðu için (dýþ
borçlarý þimdilik bir yana býrakýrsak), öncelikle vergileri artýrmak ve karþýlýksýz
para basmak durumundadýr. Ancak bu vergi artýþý, tüm kesimlere yönelik olmayýp, çalýþan kesimlere yönelik olmak zorundadýr. Karþýlýksýz para basmak ise,
milli gelirdeki net artýþlarý artan oranda para miktarýnýn piyasaya sürülmesi olarak, meta fiyatlarýnýn para miktarýndaki artýþa baðlý olarak artmasýna neden
olmaktadýr. Bu, iç talebin kýsýlmasýný getirerek, kitlelerin daha sýnýrlý tüketimini
ve yaþamasýný (kemer sýkma) bir kader haline getirmektedir. Ancak iç talebin kýsýlmasýnýn asýl somut ifadesi ise, çalýþan kesimlerin gelirlerinde düþüþ olmasýdýr. Bu düþüþler, doðrudan çalýþma süresini uzatarak ya da ücretleri dondurarak yapýlamayacaðý koþullarda (artý-deðer oranýnýn mutlak artýrýlmasý), reel
ücretlerde sürekli düþüþ saðlanarak gerçekleþtirilir. Ýþte enflasyon reel ücretlerin sürekli düþürülmesinin en temel aracý durumundadýr.
Mevcut emperyalist sömürü mekanizmasýnýn içinde enflasyonun bu çok yönlü
kullanýmý, bu olguyu sürekli hale getirmektedir.
Sözün özü, ülkemizdeki sürekli enflasyonun nedeni emperyalist sömürüdür ve bu sömürü tarafýndan belirlenmiþ ekonomi-politikalardýr. Bu nedenle,
bir bütün olarak ekonomik kalkýnma ve büyümenin bütünsel bir devrimci
ekonomi-politikasý, emperyalist ekonomi-politikanýn yerine geçirilmediði sürece, bu sorunlar sürüp gidecektir.
Emperyalist ekonomi-politikanýn ortadan kaldýrýlmasýnýn ilk adýmý, ülkenin emperyalizme olan baðýmlýlýðýný ortadan kaldýrmaktýr. Bu yapýlmadýðý sürece, emperyalizmden baðýmsýz bir ekonomi-politikanýn uygulanabilme olanaðý yoktur.
Yani, sorunun çözümünün ilk halkasý, anti-emperyalist ve anti-oligarþik bir devrimle siyasal iktidarýn ele geçirilmesidir.
Ýþte bu devrimin sonucu kurulacak halk iktidarýnýn uygulayacaðý ekonomipolitika sorunlarýn kalýcý çözümüdür ve enflasyonun sonudur.
Herþeyden önce ekonomik kalkýnma ya da büyüme, halk kitlelerinin yaþam
koþullarýnýn sürekli iyileþmesi demektir. Bu baðlamda ekonomik kalkýnma, nüfus artýþýný da göz önüne alarak, bu nüfüs artýþýný aþan bir düzeyde üretimin artýrýlmasý ve böylece kiþi baþýna düþen ürünlerin (üretim mallarý üretimi ile tüketim
mallarý üretimi olarak) artýrýlmasý demektir. Bir baþka deyiþle, ekonomik kalkýnma genel bir üretim artýþý olmadýðý gibi, kýsa dönemde ve birden kitlelerin tüketim düzeyinin yükseltilmesi demek deðildir. Tersine kitlelerin tüketim düzeyinin
zaman içinde yükseltilmesi ve bunun sürekli hale getirilmesidir.
Ekonomik kalkýnma ya da büyümenin bu gerçekliði, yeni-sömürgecilik koþullarýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizme baðýmlý bir kapitalizmin
geliþmesiyle ortaya çýkan olgular açýsýndan önemlidir.
Yeni-sömürgecilik koþullarýnda, orta ve hafif sanayinin geliþtirilmesi, ilk dönemde bireylerin görece tüketimini artýrmýþ ve geçmiþ döneme kýyasla (nispi
olarak) bir refah ortamý yaratmýþtýr. Ancak emperyalist sistemin kendi bunalýmlarý sonucu görece bu geliþmeler, zaman içinde görüntüsel (T. Özalýn ifadesiyle
vitrin) olarak kalmýþtýr. Emperyalist sistemin kendi bunalýmýna ve bunalýmýn
derinleþme durumlarýna göre, bu görüntüsel geliþmeler de önemli ölçüde ortadan kalkmýþtýr. Özellikle yeni-sömürgecilik yöntemlerinin kaçýnýlmaz bir sonucu
olarak ortaya çýkan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin aþýrý borçlanmasý ve belirli zamanlarda bu borçlarý ödeyemez hale gelmesi, 1974 sonrasýnda kýsýr bir döngü yaratmýþtýr. Dünya ekonomik buhranýnýn derinleþme eðilimine paralel olarak
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde patlak veren döviz darboðazlarý, emperyalist metropollerde mali krizin temelini oluþturmuþtur. Genellikle emperyalist metropollerde ekonominin askerileþtirilmesi ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde siyasal yönetimin askerileþtirilmesi ile birlikte uygulamaya sokulan istikrar tedbirleri,
hemen her durumda ekonomik kalkýnmayý (büyüme) durdurmuþ ve halkýn yaþam düzeyinin hýzla kötüleþmesine neden olmuþtur. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde
kýrsal alanlarda sýnýfsal farklýlaþmalar artarken, gelir daðýlýmý büyük bir dengesizlik gösterir olmuþtur.
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1980 yýlýnda emperyalist sistemin içine girdiði büyük ekonomik buhran
koþullarýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný ödeyemez hale gelmesi, bu
ülkelerde fiyatlarýn görülmedik oranlarda yükselmesine neden olmuþtur. Böylece emperyalist sistem II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda, sistemin bütününde
egemen olan yüksek enflasyonla yüzyüze gelmiþtir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
dýþ borçlarýný ödeyemez halde olmasýnýn dünya çapýnda faizlerin (kýsa vadeli
faiz oranlarý %13ler seviyesine çýkarken, uzun vadeli faiz oranlarý %17ye -Fransa- ulaþmýþtýr) olaðanüstü artmasýna neden olmasýyla birlikte emperyalist metropollerde ekonomik durgunluk ortaya çýkmýþtýr. Bu tarihe kadar ekonomik
durgunluk karþýsýnda bir silah olarak kullanýlan enflasyonist politikalar iþe yaramaz hale gelmiþ ve enflasyon ile durgunluk birlikte görünür olmuþtur. (Stagflasyon)
1980 ekonomik buhranýnda ABD ekonomisinin durgunluk içine girmesiyle
birlikte baþlayan yüksek faiz ortamý, dolara olan talebi artýrmýþtýr. Dolar talebinin
artmasýna paralel olarak dolarýn deðeri de artmýþ ve bunun sonucu geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin paralarý hýzla deðer kaybetmiþtir. Bu da, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ulusal paralarýna göre dýþ borç miktarýný görülmedik ve ödenemez boyutlara
ulaþtýrmýþtýr.
Dünya ekonomik buhranýndan en çok etkilenen ABD ve Ýngiltere monetarist politikalar izleyerek çýkýþ noktasý ararken, ayný monetarist politikalar geribýraktýrýlmýþ ülkeler için IMF tarafýndan stand-by anlaþmalarý ile uygulanmasý
zorunlu bir kural haline getirildi. ABDde Reagen, Ýngilterede Thatcher, sosyal
refah devletinin sonuna gelindiðini ve her türlü sosyal devlet politikalarýna
son verileceðini ilan ederek uygulamaya baþladýklarý monetarist politikalar, dünya çapýnda büyük propaganda ile kitlelerin karþýsýna konuldu. Ve geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin hemen hepsinde yönetimler askerileþtirilerek uygulamaya sokulan istikrar tedbirleri, uygulanan sýký para politikasý (monetarizm) ile reel ücretlerin
büyük boyutlarda düþürerek mal ve hizmetlerin fiyatlarýnýn düþürülmesini saðladý. Bu þekilde fiyatlarý düþürülmüþ mal ve hizmetler, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
ulusal paralarýnýn dolar karþýsýnda büyük deðer yitirmesiyle (döviz kuru politikalarýyla) çok düþük fiyatlarla emperyalist metropollere ihraç edilerek, metropol
ülkelerde tüketim mallarýndaki enflasyonun denetim altýna alýnmasýný olanaklý
kýldý. Ancak, ayný sonuç, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde birkaç ay ya da yýl süren
enflasyon düþüþlerinin ardýndan gelen devalüasyonlar ve yeniden yükselen
enflasyon döngüsü oluþturdu.
Dünya çapýnda emperyalist basýn ve yayýn organlarýyla ve Amerikan emperyalizminin demokrasi projesinin saðladýðý yeni olanaklarla sürdürülen propaganda, býrkaç ay ya da yýl süren enflasyon düþüþlerini öne çýkartarak, monetarist politikanýn alternatifi olmadýðý temasýný iþleyerek kitleleri koþullandýrmaya baþladý.
Ortaya çýkan kýsýr döngünün bir yanýnýn böylesine abartýlarak propaganda
konusu haline getirilmesi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki mevcut yapýnýn düzeltilmesi ya da istikrarlý hale getirilmesi için IMFnin istikrar tedbirlerinin uygulanmasýnýn gerekliliði düþüncesini ve buna baðlý çeþitli küçük-burjuva teorilerin
yayýlmasýný getirmiþtir. Monetarizmden kaynaklanan bu küçük-burjuva teoriler, giderek sosyal reformizmin programý haline gelirken, çoðulcu sanayileþmeçoðulcu demokrasi türünden ne olduðu belirsiz söylemlerle kafalarý daha da
karýþtýrdý.
Bu anlayýþlar, ifadesini sosyal-demokraside bulmaya çalýþýrken, kalkýnmanýn baðýmsýz bir tarzda gerçekleþemeyeceði, karþýlýklý baðýmlýlýðýn zorunlu olduðu tezleriyle emperyalizmle olan iliþkilerin sürdürülmesini esas alýr, mevcut yapý
içinde gelir daðýlýmýnýn dengeli hale getirilmesiyle sorunun çözümleneceðini
ileri sürer. Ancak sorun, ayný zamanda üretimin artýrýlmasý sorunu olduðu için,
yatýrýmlarýn finansmaný, zorunlu (vergiler) ya da gönüllü tasarruflarý (banka mevduatlarý vb.) artýrarak bulunmak zorundadýr. (Burjuva ekonomistler bunlara saðlam kaynaklar demektedir.) Artan oranlý gelir vergisi, tarýmýn vergilendirilmesi
bu istikrar tedbirleri için de, reformizm için de büyük öneme sahiptir. Bunun
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dýþýndaki finansman kaynaklarý olarak dýþ borçlanma, onlarýn dilinde dengeli
olarak kullanýlmalýdýr. Böylece emperyalizme baðýmlýlýk önsel olarak kabul edildiðinden, hiçbir zaman istikrar tedbirleri ilan edilen sonuçlara ulaþamaz ve
reformist politikalar ekonomik kalkýnmayý sürekli hale getiremezler. Yapabilecekleri, 1983-1989 arasýnda T. Özalýn yapabildikleri ile sýnýrlýdýr.
Sorunlar açýkça ortaya konulmalýdýr:
Soru 1° Emperyalist sistem içinde ve emperyalist sömürü koþullarýnda,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde, sürekli ve dengeli bir kalkýnma (büyüme) olanaklý mýdýr?
Soru 2° Emperyalist tekellerin taleplerine uygun olarak ortaya çýkan
kýsa süreli büyüme dönemlerinin ardýndan, kaçýnýlmaz olarak gelir daðýlýmýnýn, ekonominin iç dengelerinin ve dýþ ödemeler dengesi açýklarýnýn
sürekli bozulduðu dönemlerin gelmesi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin boyun
eðmesi gereken kaderi midir?
Eðer bu sorularýn yanýtý olumsuz ise,
Soru 3° SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda emperyalist propaganda
ile hergün sürekli ifade edildiði global bir dünyada, emperyalist sömürü
iliþkilerinin dýþýnda, emperyalizmden baðýmsýz olarak, tek bir ülkede, emperyalizmden yalýtýk ve ayrýksý olarak ekonomik kalkýnma olanaklý mýdýr?
Soru 4° Emperyalizmden baðýmsýz sürekli ve dengeli bir kalkýnma
(büyüme) için gerekli kaynaklar mevcut mudur?
Bu sorularýn yanýtý olumlu ise, bilinmelidir ki, bu, sadece devrimci bir iktidar
koþullarýnda olanaklýdýr.
Devrimci iktidar,
Baþta ABD emperyalizmi olmak üzere, tüm emperyalist ülkelerin ve
çokuluslu tekellerin açgözlü sömürüsünün ve yerli iþbirlikçilerinin talanýnýn
sonucunda ortaya çýkmýþ olan çarpýk ve geri bir sanayiye sahip ülkemizde, demokratik halk devrimi, gerçek ve baðýmsýz bir sanayileþme ve ileri
bir tarýmsal ekonomi yaratarak, halkýn yaþam düzeyini sürekli yükseltmek
amacýyla, halkýn öz insiyatifine, emeðine ve örgütlü gücüne dayalý bir ekonomik yapý oluþturmaya olanak saðlar.
Halka dayalý, demokratik katýlýmý esas alan ve emeði tüm deðerlerin
yaratýcýsý olarak gören halk iktidarýnýn ekonomi-politikasý, herþeyden önce
yeni-sömürgeciliðin hýzla tasfiyesini amaçlar. Reformist deðil, devrimci
nitelikte olan bu ekonomi-politikanýn yürütülmesinde, halk iktidarý, yenisömürgeciliðin tasfiyesi ve oligarþik sömürünün ortadan kaldýrýlmasý için
gerekli önlemleri alacaktýr. [*]
Görüleceði gibi, devrimci iktidar, esas olarak halkýn yaþam düzeyini sürekli
yükseltmeyi hedefler. Doðal olarak bu hedefin önündeki engellerin kaldýrýlmasý,
devrimci iktidarýn temel görevidir ve ekonomi-politika bu hedefe ulaþmak amacýyla oluþturulmak durumundadýr.
Öncelikli hedef, emperyalist sömürü iliþkisinin oluþturmuþ olduðu ve tümüyle emperyalizmin taleplerine uygun olarak biçimlendirilmiþ olan çarpýk sanayileþmenin düzeltilmesi, daha tam deyiþle, gerçek ve baðýmsýz bir sanayinin kurulmasýdýr. Buna paralel olarak ve ayný anda, tarýmsal ekonominin yeniden düzenlenmesi gündemdedir.
Ýþte bu iki ana hedef, yani baðýmsýz sanayileþme ve ileri bir tarýmsal ekonomi kurulmasý hedefi, bugün tüm emperyalizm yandaþý ve globalizm popagandisti küçük-burjuva ekonomistlerinin her fýrsatta olanaksýz olduðunu ilan ettikleri, globalleþen dünyada böyle bir þeyin hayal olduðunu, böyle bir hedefin ülkeyi içine kapanýk hale getireceðini, kapalý bir ekonomi yaratarak halký
yoksulluða ve sýkýntýya sokacaðýný söyledikleri hedeflerdir. 1980 sonrasýnda tüm
propaganda araçlarý kullanýlarak (medyadan, üniversite kürsülerine kadar) çürütülmeye çalýþýlan ve önemli ölçüde yeni yetiþen genç kuþak üzerinde etkili olan
bu propagandanýn temel dayanaðý, ithalatýn liberalizasyonu ile ülkeye her türlü
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emperyalist metanýn giriþinin serbest býrakýlmasýyla birlikte pazarda emperyalist
meta çeþitliliðinin artmasý ve geçmiþ dönemlerde karaborsadan alýnan bu metalarýn maðzalardan bulunabilir olmasýnýn yaratmýþ olduðu görüntüdür.
Emperyalist metalarýn ithalatýnýn belirli bir zaman sonrasýnda ortaya çýkardýðý
dýþ ticaret açýðý ve bu açýðýn kapatýlamaz boyutlara ulaþmasýyla birlikte uygulamaya sokulan istikrar tedbirlerinýn asýl olarak tüketimi kýsmayý hedeflediði
koþullarda, kaçýnýlmaz olarak emperyalist metalarýn iç pazarda satýnalýnabilir olmasýnýn sürekli ve kalýcý olmadýðý ortaya çýkmýþtýr. Ancak yýllardýr sürdürülen
propaganda ve geniþ kesimlerin buna bilinçsizce inandýrýlmýþlýklarý, ister istemez
ülkemizde son iki yýldýr meydana gelen geliþmelerin konjonktürel olduðu, yani
bir süre sonra düzeleceði beklentisini de oluþturmuþtur. Oysa, gerek ülkemizin yakýn tarihi, gerekse dünya ekonomisinin tarihsel geliþimi, bu geliþmelerin
konjonktürel olmayýp yapýsal olduðunu, yani emperyalist sistemin özsel niteliði
olduðunu defalarca kanýtlamýþtýr.
Bu görüntüsel ve propagandif durumun yarattýðý sorun, ekonomi-politikalarýn niteliðinden çok sunuluþunu öne çýkarmasýdýr. Son Kemal Derviþ olayýnda
görüldüðü gibi, kiþinin hiçbir özelliði bulunmamasýna ve ülkemizde meydana
gelen son krizlere karþý hiçbir programa sahip olmamasýna raðmen, büyük bir
medya propagandasý ile kurtarýcý durumuna yükseltilmiþtýr. Bakan olarak atanmasýnýn üzerinden bir ay geçmesine raðmen, Kemal Derviþin kendine özgü bir
program bile oluþturmamýþ olmasýna ve tüm zamanýn IMF tarafýndan hazýrlanan
programýn tamamlanmasýný beklemekle geçirilmesine raðmen, medya propagandasýnýn etkisi varlýðýný sürdürebilmektedir.
Tüm bu görüntüsel ve propagandif ortamda, kullanýlan ekonomik terminolojinin sürekli deðiþtirilmesi, ister istemez geniþ halk kitlelerinin kavrayamadýklarý
bir ortamýn varlýðý sanýsýný uyandýrmaktadýr. Örneðin, Aralýk 1999da IMF ile imzalanan stand-by anlaþmasý sonrasýnda uygulamaya sokulan istikrar tedbirlerinin
ana halkalarýndan birisi olan döviz kuru uygulamalarý, 22 Þubat 2001 kriziyle birlikte döviz çýpasý adýyla tanýmlanmaya baþlamýþtýr. Ayný þekilde, gerek Kasým
2000 sonunda patlak veren, gerekse 22 Þubat 2001de ortaya çýkan krizlere iliþkin
medyada yapýlan açýklamalarda ve yorumlarda, sorunun likidite sýkýþýklýðýndan
kaynaklandýðý vurgulanýrken, IMFnin istikrar tedbirlerinin özünün sýký para politikasý olduðu ve bunun piyasalarda likidite sorunu, yani nakit para sorunu
yaratmasýnýn kaçýnýlmazlýðý hiçbir biçimde ifade edilmemektedir. Diðer yandan
döviz çýpasý dedikleri TLnin dolar karþýsýndaki deðer kaybetmesinin yapay olarak ve belirli bir süre için dondurulmasý uygulamasýnýn, bir yandan ithalatý artýracaðý, öte yandan TLnin dolar karþýsýndaki deðerinin yapay olarak yüksek kalmasýna neden olacaðý kitlelere anlatýlmamýþtýr. Oysa ki, Aralýk 1999 yýlýnda IMFyle
yapýlan anlaþmanýn metninde (ki buna niyet mektubu adý verilmektedir), bugün
döviz çýpasý diye sunduklarý uygulamanýn iki yýl sürdürüleceði, yani 2002 yýlýna
kadar devam edeceði ve 2002 yýlýndan itibaren TLnin dolar karþýsýndaki deðerinin serbest býrakýlacaðý açýkça ifade edilmiþtir. Yani 22 Þubat 2001 yýlýnda meydana gelen olay, en geç bir yýl sonra niyet mektubunda ifade edildiði gibi
gerçekleþecekti. Böylesine açýk, ancak kitlelerin dikkatinden uzak tutulan bu uygulamadan amaç, halkýn elinde bulunduðu varsayýlan dövizlerin bozdurulmasýný
saðlamaktý. Halkýn elinde bulundurduðu varsayýlan dövizlerin önemli ölçüde bozdurulduðuna karar verildiðinde, 22 Þubat 2001 günü meydana gelen devaülasyon, en geç bir yýl sonra ve daha yüksek oranda yapýlacaktý.
Görüldüðü gibi, sorun, ülkemiz için geçerli ve doðru bir ekonomi-politikanýn
ortaya konulmasýndan öte, kitlelerin emperyalist propaganda ile koþullandýrýlmasýdýr.
Gerçek ve baðýmsýz bir sanayinin kurulmasý amacý, her durumda ara mallarý
ithalatýna baðýmlý sanayinin tasfiyesi anlamýna gelmektedir. Daha önce de ifade
ettiðimiz gibi, sürekli ve artan oranda ara mallarý ithalatýna baðýmlý bir sanayinin
varlýðýnýn nedeni emperyalizmin yeni-sömürgecilik uygulamalarýdýr. Dolayýsýyla,
gerçek ve dýþa baðýmlý olmayan bir sanayileþmenin kurulabilmesi için, öncelikle emperyalizmin yeni-sömürgecilik uygulamasýnýn sona erdirilmesi ve buna
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paralel olarak yeni-sömürgecilik yöntemlerine göre kurulmuþ sanayi kuruluþlarýnýn
yeniden örgütlenmesi gerekmektedir. Mevcut düzenin söylemiyle ifade edersek,
dýþa baðýmlý sanayi kuruluþlarýnýn yerli katký payý %100ler seviyesine çýkartýlmasý gereklidir. Böylece, toplam ithalat içinde %60larý aþan bir paya sahip olan
ara mallarý ithalatý büyük ölçüde ortadan kalkacaktýr. 2000 yýlý verileriyle ifade
edersek, bu durumda 20 milyar dolar civarýnda bir döviz tasarrufu saðlanmýþ
olacaktýr. Bu ayný zamanda yýllk 10-15 milyar dolar tutarýndaki dýþ borçlanmanýn
önemli ölçüde ortadan kalkmasýna ve dolayýsýyla da döviz gereksinmesinin büyüklüðü nedeniyle ortaya çýkan yüksek faiz ödemelerine son verecektir. Buradan elde edilen tasarruf miktarý ise, dýþ borçlarýn yýllýk ana para ve faiz ödemeleri
boyutlarýndadýr, yani 15 milyar dolardýr.
Görüldüðü gibi, sanayinin dýþa baðýmlýlýðýnýn sona erdirilmesiyle ortaya çýkan
tasarruf miktarý ortalama 30 milyar dolardýr. Bir baþka ifadeyle, emperyalizme
baðýmlý sanayileþmenin sona erdirilmesi, emperyalist ülkelerden yapýlan ara mallarý ithalatýný sona erdireceðinden, dýþ ticaret açýðý büyük ölçüde kapanacak,
dolayýsýyla bu açýk nedeniyle ortaya çýkan dýþ borçlanma gereði sona erecektir.
Emperyalizmin taleplerine uygun olarak oluþturulan çarpýk sanayilerin reorganizasyonu ya da yeniden yapýlandýrýlmasý, ayný zamanda farklý sanayi kuruluþlarýnýn farklý standartlarda yaptýklarý üretimlerin ortadan kaldýrýlmasýný gündeme
getirecektir. Emperyalist tekellerin bilinçli olarak uyguladýklarý farklý standartlar,
kaçýnýlmaz olarak bu kuruluþlara ara mallarý üreten iç sanayinin (küçük ve orta
sanayi kuruluþlarý) ürünlerinin sadece kendisine sipariþ veren büyük sanayi
kuruluþunda kullanýlma zorunluluðu getirmekte ve buna baðýmlý kýlmaktadýr. Bu
baðýmlýlýk iliþkisi, küçük ve orta sanayi kuruluþlarýnýn varoluþunu emperyalizme
baðýmlý sanayiye tabi kýlarken, ayný zamanda bu küçük ve orta sanayi ürünlerinin üretim deðerlerinin altýnda fiyatlarla tekelci sanayi burjuvazisine satýlmasýna
neden olmaktadýr. Sanayi üretiminde standartlaþma, bu baðýmlýlýk iliþkisini sona
erdireceði gibi, ara mallarý üreten küçük ve orta sanayinin ürünlerinin deðiþik
alanlarda kullanýlmasýný olanaklý kýlacaktýr. Böylece yýllardýr KOBÝler üzerine yapýlan her türlü tartýþma ve spekülasyon da sona erecektir. Bir baþka deyiþle, KOBÝ
lerin içinde bulunduklarý çýkmazdan kurtuluþlarý, çarpýk sanayileþmenin ortadan
kaldýrýlmasýyla olanaklýdýr.
Tüm bunlar, devrimci iktidar koþullarýnda mevcut büyük sanayinin dýþa
baðýmlýlýðýný sona erdirmek ve yeniden yapýlandýrmakla ilgilidir. Ancak mevcut
büyük sanayinin yeniden yapýlandýrýlmasý yeterli deðildir. Buna paralel olarak
yeni sanayi kuruluþlarýnýn kurulmasý belirleyici öneme sahiptir. Ýþte emperyalist
propagandanýn kapalý ekonomi propagandasýnýn odak noktasý da burada bulunmaktadýr. Onlara göre, yeni sanayilerin kurulabilinmesi için gerekli kaynaklar emperyalist ülkelerdeki para-sermaye dýþýnda mevcut deðildir. (FP gibi
þeriatçý kesimler için bu para-sermaye müslüman ülkelerde mevcuttur.) Bir
baþka ifadeyle, onlara göre, ülke içi kaynaklar emperyalizmden baðýmsýz bir
sanayileþme ve ekonomik büyüme için yeterli deðildir. [*]
Yukarda kýsaca gördüðümüz gibi, gerekli kaynaklar, dýþa baðýmlýlýðýn sona
ermesiyle birlikte ortaya çýkan döviz tasarrufu ile saðlanabilecektir. Bu öylesine
bir kaynak niteliðindedir ki, ülkenin dýþ borçlanma ve ithalat nedeniyle gereksinme duyduðu dövizi temin edebilmek için ülkenin ihraç edilebilir tüm mal ve
hizmetlerinin maliyetlerinin altýnda bir fiyatla dýþarýya satýlmasýna ve iç piyasada
tüketilememesine neden olan bir kaynaktýr. Doðal olarak, emperyalizme baðýmA. S. Akat gibi bu iddia sahipleri, 22 Þubat sonrasýnda yerli malý kullanma önerileriyle
ortaya çýkarken, diðer yandan Kemal Derviþin dýþ destek turundan eli boþ dönmesi üzerine, ulusal programýn tümüyle iç kaynaklara dönük olarak hazýrlanacaðýnýn propagandasýna
baþlamýþlardýr. Þüphesiz, onlarýn iç kaynaktan kastettikleri yeni vergiler, devlet harcamalarýnýn azaltýlmasý vb. anlamýna gelmektedir. Ancak yine de, en aðýr ekonomik kriz evresinde
bile ülke içi kaynak olduðunun söylenmesi bile, ayný zamanda emperyalizmden baðýmsýz bir
ekonomik geliþme için ülke içinde yeterli kaynak olduðunun kabul edilmesi anlamýna gelmektedir.
[*]
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lýlýðýn sona erdirilmesiyle ortaya çýkan döviz gereksinmesindeki azalýþ, ayný zamanda bu mal ve hizmetlerin ülke içinde tüketilmesini olanaklý hale getirerek,
halkýn yaþam standartlarýnýn yükselmesine de katkýda bulunacaktýr.
Basit bir akýl-yürütme bile, bu saðlanan dövizlerin dýþa baðýmlý olmayan
sanayilerin kurulmasý için kullanýlacaðýný bulacaktýr. Elbette burada sorun, devrimci bir iktidarýn emperyalist ambargo ile yüzyüze kalmasý, dolayýsýyla elinde
ne denli çok döviz bulunursa bulunsun, emperyalist sistemden hiçbir þey alamayacaðý varsayýmýdýr. Emperyalist propagandanýn sürekli olarak iþlediði bu konu,
devrim durumunda halkýn yaþam düzeyinin düþeceði, yoksulluðun artacaðý propagandasýndan baþka birþey deðildir. Bu propaganda, Küba, Vietnam vb. ülkelerin devrim sonrasýnda karþý karþýya kaldýðý sorunlarý kullanarak, kitleleri devrim
yapma düþüncesinden uzaklaþtýrmayý amaçlamaktadýr.
Emperyalist ambargo, devrimci iktidarýn karþý karþýya kalacaðý tek sorun deðildir. Emperyalizm tarafýndan finanse edilen karþý-devrimci faaliyetler ve saldýrýlar
da, özellikle ekonomik sabotajlar, devrimci iktidarýn ekonomi-politikasýný uygulamasýný engellemeyi hedefler. Ancak bu sorun ekonomik deðil, siyasal ve askeri bir sorundur. Dolayýsýyla çözümü devrimci iktidarýn örgütlenmesine baðlýdýr.
Siyasi ve askeri sorun olarak emperyalist ambargo ve karþý-devrimci faaliyetler bir yana býrakýlacak olursa, ekonomik planda yeni sanayi kuruluþlarýnýn oluþturulmasý için gerekli kaynaklarýn iç yapýdan saðlanmasýndan baþka bir yol olmadýðý görülecektir. Bu durumda, bir sanayi kuruluþunun oluþturulabilinmesi için
gerekli kaynaklarýn neler olduðunun ortaya konulmasý gerekmektedir.
Kapitalizm koþullarýnda, salt sanayi kuruluþlarý için deðil, tüm mal ve hizmet
üretimi için gerekli yatýrým, öncelikle gerekli makine, techizat, bina, emek-gücü
vb. satýn alýnabilmesi için para-sermayeyi öngerektirir. Bu nedenle, tüm burjuva ve küçük-burjuva ekonomistleri için para-sermayenin varlýðý, tüm yatýrýmýn
özü ve varoluþ nedeni olarak kabul edilir. Onlara göre, para-sermaye, ya ülke
içinde birikmiþ olmalýdýr ya da dýþarýdan kredi vb. yoluyla saðlanmýþ olmasý gerekir. Böylece sorun, her türlü yatýrým için gerekli para-sermayenin uygun faiz
oranýyla nereden ve nasýl saðlanacaðýna indirgenmektedir.
Devrimci iktidarýn emperyalist ülkelerle iliþkilerini keseceðinden yola çýkýldýðýnda yatýrýmlar için gerekli para-sermaye kaynaðý dýþ krediler olmayacaktýr. Dolayýsýyla, tüm kaynak ülke içinden saðlanmak durumundadýr. Bu nedenle, burjuva
ve küçük-burjuva ekonomistleri, hemen ülke içi sermaye birikim oranlarýný,
tasarruf miktarlarýný gündeme getirerek, ülke içinde gerekli sermaye birikiminin mevcut olmadýðýný, halkýn tasarruf oranýnýn batý ülkelerinden çok az olduðunu istatistiklerle ortaya koyarak, böyle bir kaynaðýn saðlanamayacaðýný iddia
etmektedirler. Emperyalizme baðýmlýlýðý esas alan ve bu baðýmlýlýðýn yaratmýþ
olduðu sonuçlarý veri olarak kabul eden bu iddialar tümüyle yanlýþtýr.
Emperyalizme baðýmlýlýk içinde bulunan ülkemizin tüm istatistik verilerinin
açýkça gösterdiði gerçek ise, sanayinin dýþa baðýmlýlýðý nedeniyle ülke içinde sermaye birikiminin salt iþbirlikçi tekelci burjuvaziye verilen iþbirlikçi payýyla sýnýrlý
olduðudur.
En mükemmel formül demektedir Che Guevara, milli burjuvazinin yabancý
çýkarlarla iþbirliði yapmasýdýr; böylece birlikte o ülkede yeni sanayiler kurarlar,
bunlar için gümrük indirimleri elde ederek bu sayede rakip emperyalist ülkeleri
tamamen bertaraf ederler ve ayrýca bu suretle elde ettikleri kârlarýn gevþek kambiyo yönetmeliklerinin himayesinde ülkeden dýþarýya çýkmasýný saðlarlar. Ýþte
ülke içinde elde edilen kârlarýn dýþarýya çýkartýlmasý, ülke içinde yeni yatýrýmlar
için gerekli ve yeterli para-sermayenin mevcut olmasýný engellemektedir. Bunun ekonomi-politikadaki adý kâr transferleridir. Emperyalizme baðýmlýlýðýn ortadan kalkmasý ile kâr transferleri de sona ereceðinden, ülke içi sermaye birikimi
yükselecektir.
Kâr trasferlerinin anti-emperyalist ekonomi-politikalarda özel bir yere sahip
olduðunu çok iyi bilen burjuva ve küçük-burjuva ekonomistleri, sürekli olarak
kâr transferleriyle ülkeden çýkan sermaye miktarýnýn sanýldýðýndan az olduðunu Merkez Bankasý verilerini ortaya koyarak göstermeye çalýþýrlar.
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Resmi verilere göre, 1980-98 yýllarý arasýnda 20.899 milyar dolarlýk yabancý
sermayeye ülkede doðrudan yatýrým yapma izni verilmiþ ve ayný dönemde fiili
yabancý sermaye giriþi 6.533 milyar olmuþtur. Ve nasýl derlendiði açýklanmayan
resmi verilere göre, ayný dönemde 1.3 milyar dolarlýk kâr transferi gerçekleþmiþtir.
Bir baþka resmi veriye göre, bu dönemde fiili yabancý sermaye giriþi 11.234
milyar dolar olarak gözükmektedir. Ýlk veriye göre kâr transferi %20 dolaylarýnda
gözükmekte; ikinci veriye göre ise %1,1 gibi küçük bir oran olmaktadýr. Ýlk durumda %20lik bir kârlýlýk oranýnýn, kapitalist ölçülerde normal olduðu kabul
edildiðinde, yabancý sermayenin getirdiðinden çoðunu götürdüðünü iddia etmek olanaksýz olmaktadýr!
Oysa gerçekler çok daha farklýdýr. Herþeyden önce, doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý, nakit sermaye yatýrýmý demektir. Günümüzde emperyalist sermayenin nakit sermaye dýþýndaki unsurlarýna (sermayenin isim, patent hakký,
yedek parça, teknik bilgi, teknik eleman vb.) ödenen paralar büyük miktarlar
tutmaktadýr. Öte yandan, yabancý sermayenin nakit sermaye (para-sermaye) yatýrýmlarýndan elde edilen kârlarýn çok az kýsmý, doðrudan kâr payý olarak yurtdýþýna transfer edilmektedir. Bu kârlar, çoðu durumda, sermaye artýrýmýnda, ülke
içinde yeni þirket kurulmasý ya da satýn alýnmasýnda yahutta yüksek faizli kredi
kaynaðý olarak kullanýlmaktadýr. Ýlk sorun, bu kârlarýn ne olduðu deðil, ne büyüklükte olduðudur.
Ülkemizin en önemli dýþa baðýmlý sanayi kolunu oluþturan otomotiv sektörünün iki tekelinden Tofaþýn (diðeri OYAK-Renault) %38 hissesi doðrudan Ýtalyan
Fiat otomobil þirketine aittir ve yedi kiþilik yönetim kurulunda Fiat dört kiþi ile
temsil edilmektedir. 1998 yýlýndaki toplam sermayesi 12 milyon 600 bin dolar
olan Tofaþýn net kârý 7 milyon 872 bin dolar olmuþtur. Bu dönemde doðrudan
gerçekleþtirdiði ithalat tutarý 63 milyon dolardýr. (Kendi açýklamalarýna göre, ithalatýn maliyet içindeki payý %11,8dir.) 1999 yýlýnda sermayesini 139 milyon dolara çýkartan Tofaþýn dönem kârý 87 milyon dolar olmuþ ve yaptýðý ithalat tutarý
52 milyon dolardýr. (Maliyet içindeki payý %11)
Tofaþa iliþkin bu verilerin gösterdiði gerçek, 1998-99 döneminde sermaye artýrýmý düþüldükten sonra bilançoda gösterilen toplam kâr miktarý 95 milyon dolar, yaptýðý doðrudan ithalat 115 milyon dolardýr. Yapýlan sermaye artýrýmýna giden
127 milyon dolar eklendiðinde toplam kâr 222 milyon dolara ulaþmaktadýr. Böylece ortalama %60 kâr gösteren Tofaþýn gerçek kâr oraný %1.100 olmaktadýr.
Tofaþýn %38 hissesine sahip olan Fiatýn bu dönemdeki kârý 36 milyon dolar net
kâr + 48 milyon dolar ek sermayedeki payý olmak üzere toplam 84 milyon dolar olmaktadýr. Bu miktar doðrudan Fiattan yapýlan ithalattan daha büyüktür.
Bu veriler, 1970 yýlýndan beri otomotiv sektöründe iki büyük tekelden biri olan
Tofaþýn son otuz yýl içinde gerçekleþtirdiði kâr miktarýnýn yatýrýlan sermayeyi
kat be kat geçmiþ olduðunu göstermektedir.
Ýkinci sorun, bu otuz yýl içinde elde edilen kârlarýn ne olduðu sorunudur.
Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, bu kârlarýn Fiata düþen kýsmý deðiþik yöntemler kullanýlarak Fiata aktarýlýrken (ki yukarda ifade ettiðimiz yeni satýn almalar
için ve banka kredileri olarak kullanýlmasý bunlarýn içindedir), iþbirlikçi kesimlere kalan pay deðiþik dýþa baðýmlý yeni sanayi kuruluþlarý için sermaye olarak
kullanýlmýþtýr. (Bu arada belirtelim ki, Tofaþin hisselerinin %24ü devlet kuruluþlarýna ait olup, bugün Özelleþtirme Ýdaresine devredilmiþtir.)
Ýþte burjuva ve küçük-burjuva ekonomistlerin yabancý sermayenin dýþarýya
önemli olmayan kâr transferleri yaptýklarýna iliþkin beyanlarý, tümüyle dýþa baðýmlý sanayileþmenin iç yapýsýný gizlemeyi hedeflemektedir.
Diyebiliriz ki, sanayinin dýþa baðýmlýlýðý nedeniyle ülke içinde iþbirlikçi tekelci burjuvazinin payý dýþýnda bir sermaye birikimi mevcut deðildir, dolayýsýyla
kapitalizm koþullarýnda her yeni sanayi yatýrýmý dýþ krediye gereksinme gösterir.
Bu iþleyiþ ortadan kaldýrýldýðýnda, ülke içinde yaratýlan deðerler (kâr) ülke içinde sermaye haline dönüþtüreleceðinden, sözcüðün gerçek anlamýnda para-sermaye gereksinmesi bulunmamaktadýr.
Diðer yandan, herhangi bir yatýrým için gerekli olduðu varsayýlan para-serma-
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yenin, bu yatýrým için gerekli makine, techizat, bina, emek-gücü vb. alýmýnda
kullanýlmasý nedeniyle, mutlak surette para-sermaye olmasý da gerekmemektedir. Bir baþka deyiþle, yatýrýmlarýn gerçekleþmesi için sermayenin mutlaka nakit
para þeklinde olmasý þart deðildir. Dolayýsýyla, ülke içinde üretilmiþ mallar (üretim mallarý), yatýrým malý olarak kullanýlabilindiði sürece, para-sermaye gereksinmesi olabildiðince az olacaktýr. Burada karþýlaþýlan sorun, ülke içinde üretim
mallarý üretiminin yetersizliði düzeyindedir. Özelleþtirme propagandalarý içinde
sürekli iþlenen, ülkedeki temel sanayi kuruluþlarýnýn (demir-çelik, çimento vb.)
geri teknolojiye sahip olduðu, dünya fiyatlarýndan daha yüksek maliyetle çalýþtýðý savlarý, ayný zamanda bu gerçeðin gizlenmesini amaçlamaktadýr. Böylece üretim mallarý üreten KÝTler, özellikle demir-çelik, alimünyum, çimento, gübre
sanayi kuruluþlarý ölüme terkedilerek, ülkenin emperyalizmden baðýmsýz geliþiminin olanaklarý da yokedilmek istenmektedir. Devrimci iktidar açýsýndan sorun,
ölüme terkedilen ya da devrim koþullarýnda ölmüþ bu kuruluþlarýn yeniden
üretime geçirilmesi olarak ortaya çýkarken; küçük-burjuva devrimci-milliyetçileri
için, mevcut yapý içinde kalkýnma planlarý tümüyle yok olmaktadýr. (Geçmiþte
bu kesimlerin kalkýnma planlarý D. Avcýoðlu tarafýndan ortaya konulmuþtur.
Bugün devrimci-milliyetçiler tümüyle etkisizleþtirilmiþtir. Bunlarýn yerine küçükburjuvazinin sol kanadýnýn parçalý yapýsý geçmiþtir. TMMOB, bu çizginin utangaç
bir izleyicisi durumundadýr.)
Görüleceði gibi, devrimci iktidar koþullarýnda dýþa baðýmlý olmayan sanayilerin kurulabilinmesi için gerekli sermaye unsurlarýnýn, ister para-sermaye olarak,
isterse meta-sermaye olarak ülke içinden saðlanmasý olanaklýdýr.
Öte yandan, ülke içinde kullanýlabilir sermaye olarak halkýn yaptýðý tasarruflarýn miktarý ve oraný, pekçok sanayi kuruluþunun kurulmasý için yeterli boyutlardadýr. Bugün tümüyle banka mevduat hesaplarý olarak görünen bu tasarruflar,
ayný zamanda bugün devletin gerçekleþtirmiþ olduðu iç borçlanmanýn da kaynaðý durumundadýr. Ancak bugün devletin gerçekleþtirmiþ olduðu iç borçlanma, doðrudan banka mevduat sahiplerinden deðil, bankalardan yapýlmaktadýr.
Ýç borçlanmada ortaya çýkan yüksek faiz oranlarý (örneðin son ihalede %193) ile
mevduat faiz oranlarý (%50-60) arasýndaki fark, devletin bankalara ödemek zorunda kaldýðý haracý ifade etmektedir. Diðer yandan, ayný olay, bankalarýn %50-60
faizle topladýðý paralarla %100lerin üzerinde faiz geliri elde etmelerini saðlamaktadýr. 20 Mart 2001 tarihinde yapýlan ihalede rekor talepten sözedilirken ifade
edilen rakam 8 milyar dolardýr. Bu da, ülke içinde kullanýlabilir sermaye miktarýnýn küçük bir bölümünü oluþturmaktadýr. 1998 yýlýnda toplam banka mevduatlarý 88 milyar 482 milyon dolar iken, 1999 yýlýnda 106 milyar 318 milyon dolara
yükselmiþtir. 1998 yýlýndaki mevduatýn 24 milyar 800 milyon dolarý tasarruf mevduatý, 36 milyar 966 milyon dolarý yabancý para mevduatý (dolar, mark vb. cinsinden mevduat) iken, 1999 yýlýndaki toplam mevduatýn 31 milyar 316 milyon
dolarý tasarruf mevduatý, 43 milyar 240 milyon dolarý yabancý para mevduatýdýr.
Bu verilerin de gösterdiði gibi, bankalarýn elinde bulundurduklarý mevduatlar
GSMHnýn %50sini oluþturmaktadýr. Ýþte mevduat faiz oranlarýyla toplanan ve
devlete %200ler oranýnda faizle verilen paranýn miktarý budur. Tüm bunlar, sermaye olarak kullanýlabilecek parasal kaynaklar durumundadýr. Bütün sorun, özel
bankalarýn elinde toplaþan ve devlet bankalarýnýn özelleþtirme ile devreden
çýkartýlmasýyla bu toplaþmanýn daha da büyüdüðü bir ortamda, devletin, ister
sanayi kurmak için, ister kendi açýklarý için aldýðý iç borçlarýn faizleri çok yüksek olmaktadýr. Yapýlmasý gereken ise basittir: Tüm bankalarýn devletleþtirilmesi
ve her zaman olduðu gibi mevduata reel bir getiri saðlayan faiz ödenmesidir.
(2000 yýlý verileri esas alýndýðýnda bu reel faiz oranlarý %10lar düzeyine bile yükselmemiþtir.)
Görüldüðü gibi, devrimci iktidar koþullarýnda (devrimin öngünlerinde yurtdýþýna kaçýrýlacak olan para miktarý bir yana býrakýldýðýnda) iç tasarruflardan elde
edilen kaynaklar, dýþa baðýmlý olmayan bir sanayinin kurulmasý için yeterli boyutlardadýr.
Böylece burjuva ve küçük-burjuva ekonomistlerinin emperyalizmden baðým-
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sýz bir sanayileþme için gerekli kaynaðýn bulunamayacaðýna iliþkin tüm savlarý,
mevcut koþullar açýsýndan bile gerçek dýþýdýr. Elbette, bu savlarýnýn geçersiz olduðunu bilen bu ekonomistler, sorunu siyasal alana çekmektedirler.
Onlara göre, devrimci iktidar koþullarýnda, gerekli kaynak bulunsa bile (ki
görüldüðü gibi, bu kaynak yeterince mevcuttur), çaðýn gerektirdiði ileri teknolojiye sahip sanayiler kurulamayacaktýr, çünkü bu sanayilerin kurulabilmesi için
gerekli bilgi ve know-how emperyalist ülkelerin tekelindedir. Emperyalist sömürüyü kabul etmeyen ülkeler de bunlardan yararlanamayacaðý için, geri teknolojiye
sahip sanayileþmeye boyun eðilecek, dolayýsýyla maliyet yüksek olacaðýndan fiyatlar yüksek olacaktýr. Bu da, halkýn daha yüksek fiyatlarla mal ve hizmet satýn almasý anlamýna gelecektir ki, yoksullaþmanýn diðer bir ifadesidir!
Görüldüðü gibi, bu savlar, tümüyle siyasal niteliktedir. Bu savýn dayanaðý, emperyalist ülkelerin tüm ileri teknolojilerin tekeline sahip olduklarý, dolayýsýyla bu
ileri teknolojiye sahip olmak isteyenlerin onlarýn koþullarýna boyun eðmek zorunda olduklarýdýr. Ama ayný sav sahipleri, örneðin Almanyanýn büyük bir bilgisayar mühendisi açýðý ile yüzyüze geldiðini ve bu açýðý kapatmak için Hindistandan
10.000 bilgisayar mühendisi almayý planladýðýný, ABDde 100.000 Hintli bilgisayar
mühendisinin çalýþtýðýný görmezlikten gelmektedirler.
Hindistanýn bilgisayar mühendisi yetiþtirmede gösterdiði geliþme, emperyalist ülkelerin bilgi tekeline sahip olmadýklarýnýn açýk kanýtýdýr. Öte yandan, yüksek teknoloji, doðrudan yetiþmiþ insan gücüne ve bunlarýn gerçekleþtireceði araþtýrma ve geliþtirme (burjuva ekonomistleri buna AR-GE demektedirler) çalýþmalarýna baðlýdýr. Eðitimin niteliði ve programý burada belirleyici yere sahiptir.
Bu nedene, sorunun çözümü, mevcut eðitim sisteminin tümüyle kaldýrýlarak,
üretim için eðitimi esas alan yeni bir eðitim sisteminin kurulmasýdýr.
Tüm bunlardan sonra, devrimci iktidar koþullarýnda ekonomik büyümenin
saðlanamayacaðý savlarý tümüyle geçersiz kalmaktadýr. Ancak devrimci iktidarýn
kullanabileceði ekonomik kaynaklar bunlarýn ötesindedir.
Devrimci iktidar koþullarýnda,
a) Sanayi, tarým, madencilik, mali ve hizmetler sektöründe yabancý þirketlerin
doðrudan yatýrýmlarýna son verilecektir. Bu sektörlerde emperyalist ülkelere ait
tekelci þirketlerin ve filyallerinin tüm mal varlýklarý, tazminat ödenmeksizin millileþtirilecektir. Diðer ülkelere ait þirketlerin mal varlýklarý, gerçekleþtirdikleri kâr
transferleri ve ana sermayeleri gözönünde tutularak hesaplanacak bir tazminat
karþýlýðýnda millileþtirilecektir.
b) Ýstisnasýz tüm sektörlerde faaliyet gösteren, yerli tekelci ve iþbirlikçi sanayi
ve ticaret burjuvazisine ait tüm þirketler ve kuruluþlar ile bunlarýn kiþisel ya da
ailesine ait mal varlýklarý, tazminat ödenmeksizin millileþtirilecektir. Bu þirket ve
kuruluþlarýn, yabancý þirket ve kuruluþlarla ortaklýk halinde olmalarý durumunda, yabancý ortaklara hiçbir tazminat ödenmeyecektir. Ýþbirlikçi tekelci burjuvazinin yabancý þirket, kuruluþ ya da devletlerle yapmýþ olduklarý her türlü anlaþma,
sözleþme ve garantiler iptal edilecektir.
c) Emperyalist devletlere, þirketlere, mali kuruluþlara ya da uluslararasý finans kurumlarýna (IMF, Dünya Bankasý, IFC vb.) oligarþinin özel ya da devlet
adýna yapmýþ olduðu, kýsa, orta ve uzun vadeli her türlü borçlar iptal edilecektir.
Diðer ülkelerle yapýlmýþ olan ekonomik ve sosyal amaçlý devlet kredi ve borçlarýnýn ödenmesinde ise, uzun vadeli bir plan dahilinde, ana para olarak tasfiyesi
esas alýnacaktýr. Ancak, Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesinin açýk çaðrýsýndan sonra,
devrimci savaþ sürecinde bu ülkelerin oligarþinin devletine vermiþ olduklarý ekonomik ve sosyal amaçlý borç ve krediler hiçbir biçimde ödenmeyecektir.
d) Kimya, madencilik, metalurji, petrol ve petrol ürünleri, otomotiv, inþaat,
askeri malzeme üretimi, ulaþým, haberleþme, ilaç, tütün, çay üretimi ve diðer
temel ihtiyaç maddeleri sektöründe þirket ve kuruluþlarýn faaliyetlerine son verilecektir. Diðer sanayi kollarýnda, 30dan fazla iþçi çalýþtýran tüm þirket ve kuruluþlar
devletleþtirilecektir. Bunlara ödenecek tazminat miktarý, Ýþçi Komitelerince belirlenecektir. Halk iktidarýnda karþý-devrimci faaliyette bulunan ve toplumsal çýkara aykýrý faaliyet sürdüren özel sanayi kuruluþlarý, tazminat ödemeksizin devlet-
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leþtirilecektir.
e) Dýþ-alým ve dýþ-satým devletleþtirilecektir.
f) Tüm özel bankalar, mali kuruluþlar ve özel sigorta kuruluþlarý devletleþtirilecektir. Bunlar ve diðer devlet bankalarý birleþtirilerek tek bir merkez bankasý
oluþturulacak ve bu banka ülkedeki tüm bankacýlýk iþlemlerini yerine getirecektir.
Altýn, gümüþ vb. deðerli madenlerin ticareti sýnýrlandýrýlacak ve bu alanda faaliyet gösteren kuyumcu, sarraf vb. kiþi ve kuruluþlarýn elindeki stoklar kamulaþtýrýlarak Merkez Bankasýna devredilecektir.
g) Lüks tüketim malý üretimine son verilecek ve bu mallarýn ithalatý yasaklanacaktýr.
h) Gece kulübü, bar, pavyon, gazino ve büyük özel maðazalar kapatýlacaktýr.
i) Büyük özel marketler, özel turizm tesisleri devletleþtirilecektir. Deniz kýyýlarýnýn yaðmalanmasýyla yapýlmýþ olan tüm özel lüks konutlar, villalar vs. kamulaþtýrýlacaktýr.
j) Önemli bir ekonomik gücün ve emeðin yok olmasýna yol açan bürokrasi
yeniden düzenlenecek ve bürokratik iþlemler basitleþtirilecektir.
k) Sanayi ürünlerinde standartlaþmaya gidilecektir.
l) Özel sanayi kuruluþlarýnýn merkezi plana göre üretim yapmalarý saðlanacaktýr. Bu kuruluþlarýn plan hedefleri üstünde üretim artýþlarý saðlamalarý için
gerekli teþvikler yapýlacaktýr. Küçük-sanayiler için, organize sanayi bölgeleri oluþturulacak ve var olanlar yeniden düzenlenecektir.
Alýnan önlemler ve uygulamalarla ortaya çýkacak toplumsal sermaye ve emekgücü, mevcutlarýyla birlikte merkezi plana göre kullanýlacaktýr. Merkezi planýn
amacý, halkýn genel yaþam düzeyini sürekli yükseltmek ve bireylerin maddi ve
zihni gereksinmelerini karþýlamak olacaktýr.
Merkezi plan þu temel ölçütlere göre yapýlacaktýr:
1) Nüfus artýþý gözönüne alýnarak, bu artýþý aþan düzeyde ve kiþi baþýna düþen
miktarý zaman içinde artýran ve de bunun sürekliliðini güvence altýna alan bir
üretim artýþý saðlamak,
2) Üretimde daha fazla doðal kaynak kullanýlmasýný saðlamak,
3) Üretimi rasyonelleþtirerek ve demokratik biçimde örgütleyerek, kaynak
baþýna mevcut verimliliði artýrmak,
4) Eskimiþ, aþýnmýþ ve verimliliði düþük fabrika ve donatýmý yenilemek ve
ileri teknoloji kullanmak,
5) Tüketim mallarý üretiminde ileri teknoloji kullanýmýna hýzla ve öncelikle
geçmek,
6) Tarýmsal verimliliði arttýrmak için makinalaþmaya ve kimyasal girdi kullanýmýna aðýrlýk vermek, üretim kooperatifleri ve kollektif çiftlikler yoluyla büyük
üretim alanlarý yaratmak,
7) Temel tüketim mallarý (dayanýklý) üretiminde artýþlar saðlamak amacýyla
üretim mallarý üretimine öncelik vermek,
8) Sanayi yatýrýmlarýnda sermaye-yoðun teknikler kullanýlmasýna aðýrlýk vermek,
9) Toplumsal ve kültürel alanlarda, saðlýk, eðitim ve konut üretimi öncelikli
olmak üzere, yatýrýmlarda mevcut kaynaklarý ve emek-gücünü kullanmak,
10) Çalýþma durumundaki tüm bireylere iþ bulmak.
Bu ekonomi-politikanýn uygulanmasýnda, her düzeyde devlet gelirleri olarak
vergiler yerinde düzenlenecek ve vergi sistemi deðiþtirilecektir.
Bu nedenle :
aa) Baþta KDV olmak üzere, tüm vasýtalý vergiler kaldýrýlacaktýr,
bb) Her türlü bürokratik iþlemden alýnan harç ve resimler kaldýrýlacaktýr,
cc) Gelir vergisinde asgari geçim miktarý vergi dýþý tutulacak ve bunun üstündeki gelirden artan oranlý vergiler alýnacaktýr. Her durumda, gelir vergisi oranlarý, ücretli iþçiler ve devlet ya da kamu kuruluþunda çalýþanlar için %20nin; özel
bireysel iþinde çalýþan esnaf, zanaatkar ve özel meslek sahipleri için %25in;
ücretli emek kullanan esnaf ve zanaatkarlar için %35in; özel sanayi kuruluþ sa-
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hibi ve hissedarlarýndan %45in üstünde olmayacaktýr. Tarýmdaki özel üreticilerden, asgari geçim miktarýnýn yýllýk tutarýnýn üstündeki gelirlerinden, Tarým ve
Köy Geliþim vergisi olarak %20 oranýnda tek bir vergi alýnacaktýr.
dd) Kurumlar vergisi, üçten fazla iþçi çalýþtýran tüm özel iþyerlerinden, Genel
Ýþçi Komiteleri Konseyine baðlý iþyerlerinden ve büyük tarýmsal iþletmelerden
alýnacaktýr. Net ürün geliri üzerinden alýnacak bu vergi %50yi geçemeyecektir.
ee) Dýþalým ve dýþsatýma iliþkin vergiler kaldýrýlacaktýr. Ýç ticaretten alýnan vergi
oraný %50 olacaktýr.
ff) Miras ve intikal vergisi, mirasýn konusuna baðlý olarak ve yýllýk asgari geçim
miktarý gözönünde tutularak, beþ yýllýk zaman için tahakkuk edecek gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi miktarý düþüldükten sonra, kalan kýsým üzerinden %70 olarak alýnacaktýr.
gg) Bireysel mülkiyete ait (kentlerde) seksen metrekarenin üstündeki konutlardan, özel iþyerlerinden, perakende ticaret ve hizmet binalarýndan, deðeri üstünden ve artan oranlý olarak emlak vergisi alýnacaktýr.
Kiraya verilmiþ bireysel mülkiyete ait konutlardan, iþyerlerinden, depolardan
vb. emlak vergisi yanýnda, yýllýk kira geliri üzerinden, artan oranlý ek gelir vergisi
alýnacaktýr.
hh) Özel binek otolarýndan, traktörlerden, motorsikletlerden vb. alýnan Motorlu Taþýtlar Vergisi tümüyle kaldýrýlacaktýr. Taþýtýn niteliðine ve çalýþma konusuna
baðlý olarak ticarette kullanýlan araçlar ile lüks binek otolarýndan alýnacak Motorlu Taþýtlar Vergisi, sürücüler birliði temsilcileri ile Genel Halk Komiteleri Konseyi temsilcilerinin oluþturacaðý bir kurul tarafýndan belirlenecektir.[*]
Bu ekonomi politika, kýrsal alanlarda gerçekleþtirilecek toprak devrimiyle
birlikte tarýmsal üretimin modernizasyonu ve kollektivizasyonuyla birlikte, sanayi
ve tarýmýn birleþik ve dengeli geliþimini saðlayarak bugünden hesaplanmasý olanaksýz olan büyük bir üretim artýþý ve kaynak kullanýmý saðlayacaktýr. En basit
ifadeyle, yýllýk olarak dýþardan ithal edilen gýda maddelerinin toplam deðeri ortalama 3 milyar dolardýr ve kýsa dönemli olarak tarýmda yapýlacak düzenlemeler
bu miktar dövizin yurtdýþýna akýþýný engelleyeceði gibi, kýrsal nüfusa bu miktarda gelir saðlayacaktýr. Bu ise, kýsa dönemde bile kýrsal nüfusun yaþam standartlarýnýn yükselmesi anlamýna gelecektir.
Sözün özü, ülkemizin iç kaynaklarý (yeraltý ve yerüstü kaynaklarý olarak) emperyalizmden baðýmsýz bir ekonominin varolmasý ve ekonomik büyümenin sürekli ve istikrarlý kýlýnmasý için yeterli olanaklara sahiptir. Yýllar boyu kendine yeterli
dünyanýn yedi ekonomisinden biri olarak propagandasýnýn yapýldýðý düþünülecek
olursa, devrimci iktidarýn gerekli kaynaðý bulamayacaðý konusunda yapýlan tüm
propagandanýn amacý daha açýk anlaþýlacaktýr.
Ýþte tüm burjuva ve küçük-burjuva ekonomistlerinin þiddetle karþý çýktýklarý,
ideolojik olarak tanýmladýklarý devrimci ekonomi-politika ve sonuçlarý genel
olarak budur. Bu ekonomi-politikanýn hiçbir alternatifi yoktur ve geri-býraktýrýlmýþ
tüm ülkelerin tek kalkýnma yoludur.
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Türkiye Halk Kurtuluþ Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri, Demokratik Halk Devrimi Programý
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Arjantin Modeli

22 Þubat krizi ile birlikte baþ gösteren
belirsizlik ortamýnda Dünya Bankasý Baþkan
Yardýmcýsý sýfatýyla ortaya çýkartýlan Kemal
Derviþin ulusal olduðu söylenen, siyasi
destek þart denilen, ancak bir türlü açýklanmayan ekonomik programý ile oraný ilan
edilmeyen devalüasyon ortamýnda medya
yý ve sivil toplum kuruluþlarýný kaplayan
program arayýþlarýnda en çok sözü edilen,
ancak hiçbir þey söylenmeyen konulardan birisi de model arayýþý olmuþtur.
Kimilerine göre, bize benzeyen Arjantin
modeli uygulanmalýyken, kimilerine göre
Brezilya modeli ya da Güney Kore modelinin daha iyi olacaðýný söylenmektedir.
Ýster Arjantin modeli önerilsin, ister bir
baþka model önerilsin, hemen hepsinde ifade edilmeyen, IMF ile deðiþik ülkelerin yaptýðý stand-by anlaþmalarý ve buna baðlý olarak
uygulanan istikrar tedbirleridir.
Bu sayýmýzdaki diðer yazýlarýmýzda da belirttiðimiz gibi, ülkemizdeki sorun, IMF ile en
sonuncusu 1999 Aralýk ayýnda imzalanan
stand-by anlaþmasýyla baþlayan uygulamanýn
ortaya çýkardýðý durum, yani ekonomik bunalýmýn derinleþmesidir. Derinleþen ekonomik bunalým, yani kriz, 1999 Aralýk ayýnda
uygulanmaya baþlanan istikrar tedbirlerinin
yanlýþlýðýnýn olduðu kadar, emperyalizme
baðýmlý sanayileþmenin iflasýnýn da ifadesidir.
Uygulamada, IMF tarafýndan ortaya konulan program hedeflerine ulaþýlmamýþ, tam
tersine, uygulama, hedefleri daha da zor
ulaþýlabilir hale getirmiþtir. Bu nedenle, her
model, ulaþýlmasý olanaksýz hale gelmiþ
hedeflerin IMF için olmaz-sa-olmaz koþul
olduðundan hareket ederek oluþturulmuþ yeni bir istikrar tedbirinden baþka birþey deðildir.
Ancak ülkemizde medyada sözü edilen

Arjantin modeli, bu ülkede son yýllarda IMF
ile yapýlan stand-by anlaþmasý sonrasýnda
ekonomik buhranýn derinleþmesiyle ortaya çýkan durum ve buna baðlý olarak IMF ile yapýlan yeni stand-by anlaþmalarýnýn yarattýðý kýsýr döngüden daha çok, bu uygulamalar için
yapýlan siyasal düzenlemelerdir.
Sahibi Dinç Bilginin dolandýrýcýlýk suçu
ile tutuklandýðý Sabah gazetesinin 29 Mart
2001 tarihli bir haberinde Arjantin modeli
þöyle ifade edilmektedir:
Arjantin modeli geliyor
Ýþ dünyasýnýn topa tuttuðu Ankara,
Derviþin istediði yasalarý Arjantinin
yapmaya çalýþtýðý gibi, kanun hükmünde kararname ile çýkarmak için çaba
sarfedecek.
Kemal Derviþin dýþ destek saðlanabilmesi için 15 günde çýkmasýný istediði, ancak siyasilerin pek mümkün olmadýðýný söylediði 15 kritik yasa için
Arjantin formülü uygulanacak. Arjantinde hükümetin Ekonomi Bakaný Cavalloya kullandýrmak için çýkarmaya
çalýþtýðý kanun hükmünde kararname
çýkarma yetkisi, Türkiye için de gündeme geldi. Her kesimin Meclisi çalýþmamakla eleþtirmesi üzerine önemli
bir misyon üstlenen TBMM Baþkanvekili Murat Sökmenoðlu, önceki gün
Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer
le görüþerek acil çýkmasý gereken yasalarýn kararname olarak çýkarýlmasý
konusunda engelleyici olmamasýný
istedi. Sezer ise Sökmenoðluna, Yapýlacak düzenlemeler hukuki çerçeveye
uygun olursa ben engel çýkarmam
dedi.
Görüldüðü gibi, Arjantinde Mart sonunda
gündeme gelen kanun hükmünde kararna-
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me ile ülkeyi yönetme uygulamasý, ülkemiz
için model olarak lanse edilebilmektedir. Bu
tür manipülasyonlarýn medyanýn sýkça baþvurduðu bir yöntem olduðu gözönüne alarak,
Mart ayý içinde yayýnlanan iki habere bakalým:
Krizdeki Arjantin derviþini buldu
Arjantin,Türkiyeden bir hafta sonra yeniden krize girdi. Aralýkta IMFden
40 milyar dolar yardým alan ülkede iþler düzelmeyince, fatura ekonomi bakanýna kesildi... Daha iki ay önce, IMF
ile 39.7 milyar dolar ek yardým anlaþmasý yaparak uçurumun eþiðinden dönen Arjantinde iþler yeniden arapsaçýna döndü.
Bir hafta arayla krize giren Arjantin
ve Türkiyenin pek çok ortak yönü de
var.
Ülkede ekonominin patronu konumundaki Ekonomi Bakaný Luis Machinea, Cuma günü 15 aylýk görevinden
istifa etti. Yaklaþýk 2.5 yýldýr durgunluk
içinde bulunan Arjantin ekonomisini,
aldýðý tüm tedbirlere ve IMF kredisine
raðmen düzlüðe çýkaramadýðý için aðýr
eleþtiri alan Machinea, sonunda faturayý ödedi.
Ancak Türkiyeden farklý olarak Arjantinde bir kabine deðiþikliði yapýlacak... Rua, patronsuz ekonomi ve siyasi
tedirginliðin piyasalar üzerinde yaratabileceði olumsuz etkiyi bir an önce ortadan kaldýrabilmek için çalýþma arkadaþlarýyla birlikte hafta sonu boyunca
aðýr mesai yaptý. Kabinesini yeniden
düzenlemek için yeni isimler aradý.
Ýlk isim ekonomiye bulundu. Pazar
akþamý ekonominin yeni patronunu
açýklayan Rua, görevi Wall Streetde
mali piyasalar uzmaný olarak çalýþmýþ
Savunma eski Bakaný Ricardo Lopez
Murphyye verdi. Murphy ilk yaptýðý
açýklamada ekonominin düzelmesi
için elinden geleni yapacaðýný belirtti.
Analistler, Murphynin 32 aydýr aðýr
resesyon içindeki ekonomiyi canlandýrmak için özel sektör teþebbüsleri ve
orta gelirliler için vergi indirimine gidebileceðini belirtiyorlar. (6 Mart 2001,
Sabah gazetesi)
Ýkinci haberde ise þöyle deniliyor:
Wall Street ekonomisti, Arjantinde
bakanlýk koltuðuna oturuyor
Arjantin Ekonomi Bakaný Ricardo
Lopez Murphynin, göreve baþlamasýnýn üstünden iki hafta geçtikten sonra

dün gece istifa ettiði, yerine Wall Streetin gözde ekonomisti Domingo
Cavallonun atanacaðý açýklandý. (20
Mart 2001, Dünya Gazetesi)
Görüldüðü gibi, birbiri ardýna yayýnlanan
haberler, ne Arjantinin derviþini bulduðunu, ne de Arjantin ekonomisinin içine girdiði
krizi anlatmaktadýr. Tüm yapýlan manipülasyon, yani kamuoyunun yönlendirilmesidir.
Gerçekte ise Arjantindeki ekonomik bunalým ve krizler, çok sevilen sözcükle söylersek, yapýsal nitelikte olup, yýllardýr süregitmektedir.
1980lerin sonlarýnda baþgösteren kriz koþullarýnda Arjantinde 1991 yýlýnda Para Kurulu oluþturularak, pesonun deðeri bire bir düzeyinde dolara baðlanmýþtýr. Bir baþka deyiþle,
Amerikan dolarý, biçimsel olarak peso adýyla
Arjantinin resmi para birimi haline getirilerek,
iç piyasadaki fiyatlarýn dolarizasyonu gerçekleþtirilmiþtir. Ancak fiyatlarýn dolara göre
belirlenmesi, bir yandan reel ücretlerin düþmesini saðlarken, diðer yandan ithalatý artýrmýþtýr. Bunun sonucu olarak, dýþ ticaret açýðý
giderek büyümüþ ve 1997 yýlýna gelindiðinde
dýþ ticaret açýðý 4 milyar dolara ulaþmýþtýr. Dýþ
ödemeler dengesindeki açýk ise 12 milyar dolar seviyesine çýkmýþtýr. 1999 Ocak ayýnda kaçýnýlmaz olarak devalüasyon yaparak dýþ ödemeler dengesi açýðýný ve buna baðlý olarak
ortaya çýkan dýþ borç artýþýný önlemeye çalýþan Arjantin hükümeti, Mart 2000de IMF ile
yeni bir stand-by anlaþmasý imzalayarak yeni
istikrar paketini uygulamaya sokmuþtur.
GSMHsý 324 milyar dolar ve toplam dýþ
borçlarý 171 milyar dolara ulaþan Arjantin
için de IMF anlaþmalarýnýn bilinen hedefi,
yani dýþ borçlarýn düzenli olarak ödenmesi
sorunu, ülke içi kaynaklarýn neredeyse tümüyle dýþ borç ödemeleri için kullanýlmasýný
gerektirmektedir. Bu ise, ülke içi kaynaklarýn
dýþ borç ödemelerine gitmesi sonucu, iç sermaye birikimini yok seviyesine düþürürken,
yeni yatýrýmlar için kredi talepleri karþýlanmasýný olanaksýz kýlmaktadýr. Ve her yerde olduðu gibi Arjantinde de, bu durumda faiz oranlarýnýn olaðanüstü yükselmesi kaçýnýlmaz olmuþtur.
Bu ortamda, IMF programý, gerek yapýlan devalüasyon, gerekse uygulanan para politikalarýna raðmen iþlevsiz kalmýþtýr. Burada
ortaya çýkan ve Arjantin gibi pekçok LatinAmerika ülkesine özgü olan olay, devlet hesaplarý ile ülkenin genel ekonomik muhasebesi arasýndaki farklýlýktýr.
Öte yandan, dünya ekonomik buhranýnýn
derinleþmesi ve emperyalist ülkelerde dur-
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gunluðun ortaya çýkmasý, Arjantin kadar tüm
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ürünlerine olan talebi de azalttýðýndan, ihracat istenilen seviyede gerçekleþmemiþtir.
Arjantinin dýþ borç ödemeleri için gerekli
kaynaðý bulamamasý karþýsýnda IMF, Mart
2000 tarihinde yapýlan stand-by anlaþmasý gereði vermeyi taahhüt ettiði 7.2 milyar dolarlýk
krediyi Kasým 2000de askýya aldý. Dýþ borç
ödemelerini yapamaz hale gelen Arjantin
moratoryum ilan etme aþamasýna geldiðinde,
IMFnin istediði doðrultuda yeni düzenlemeler yapmayý kabul etti.
Arjantin hükümeti, kamu harcamalarýný
kýsmayý, emeklilik yasasý ile vergi sistemini
deðiþtirmeyi kabul ederek, bu yolla 2001 yýlýnda 20 milyar dolar tasarruf yapmayý kabul etti. Buna baðlý olarak, daha önce piyasa
yapýcý bankalar denilen iþbirlikçi tekelci burjuvazinin bankalarýnýn %4 ile sýnýrlandýrýlmýþ
devlet iç borçlanma bono alýmýný %6ya çýkarmayý kabul etti.
Ancak, bu uygulamalarýn açýk biçimde
iþbirlikçi tekelci burjuvazi lehine olan hükümleri ve emeklilik yasasý deðiþikliði ile vergi artýrýmýný saðlayacak deðiþiklikler, kitlesel tepkilere neden oldu. Arjantin koalisyon hükümetinin küçük ortaðý Frepaso partisinden
Sosyal Kalkýnma Bakaný sosyal harcamalarýn kýsýlmasýný protesto ederek istifa etti.
Arjantin, Kasým 2000den bugüne kadar,
bir yandan kitlelerin yükselen eylemleri ile,
diðer yandan bunun bir yansýsý olarak siyasal
sorunlarla karþý karþýya kalmýþtýr. Eski solcu
ve Dünya Bankasý uzmaný Devlet Baþkaný De
La Ruanýn, yarým kalmýþ IMF programýnýn
aðýrlaþtýrýlmýþ yeni versiyonunu uygulayabilmesi ise nedeyse olanaksýz görünmektedir.
Ülkemizde Kasým 2000den günümüze kadar geliþen olaylarýn benzerine sahne olan,
ancak Latin-Amerikaya özgü nitelikleriyle Arjantinde de yeni IMF anlaþmasý -her zaman
olduðu gibi- ödemeler dengesi açýðýnýn kapatýlmasýna dayanmaktadýr. Yani dýþ borç ödemelerinin düzenli olarak yapýlmasý için gerekli kaynaklarýn bulunmasý ve dýþ ticaret açýðýnýn meydana getirdiði yeni dýþ borçlanma gereksinmesinin azaltýlmasý IMFnin temel hedefleri olarak ortaya konulmuþtur. Ve yine her
zaman olduðu gibi, bu hedeflere ulaþabilmek
için sýký para politikasý izlenmesi gerekmektedir.
Sýký para politikasýnýn ilk hedefi piyasadaki likidite fazlalýðýný ortadan kaldýrmaktýr.
Bir baþka deyiþle, talebin kýsýlmasý için iç piyasadan peso çekilmesine gidilecektir. Bu
amaçla, en sonuncu Ekonomi Bakaný 1.000

pesonun, yani 1.000 dolarýn üzerindeki alýþveriþ vb.nde nakit ödeme yapýlmasýnýn yasaklanmasýný ulusal programýn baþýna koymuþtur. Bunun üstündeki ödemeler kredi kartý ya
da havale ile yapýlacak ve bu iþlemlerden binde 6 vergi alýnacaktýr. Böylece, bir yandan iç
dolaþýmdaki peso miktarý aþaðý çekilirken, ayný zamanda tüketim için yapýlan ödemeler
vergilendirilmiþ olmaktadýr. A. Savaþ Akatýn
talep enflasyonu karþýsýnda kullanýlan sýký
para politikasý olarak söz ettiði para miktarýnýn düþürülmesinin Arjantincesi böyle ortaya çýkmaktadýr.
Ýkinci önlem ise, ekonomik durgunluk
tan çýkmak için yatýrýmlarýn teþvik edilmesi
için vergilerde büyük indirimlere gidilirken,
ithal tüketim mallarýna %35 vergi konulmasýdýr. (Bu, WTO, yani Dünya Ticaret Örgütünin
global ticaretin serbestleþtirilmesi için þart
koþtuðu gümrük vergilerinin azami sýnýrýný
oluþturmaktadýr.)
Kredi faiz oranlarýnýn aþaðý çekilemediði
ve çekilmesinin olanaksýz olduðu bir ortamda, yatýrýmlarýn teþvik edilmesi için yapýlabilecek tek þey olan vergi indirimleri, ayný zamanda devletin faiz dýþý gelirlerinin azalmasý
anlamýna gelmektedir. Ýç sanayi ve tarým üretimini teþvik amacý güden bu uygulamadan
beklenen ise, iç üretimde meydana gelen artýþlarla ihracatý artýrmaktýr. Ýthal tüketim mallarýnýn vergilerinin artýrýlmasýyla da ithalatýn
azalacaðý beklendiðinden, dýþ ticaret açýðýnýn
düþeceði umulmaktadýr.
Bu uygulamanýn iþe yaramayacaðý açýktýr.
Çünkü, WTO sýnýrlamalarýna uyma zorunluluðu ithal tüketim mallarýna yüksek vergi konulmasýný engellediði için, tüketim mallarý
ithalinde beklenen düþüþ gerçekleþmeyecektir. Öte yandan ithalatýn bileþiminde büyük
yere sahip olan ve yeni-sömürgecilik sisteminin ayrýlmaz bir parçasýný oluþturan ara mallarý ithalatýna hiçbir kýsýtlama getirilmediðinden, dýþ ticaret açýðýnýn kapatýlmasý kaðýt üzerinde olanaklý olsa bile, ithal edilen mallarýn
yeniden ihracýndan baþka bir iþlem yapýlmamýþ olacaktýr.
Ülkemizde olduðu gibi, Arjantinde de, ithalatýn bileþimine bakýldýðýnda tüketim mallarý ithalatýnýn toplam ithalat içindeki payý
%15ler seviyesinde olduðu görülmektedir. Asýl
dýþ ödemeler dengesi açýðýna neden olan ara
mallarý ve yatýrým mallarý ithalatý için gereken dövizin dýþ borçlanma ile saðlanmasýdýr.
Ancak, ne ülkemizde, ne de Arjantinde, bu
mallarýn ithalatýna herhangi bir kýsýtlama getirilmesi de olanaksýzdýr. Çünkü bu mallar, yeni-sömürgecilik sisteminin bir parçasý olarak
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ortaya çýkmýþ olan dýþa baðýmlý sanayinin varoluþ nedeni ve emperyalist tekellerin aþýrý-üretim koþullarýnda kârlarýnýn temelidir.
Ülkemiz somutundan örneklersek, ithalat
içinde tüketim mallarýnýn oraný %13,4dür.
Ýthalatýn %65,7si ara mallarý, %20,5i yatýrým
mallarýndan oluþmaktadýr. 1999 yýlýnda toplam
36.252 milyon dolarlýk ithalatýn 4.482 milyon
dolarý tüketim mallarýdýr ve 2000 yýlýnda
6.668e yükselmiþtir. Öte yandan 2000 yýlýnda
toplam ithalat 49.672 milyon dolara yükselmiþtir. Arjantin benzeri bir uygulamanýn getireceði ithalat küçülmesinin azami miktarý 1.076
milyon dolardýr. 13.420 milyon dolarlýk ithalat
artýþý yanýnda bu miktar hiçbirþey ifade etmemektedir.
Ancak Arjantin açýsýndan dýþ ticaret açýðý
Türkiye ile kýyaslanmayacak kadar küçüktür.
Arjantin Dýþ Ticaret Dengesi
(milyon $)

1995
1996
1997
1998
1999

!$

Ýhracat
20.963
23.811
26.431
26.434
23.333

Ýthalat
20.122
23.762
30.450
31.378
25.508

Fark
841
49
-4.019
-4.944
-2.175

Arjantinin toplam ithalatý içinde sermaye
mallarý %25lik bir yere sahiptir. Ara mallar ve
makine donaným, yedek parça vb. %52lik bir
yere sahipken, tüketim mallarýnýn toplam ithalat içindeki payý (otomobil vb. dahil) %18
dir. 1998 yýlý itibariyle bu tüketim mallarýnýn
toplam deðeri 6 milyar dolardýr. Dolayýsýyla
ithal tüketim mallarýna konan %35 vergi ile
saðlanmak istenen 2-4 milyar dolar arasýnda
deðiþen dýþ ticaret açýðýný kapatmaktýr.
Öte yandan Arjantinin dýþ ödemeler dengesi açýðý, 1995 yýlýnda 4.938 milyon dolar iken
1999 yýlýnda 12.293 milyar dolar olmuþtur.
Görüleceði gibi, dýþ ödemeler dengesi
açýðýnda dýþ ticaret açýðý küçük bir yere sahiptir ve Arjantinin GSMHna göre (324 milyar
dolar) dýþ ödemeler dengesi açýðý da önemsenmeyecek boyuttadýr. 1999 yýlý itibariyle, dýþ
ödemeler dengesi açýðýnýn belirleyicileri,
8.530 milyon dolar diðer mal ve hizmet giderleri ile 7.922 milyon dolar dýþ borç faiz
ve ana para ödemeleridir. Bu nedenden dolayý, Arjantinin dýþ borçlarý 1996 yýlýnda 96
milyar dolar iken, 1998de 109 milyar dolara
ve 2000 yýlýnda 171 milyar dolara yükselmiþtir.
Bütün sorun da, ödemeler dengesi açýðýndan
daha fazla oranda artan dýþ borçlanmadýr.
(Hemen belirtelim, tüm bu süreç içinde Arjantindeki kamu kuruluþlarý -KÝTler- ve ka-

muya ait arazi ve binalar 1970 ve 1980 yýllarýnda satýldýðýndan, ödemeler dengesi açýðýný
kapatmak için özelleþtirme aracýnýn da kullanýlmasý sözkonusu deðildir.)
Arjantin ekonomisinin ayýrýcý özelliði ise,
ülke içinde emperyalist ülkelerin doðrudan
yatýrýmlarýnýn büyük oranda olmasý ve çoðunluðu emperyalist tekellere ait büyük kapitalist çiftliklerin varlýðýdýr. GSMHsý 300 milyar dolar olan bir ülkenin 25-30 milyar dolarlýk
bir ithalat hacmine sahip olmasýnýn ardýnda
yatan gerçek de budur. Bu durum, bilançolarda görülmeyen ve Latin-Amerikada özel
bir yere sahip olan kâr transferleriyle
GSMHnýn önemli bölümünün emperyalist ülkelere aktarýlmasýný getirmektedir. Bu nedenle, Arjantinin dýþ borçlarýnýn büyük bölümü,
devlet garantisi altýnda özel borçlar niteliðindedir. Arjantin ekonomisindeki tüm sorunlar
da buradan kaynaklanmaktadýr. Gerek dýþ ticaret açýklarý, gerekse genel ödemeler dengesi açýklarý, doðrudan devletin garantisi açýsýndan önem taþýmaktadýr. Arjantinin bu ekonomik yapýsý, diðer Latin-Amerika ülkelerinde olduðu gibi, Amerikan emperyalizminin
1960 sonrasýnda birbiri ardýna gerçekleþtirdiði
askeri darbelerle birlikte uygulanan IMF istikrar tedbirleriyle oluþturulmuþtur. Bu yüzden,
Arjantinin bugün karþý karþýya kaldýðý sorun,
ne 2 ile 4 milyar dolar arasýnda deðiþen dýþ
ticaret açýðý, ne de 12 milyar dolar seviyesindeki dýþ ödemeler dengesi açýðýdýr. Bunlara
iliþkin olarak yapýlan düzenlemeler (istikrar
tedbirleri), sadece devlet gelirleri üzerinde etkiye sahiptir. Sorunun özü, GSMHnýn büyük
bir bölümünün kâr transferleri yoluyla ülke
dýþýna çýkartýlmasý ve bunun için talep edilen
dövizin bulunamamasýdýr.
Bütün bunlarýn gösterdiði gerçek, yýllýk olarak 50 milyar dolar ithalat yapan, dýþ ticaret
açýðý 25 milyar dolar olan Türkiye ile Arjantin
arasýnda uygulanabilir bir model iliþkisi bulunmadýðýdýr. Ortak olan tek þey, ikisinin de,
yeni-sömürgecilik yöntemleriyle dýþa baðýmlý
bir sanayileþmeye sahip olmasý ve bu sanayileþmenin getirdiði çarpýklýklarýn sürekli mevcudiyetidir.
Gerek Arjantin ekonomisinin, gerekse Türkiye ekonomisinin genel geliþim seyri, dýþa
baðýmlý sanayileþmenin kaçýnýlmaz bir sonucu olan emperyalist ülke ekonomilerinin genel seyri ile çakýþmaktadýr. Bu da, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin kendi iç dinamiði ile geliþmemesinin, ülke ekonomilerinin dengesini
dýþta, empeyalist metropollerde bulmasýnýn
bir ifadesidir.
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30 MART 1972
KIZILDERE

MAHÝR ÇAYAN
1946 Samsun

ERTAN SARUHAN
1942 Fatsa

SÝNAN KAZIM ÖZÜDOÐRU
1949 Þarkýþla

SABAHATTÝN KURT
1949 Gevaþ

AHMET ATASOY
1946 Ünye

HÜDAÝ ARIKAN
1946 Çivril

CÝHAN ALPTEKÝN
1947 Adeþen

NÝHAT YILMAZ
1937 Fatsa

ÖMER AYNA
1952 Dicle

SAFFET ALP
1949 Kayseri
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ÖMÜR
KARAMOLLAOÐLU

30 OCAK 1955/AKÇADAÐ
24 MART 1977/ANKARA
1955 yýlýnda Malatyanýn Akçadað ilçesinde doðdu. 1971 yýlýnda Ankara Abidinpaþa Lisesinde okurken devrimci mücadeleye bir
sempatizan olarak katýldý. 1974-75 döneminde SBF-BYYOda yüksek öðrenim gençliðinin
akademik-demokratik mücadelesinde aktif
olarak yer aldý. 12 Mart sonrasý ilk öðrenci
derneklerinden olan SBF-BYYO Öðrenci Derneðinin kuruluþ çalýþmalarýna katýldý. Ayný
dönemde ASTda oyuncu olarak da çalýþan
Ömür yoldaþ, M. Gorkinin Ana ve B. Brechtin Carrar Ananýn Tüfekleri oyunlarýnýn
sergilenmesinde yer aldý. 1975 baþýndan itibaren THKP-C/HDÖ üyesi olarak profesyonel
devrimci yaþamýna baþladý. Ýlk görevi Ankaradaki legal kadrolarýn sorumluluðunu üstlenmek oldu. Beylerderesinden sonra Ankara
Bölge Komitesinde yer aldý. 1976-Haziran Kararýndan sonra Güney Anadolu ve Hatay bölgesinde kadrolarýn politik eðitimleriyle görevlendirildi. Ayný yýlýn Aralýk ayýnda THKP-C/
HDÖ-Ankara Bölge Yöneticiliðine atandý. 1977
yýlýnda THKP-C/HDÖnün Öncü Savaþýna baþlamasýyla birlikte gerçekleþtirilen 26 Ocak
Harekâtýnda yönetici olarak yer aldý. 1977 Þubatýnda Genel Komite üyeliðine getirildi. Ankara ve Karadeniz Bölgelerinin Merkez Yöneticisi olarak þehir ve kýr gerillasýnýn stratejik örgütlenmesiyle görevlendirildi. 19 Þubat Harekâtýnýn düzenlenmesinde görev aldý.
30 Mart Harekâtýnýn ilk günü, 24 Mart
1977de, Ankarada þehit düþtü.
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MEHMET YILDIRIM
1957 Tokat doðumlu ve küçük-köylü bir ailenin çocuðudur. Ýlkokulu bitirdikten sonra, Ýstanbula gelerek, küçük iþyerlerinde ve krom kaplama ustasý
olarak, çeþitli fabrikalarda çalýþmýþtýr. Fabrika iþçiliði döneminde sendikal faaliyetlere katýlmýþ ve bu faaliyetler çerçevesinde Devrimci Saðlýk-Ýþ sendikasýnda çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Bu çalýþmalarý sýrasýnda örgütle iliþkiye geçmiþ
ve 1978de sendikal çalýþmada örgüt üyesi olarak yer almýþtýr. 1978 sonlarýnda profesyonel kadro olarak Bakýrköy çevresinde örgütsel çalýþmalara katýlmýþ
ve Þubat 1981de Genel Komite üyesi olmuþtur. 15 Mart 1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.

NÝHAT KURBAN
1958 Kars doðumlu olup, lise yýllarýnda Karsta THKP-C sempatizaný olarak devrimci mücadeleyle tanýþmýþtýr. 1977 içinde örgütsel iliþki içine girmiþ
ve ayný yýl içinde örgüt üyesi olmuþtur. Ýstanbul Hukuk Fakültesi öðrencisi
olmakla birlikte zamanýnýn büyük bir kýsmýný Karstaki örgütsel çalýþmalarda
geçirmiþtir. 1979 yýlýnda bir silahlý çatýþmada yaralanmasý üzerine, bir süre
örgütsel çalýþmalarýn dýþýnda kalmýþsa da, 1980 ortalarýnda Kars il yöneticisi
olarak atanmýþtýr. Þubat 1981de Genel Komite üyesi olmuþ ve 15 Mart 1981de
Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.

CEMALETTÝN DÜVENCÝ
1956 Tekirdað doðumlu olan yoldaþ, küçük-köylü bir ailenin oðludur. Ailesinin Ýstanbula taþýnmasýndan sonra, iþçi olarak çalýþmaya baþlamýþtýr. Devrimci mücadeleyle iliþkisi, Bakýrköy çevresindeki dernekler düzeyinde baþlamýþ
ve Halkevlerinde faaliyet sürdürmüþtür. 1976dan itibaren örgütsel iliþkiye
girmiþ ve 1977-78 döneminde Bakýrköy çevresinde örgüt üyesi olarak çalýþmýþtýr. 1978-80 döneminde profesyonel kadro olarak çalýþmýþtýr. 1980 Nisan operasyonundan sonra, Ýstanbul bölgesinin yeniden düzenlenmesinde görev üstlenmiþ ve ayný yýlýn sonlarýndan itibaren, pragmatik ve sað-ekonomist sapmaya karþý mücadelede etkin bir rol oynamýþtýr. Þubat 1981de, pragmatik
sapma içindeki unsurlarýn ihracýndan sonra Genel Komite üyesi olmuþtur. 15
Mart 1981 günü,Genel Komite toplantýsýnýn yapýlacaðý Bahçelievlerdeki örgüt
evinin düþman güçlerince kuþatýlmasý üzerine, diðer üç yoldaþýyla birlikte silahlý
çatýþmaya giriþmiþ ve dört saatlik çatýþma sonucunda, diðer üç yoldaþýyla birlikte þehit düþmüþtür.

SÜLEYMAN AYDEMÝR
1957 Denizli doðumlu olup, Adana Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisine
girdikten sonra, devrimci mücadeleyle tanýþmýþtýr. 1978 sonuna kadar öðrenci çevresinde etkili olan DY iliþkileri içinde faaliyette bulunmuþ ve DYye karþý,
aktivizm sloganýyla ortaya çýkan DS ile kýsa bir süre iliþkisi olmuþtur. DSnin
öz olarak DYden farksýz olduðunu kendi öz deneyimiyle gören Süleyman
yoldaþ, 1979 ortalarýnda örgütsel iliþkilere girmiþtir ve ayný yýl içinde Adana
bölgesinde kadro olmuþtur. 1980de profesyonel kadro olarak çalýþmaya baþlamýþtýr. 12 Eylül 1980 tarihinde ihbarcý tutum ve davranýþlarýndan, her türlü
uyarýya raðmen vazgeçmeyen bir kiþinin cezalandýrýlmasý eylemine katýlmýþ
ve eylem sonrasý Serdar Soyerginle birlikte düþmanýn askeri birlikleri ile
giriþtiði çatýþmada bir yüzbaþýyý öldürmüþtür. Bu olaydan sonra Ýstanbul bölgesinde görevlendirilmiþ ve 15 Mart 1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit
düþmüþtür.
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http://www.kurtuluscephesi.com
4. Yýlýnda

www.kurtuluscephesi.com adresinden
Mart 1998 tarihide yayýnlamaya baþladýðýmýz
Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasý üçüncü yýlýný tamamladý. Zaman içinde içeriðin geniþlemesinin gerektirdiði alan ihtiyacý ve ulaþým
olanaklarýný artýrmak amacýyla, 2000 yýlýnýn
son ayýndan itibaren Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýna üç yeni adresten ulaþmak olanaklý hale geldi:
www.kurtuluscephesi.org
www.kurtuluscephesi.net
www.kurtuluscephesi.de
Böylece kullanabilir internet alanýnýn kapasitesi 200 MBye yükselirken, kapsamý önemli ölçüde geliþti.
Ýçerik olarak onüç alt bölümden oluþan
Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýndaki toplam dosya sayýsý 1.850ye ulaþtý (Geçen yýl
dosya sayýsý 1.536ydý).
Bu dosyalarýn 1.189u .html formatýnda yazýlý metinlerden oluþmaktadýr. (2000 yýlýnda

"

927) Bu 1.189 yazýlý metnin 426sý Kurtuluþ
Cephesinin Ocak-Þubat tarihli 17. sayýsýndan
bugüne kadarki sayýlarýnda yer alan yazýlardan oluþmaktadýr. 169 yazýlý metin dosyasý
Eriþ Yayýnlarýna ait kitaplar ile THKP-C/HDÖ
ye iliþkin belgelerden oluþmaktadýr.
Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýnda yer
alan Marksist-Leninist yapýtlarýn toplam dosya
sayýsý 244dür. Bu dosyalarda, Marks ve Engelse ait 32 kitap (2000: 14); Lenine ait 40
kitap ve makale (2000: 24) ile Stalin ve Mao
nun toplam 13 yapýtý (2000: 8) bulunmaktadýr. Che Guevara, Marighella, Clausewitz, Politzer, R. Debrayýn kitaplarýyla birlikte toplam
kitap sayýsý 128e ulaþmýþtýr (2000: 62)
Bunlarla birlikte Eriþ Yayýnlarýna ait kitaplar ile Kurtuluþ Cephesinin sayýlarý Word formatýnda .zip dosyasý olarak internet sayfasýnda yer almaktadýr.
Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýnda yer
alan tüm dosyalarýn toplam büyüklüðü 38
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MBye ulaþmýþtýr.
Ýstatistik verilerin alýnmaya baþlandýðý Mart
1999dan Mart 2001 tarihine kadar, hit sayýsý 3.427.037, açýlan sayfa sayýsý 1.077.955, alýnan dosyalarýn toplam büyüklüðü 25 Gigabayt
ve giriþ yapanlarýn sayýsý 188.990 olmuþtur.
Marks-Engels Arþivi bölümünde bulunan
kitap ve yazýlar þunlardýr:
Marks-Engels:
Komünist Manifesto
Alman Ýdeolojisi
Merkez Komitesinin Komünist Birliðe Çaðrýsý
Mektuplar

K. Marks:

1844 Elyazmalarý
Feuerbach Üzerine Tezler
Fransada Sýnýf Savaþýmlarý (1848-1850)
Louis Bonaparteýn 18 Brumairei
Fransada Ýç Savaþ
Gotha Programýnýn Eleþtirisi
K A P Ý T A L, Cilt: I
Hindistanda Ýngiliz Egemenliði
Hindistanda Ýngiliz Egemenliðinin
Gelecekteki Sonuçlarý
Peoples Paperýn Yýldönümünde Yapýlan
Konuþma
Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýya Önsöz
Ücretli Emek ve Sermaye
Serbest Ticaret Sorunu Üzerine

F. Engels:

Komünizmin Ýlkeleri
Almanyada Devrim ve Karþý-Devrim
Anti-Dühring
Köylüler Savaþý
Fransada ve Almanyada Köylü Sorunu
Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
Otorite Üzerine
Blankici Komün Mültecilerinin Programý
Konut Sorunu
L. Feuerbach ve Klâsik Alman Felsefesinin Sonu
K. Marksýn Ekonomi Politiðin Eleþtirisine Katkýsý
Karl Marks
Marksýn Mezarý Baþýndaki Konuþma
Erfurt Programýnýn Eleþtirisi

Lenin Arþivi bölümünde þu kitap ve yazýlar bulunmaktadýr:
Avrupa Ýþçi Hareketi Ýçindeki Ayrýlýklar
Avrupa Birleþik Devletleri Sloganý Üzerine
Az Olsun, Temiz Olsun
Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri
Bir Yoldaþa Mektup
Devlet ve Devrim
Devlet
Devrimci Maceracýlýk
Diyalektik Sorun Üzerine
Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bölünme
Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý
Gerilla Savaþý
Ýþçi Sýnýfý ve Yeni-Maltusçuluk

http://www.kurtuluscephesi.com
Mart 1999
Nisan 1999
Mayýs 1999
Haziran 1999
Temmuz 1999
Aðustos 1999
Eylül 1999
Ekim 1999
Kasým 1999
Aralýk 1999
Ocak 2000
Þubat 2000
Mart 2000
Nisan 2000
Mayýs 2000
Haziran 2000
Temmuz 2000
Aðustos 2000
Eylül 2000
Ekim 2000
Kasým 2000
Aralýk 2000
Ocak 2001
Þubat 2001
Mart 2001
Toplam

Hit

98.236
92.752
98.615
99.928
105.666
105.166
133.610
174.828
189.256
190.386
163.983
156.359
149.981
147.265
143.881
119.300
114.200
122.445
124.604
130.302
134.101
170.757
168.012
135.888
157.516
3.427.037

Açýlan Sayfa

24.122
24.002
26.470
24.922
29.069
29.871
34.434
41.210
46.899
49.408
41.931
41.885
43.564
41.153
42.964
44.659
43.128
47.723
49.716
53.289
53.662
62.793
63.249
53.447
64.385
1.077.955

Alýnan Kilobayt

658.355
556.748
580.643
614.513
648.809
642.959
840.075
970.112
1.176.170
1.231.283
984.580
1.014.342
944.478
904.275
974.778
992.811
943.389
1.050.002
955.896
1.296.139
1.282.196
1.555.472
1.607.304
1.246.760
1.350.324
25.022.413

Giriþ Yapanlar

4.215
4.830
4.286
4.176
4.967
4.419
5.589
7.590
8.412
8.422
7.605
7.147
7.193
6.951
7.023
7.181
7.010
7.343
8.264
10.701
11.741
11.274
10.699
10.591
11.361
188.990

"

KURTULUÞ CEPHESÝ Mart-Nisan 2001
5 Mart 2000-5 Mart 2001
Hit

Eriş Yayınları
Kurtuluş Cephesi Dergileri
Marks-Engels Arşivi
Lenin Arşivi
Felsefenin Temel İlkeleri
Giap/Che Arşivi
Kurtuluş-Cephe
Mao Zedung Arşivi
İngilizce/Almanca
Stalin Arşivi
MRTA

Alınan Kb.

624.214
601.385
186.192
118.101
79.566
40.773
57.298
19.488
18.182
9.099
1.546

Kâhince Sözler
Karl Marks
Friedrich Engels
Marksizmin Bir Karikatürü ve Emperyalist
Ekonomizm
Marksizm ve Ayaklanma
Marx-Engels-Marksizm
Marksizmin Tarihsel Geliþmesinin Bazý
Özellikleri
Materyalizm ve Ampiryokritisizm
Nereden Baþlamalý
Ne Yapmalý?
Nisan Tezleri
Sosyalizm ve Din
Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu
Proletarya Devriminin Askeri Programý
Parti Örgütü ve Parti Edebiyatý
Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky
Rus Sosyal-Demokrat Hareketi Ýçindeki
Reformculuk
Kültürde Ulusal Özerklik
Ulusal Sorun Üzerine Tezler
Ulusal ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezler
Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri
Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalýðý

Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýnda yer
alan diðer yazýlar ise þunlardýr:
Stalin:
Diyalektik ve Tarihi Materyalizm
Kadrolar Üzerine
Anarþizm mi? Sosyalizm mi?

Mao Zedung:

Liberalizmle Mücadele
Çeliþki Üzerine [Teori ve Pratik]
Pratik Üzerine [Teori ve Pratik]
Japonlara Karþý Gerilla Savaþýnda Strateji
Sorunlarý
Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý

Vo Nguyan Giap:

Vietnam Ulusal Kurtuluþ Savaþý

"

3.222.372
3.234.247
3.891.413
2.014.575
658.783
802.929
278.060
293.443
69.848
275.068
62.686

Giriş Yapanlar

67.636
59.963
24.901
22.767
13.236
9.648
8.085
4.049
3.495
3.043
535

Che Guevara:

Gerilla Savaþý : Bir Yöntem
Gerilla Savaþý
Latin-Amerika Devriminin Taktik ve Stratejisi
Küba Bir Ýstisna mý, Yoksa Öncü mü?
... Ýki, Üç Daha Fazla Vietnam

Mahir Çayan:

Revizyonizmin Keskin Kokusu-I
Revizyonizmin Keskin Kokusu-II
Sað Sapma, Devrimci Pratik ve Teori
Yeni Oportünizmin Niteliði Üzerine
Aydýnlýk Sosyalist Dergiye Açýk Mektup
Yayýn Politikamýz
Devrimde Sýnýflarýn Mevzilenmesi
Kesintisiz Devrim I
Kesintisiz Devrim II-III

THKP-C/HDÖ:

Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz
Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I
THKP ve THKC Devrim Programlarý
THKP-C ve 15 Yýl
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ve
Devrimci Taktiðimiz
Marksizm-Leninizm Bir Dogma Deðil,
Eylem Kýlavuzudur-III
Ulusal Sorun Üzerine
THKP-C/HDÖ Ankara Davasý Savunmasý
Revizyonizmin Revizyonu
Gramsci Üzerine
Oligarþi Nedir?
Yeni Oportünizm Üzerine
Eski Bir Gerillanýn Emeki
Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi ve
Yeni Çözümün Fýrsatçýlýðý
Clausewitz: Savaþ Üzerine
C. Marighella: Þehir Gerillasýnýn El Kitabý
R. Debray: Devrimde Devrim mi?
G. Weber: Gerilla Bilanço Çýkarýyor
G. Politzer: Felsefenin Temel Ýlkeleri
Nikitin: Ekonomi Politik

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

THKP-C/HDÖ
ERÝÞ YAYINLARI

ULUSAL
SORUN
ÜZERÝNE

REVÝZYONÝZMÝN
REVÝZYONU

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

DEVRÝM
PROGRAMLARI

ZAFER
BÝZÝM
OLACAKTIR!

TÜRKÝYE
HALK
KURTULUÞ
PARTÝSÝ-CEPHESÝ

HALKIN
DEVRÝMCÝ
ÖNCÜLERÝ

ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ

YENÝ
OPORTÜNÝZM
ÜZERÝNE

MARKSÝZMLENÝNÝZM
BÝR DOGMA DEÐÝL,
EYLEM
KILAVUZUDUR
III

KURTULUÞ CEPHESÝ

BDS:
BÝR PRAGMATÝK
SAPMA

THKP-C/HDÖ
Ankara Davasý
Savumasý

GRAMSCÝ
ÜZERÝNE

THKP-C/HDÖ

RUS
DEVRÝMÝNDEN
ÇIKAN
DERSLER

THKP-C/HDÖ

TÜRKÝYE
DEVRÝMÝNÝN
ACÝL
SORUNLARI
I

THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ
VE
15 YIL

POLÝTÝKLEÞMÝÞ
ASKERÝ SAVAÞ
STRATEJÝSÝ
VE
DEVRÝMCÝ
TAKTÝÐÝMÝZ

THKP-C/HDÖ

KESÝNTÝSÝZ
DEVRÝM
II-III

MEVCUT DURUM
VE
DEVRÝMCÝ
TAKTÝÐÝMÝZ

THKP-C/HDÖ

ÝLKER AKMAN

MAHÝR ÇAYAN

THKP-C/HDÖ

ERÝÞ YAYINLARI

SEÇME
YAZILAR
I

SEÇME
YAZILAR
II

ERÝÞ YAYINLARI

ERÝÞ YAYINLARI

DEVRÝMCÝ
MARÞLAR
VE
EZGÝLER
ERÝÞ YAYINLARI
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