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1997 Asya Krizi ile baþlayýp, 1998 Rusya Krizi
ile geniþleyerek günümüze kadar gelen ve bugün ABD ekonomisinde durgunluk eðilim
olarak adlandýrýlan mevcut durumun deðerlendirilmesi.
Emperyalist sistemin içinde bulunduðu ekonomik buhranýn ülkemize þiddetle yansýmasýnýn
sonuçlarýný ifade eden Kemal Derviþ programýnýn irdelenmesi.
9 Aralýk 1999 tarihli Niyet Mektubunda ifadesini bulan ve bugüne kadar aþama aþama uygulanan köylülerin mülksüzleþtirilmesi sürecinin tahlili.
22 Þubat 2001 günü TLnin dalgalanmaya býrakýlmasýyla birlikte adý konmamýþ ve oraný belirlenmemiþ devalüasyon ortamýnda þehir küçük-burjuvazisinin mülksüzleþtirilmesini ve
buna gönüllü katýlýmýný, sýnýfsal özellikleriyle
baðlantýlý olarak ele alan bir yazý.
Maksim Gorkinin küçük-burjuva ideolojisi üzerine yazdýðý bir makale.
12 Eylül askeri darbesi ile baþlayan depolitizasyon ve pasifikasyon politikalarýnýn bir sonucu
olarak ülkemiz solunda ortaya çýkan ideolojisizilik ve bunun günümüzdeki sonuçlarý.
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Dünya Ekonomisinde
Durgunluk

2001 yýlýnýn Ocak ayýna girildiðinde, ekonomi haberlerinin ilk sýrasýnda ABD ekonomisinde baþgösteren durgunluk eðilimi ile
Japon ekonomisinde süregiden durgunluk
yer almaya baþlamýþtýr.
ABD Merkez Bankasýnýn (FED) faiz oranlarýný birbiri ardýna 0,5 puanlýk indirimlerle
Mayýs ayý itibariyle %5,5den %4e çekmesi,
ancak buna raðmen ABD ekonomisindeki
durgunluk eðiliminin varlýðýný korumasý, bir
kez daha dünya ekonomik buhranýnýn þiddetlenmesini gündeme getirmiþtir.
2000 yýlýnýn ortalarýndan itibaren dünya ticaret hacminde görülen büyük daralmanýn,
kaçýnýlmaz olarak üretimde düþüþlere neden
olacaðý hemen tüm burjuva ekonomistleri
tarafýndan bilinir olduðu halde, bunun ABD
ekonomisindeki yansýlarý, sürekli olarak durgunluk eðilimi olarak sunulmuþtur. Burjuva ekonomistlerinin bu sunuþ tarzý, tüm ekonomik geliþmeleri psikolojik faktörlerle açýklama eðilimleriyle çakýþmaktadýr. Böylece son
on yýldýr dünya ekonomisinde görülen geliþmeleri açýklamak bir yana, kavramakta bile

yetersiz kalmýþlardýr.
Dünya ekonomisinde son on yýldýr meydana gelen geliþmeleri burjuva ekonomistlerinin açýklamada yetersiz kalýþlarý, hemen her
durumda SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda
dünya pazarlarýnda meydana gelen geniþlemeye raðmen, dünya ticaretinde ayný oranda bir büyümenin ortaya çýkmamasýyla görünür olmuþtur.
Öte yandan, ayný dönem içinde ortaya çýkan 1993, 1997, 1998 ve 2000 yýlýndaki bölgesel krizler ve bunlara karþý alýnan her önlemin
bir sonraki krizi daha da aðýrlaþtýrmasý ve yaygýnlaþtýrmasý, dünya ekonomisinde 1997 yýlýndan bu yana büyüyerek geliþen durgunluðun
tüm emperyalist ekonomileri içine alan boyutlara ulaþmasýna neden olmuþtur.
1997 Asya Kriziyle birlikte Güney Doðu
Asya ülkeleri ile Japonyada baþlayan mali kriz
ve durgunluðun 1998 Rusya krizi ile geniþlemesi ve giderek Brezilya, Arjantin ve Türkiyeyi kapsayan boyutlara ulaþmasý karþýsýnda
ABD ekonomisindeki %4ler seviyesindeki 5
yýllýk büyüme sürecinin sona ermesi, dünya

Dünya üretimindeki deðiþmeler
(IMF ve Dünya Bankasý sýnýflamasýna göre)
1992 1993 1994 1995

ABD
3.1
Japonya
1.0
Almanya
2.2
Fransa
1.5
Ýtalya
0.8
Ýngiltere
0.1
Kanada
0.9
"Geliþmekte Olan
Ülkeler"
6.4
"Geçiþ Ülkeleri" -14.4
Toplam

4.7

2.7
0.3
-1.1
0.9
0.9
2.3
2.3

4.0
0.6
2.3
2.1
2.2
4.4
4.7

2.7
1.5
1.7
1.8
2.9
2.8
2.8

1996

3.6
5.0
0.8
1.1
1.1
2.6
1.7

1997

4.2
1.6
1.5
2.0
1.8
3.5
4.0

1998

4.3
-2.5
2.2
3.4
1.5
2.2
3.1

1999

2000

2001

6.4
-7.6

6.7
-7.6

6.1
-1.4

6.5
-0.6

5.8
1.7

3.2
-0.7

3.8
2.4

5.8
5.8

5.0
4.0

4.2
0.3
1.5
2.7
1.4
2.0
4.2

Dünya Ticaret Hacmindeki Deðiþmeler (Yýllýk)
3.8
9.0
9.1
6.7
9.7
4.2
4.6

5.0
1.7
3.0
3.2
2.9
3.0
4.7

12.4

1.5
0.6
1.9
2.6
2.9
2.6
2.3

6.7
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ticaret hacmindeki %50lere varan gerilemeyle
birleþerek, emperyalist sistemin bütününü etkisi altýna alan bir durgunluk ortaya çýkarmýþtýr. Ancak IMFnin geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
verdiði stand-by ve diðer kredilerle 2000 yýlýnda dünya çapýnda ek bir talep yaratýlarak emperyalist ülkelerdeki, özellikle de
ABDdeki üretim fazlasýnýn satýlmasý saðlanmýþ ve böylece aþýrý-üretimin meydana getirdiði durgunluk 2001 yýlýna ertelenmiþtir. Bunun ülkemizdeki yansýsý ise, 2000 yýlýnda tarihinin en büyük dýþ ticaret açýðýnýn verilmesi olmuþtur (25 milyar dolar).
Ancak bu geliþmelerin en önemli sonucu
ekonomi-politika alanýnda olmuþtur. 1980
dünya ekonomik buhranýyla birlikte, 1945 sonrasýnda dünya çapýnda uygulanan, devletin
ekonomiye müdahalesini esas alan Keynescilik terkedilmiþ ve yerine monetarizm (sýký
para politikasý) geçirilmiþken, 1990lardaki geliþmeler monetarizmin aþýrý-üretim buhranlarýna karþý hiçbir etkiye sahip olmadýðýný
açýða çýkarmýþtýr. Böylece, dünya çapýnda IMF
devreye sokularak, emperyalist ülkeler için
ekonomilere müdahale edilmesi kaçýnýlmaz
olmuþtur. 1990 yýlýnda 13.911 milyar dolar olan
IMF kredileri, 1995 yýlýnda 23.385 milyar dolar, 1998 yýlýnda 45.069 milyar dolar ve 2000
yýlýnda 58.921 milyar dolara yükseltilmiþtir. Ve
2001 yýlýna girildiðinde tüm bu müdahaleler
iþe yaramamýþ ve baþta ABD ekonomisi olmak üzere tüm emperyalist ülkeler durgunluk içine girmiþlerdir.
Günümüzde emperyalist ülkelerin içine
girdikleri durgunluk, geçmiþ dönemlerin ekonomik buhranlarýyla eþdeðerdir. Bu durum
kavranýlmadýðý sürece, ne emperyalist ekonomilerdeki geliþmeler, ne de geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde uygulanan ekonomi-politikalar
doðru olarak açýklanamaz.
Emperyalizmin üçüncü bunalým
döneminde aðýrlýk kazanan ekonominin askerileþtirilmesi, tekellerin çeþitli
ülkelerde çeþitli mallar üreterek kârlarýný geçmiþe göre oldukça garanti altýna almalarý, ekonomiye artan oranda
devlet müdahalesi, sürekli enflasyon ve
yeni-sömürgecilik metotlarý, emperyalist ülkelerde ekonominin devrevi hareketinde deðiþiklikler yapmýþtýr. Klasik
cyclenin dört aþamasý (durgunluk,
çöküþ, canlanma, refah) durgunluk ve
canlanma olarak ikiye inmiþtir.[*]
Ekonominin devrevi hareketinin dört aþa-

madan iki aþamaya (durgunluk ve canlanma)
inmesi, ekonomik buhranýn þiddetinin zamana yayýlmasý demektir. Bunun için kullanýlan temel araç, devletin ekonomiye müdahale etmesi ve bunun sonucu ek bir talep yaratýlmasýdýr.
Bununla beraber, devlet herhangi
bir munzam satýn alma gücü yaratamaz. Demek ki, resesyon ne kadar þiddetli ise ikame satýn alma gücünün
yaratýlmasý o kadar gerekli olur ve enflasyon yaratýcý eðilimlerin patlak vermesine yol açar. Kapitalizmin çöküþ
çaðýnda devletin karþýsýna çýkan ikilem
buhran ile enflasyon arasýndaki seçmedir. Ýkincisi belirlenmedikçe (artmadýkça) birincisi önlenemez.[*]
Devletin ekonomiye müdahalesi olarak
tanýmlanan keynesci ekonomi-politikanýn esasý, kapitalist ekonominin irsi hastalýðý olan aþýrý-üretim buhranlarýna karþý devlet harcamalarýný artýrýrak, üretim mallarý sektörüne ek bir
talep yaratmaktýr. Böylece tüketim mallarý
sektöründe baþlayan aþýrý-üretim buhranýnýn
etkisini sýnýrlandýrmak ve þiddetini azaltmak
amaçlanmaktadýr. Bir baþka deyiþle, keynesci enflasyonist politika, devlet harcamalarýný
artýrarak ya da piyasadaki para emisyonunu
artýrarak talepte bir artýþ yaratmayý ve bu yolla aþýrý-üretimin emilmesini hedefler. Enflasyon oranýnýn düþük olduðu dönemlerde ve
ülkelerde sýnýrlý oranda kullanýlabilir olan bu
araç, özel ve kamu borçlarýnýn büyümesine
ve yýllar süren bir borç birikimine neden olmaktadýr. 1958-1974 döneminde emperyalist
ülkelerde bu politika, durgunluk (stagnation)
ile enflasyonun birlikte görülmesine (stagflasyon) neden olmuþtur. Bunun üzerine,
keynesci enflasyonist politika geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere ihraç edilmiþtir. Böylece emperyalist
ekonomilerin aþýrý-üretim krizlerine karþý keynesci politika, 1990larýn moda deyiþiyle, global ölçekte uygulamaya sokulmuþtur.
1974 sonrasýnda emperyalist ülkelerde
stagflasyon dönemi baþlarken, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ithal enflasyon dönemi baþlamýþtýr.
1980 dünya ekonomik buhranýna gelindiðinde, keynesci enflasyonist politika tüm geribýraktýrýlmýþ ülkelerde olabildiðince geniþ ölçekte uygulanýrken, emperyalist metropollerde monetarizm (sýký para politikasý) uygulamaya sokulmuþtur.
E. Mandel, Marksist Ekonomi Elkitabý, Cilt: II, s: 267,
Ant Yay., Akt. Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I, s:
52, Eriþ Yay.
[*]

"

THKP-C/HDÖ, Türkiye Devriminin Acil Sorunlarý-I,
s: 51, Eriþ Yay.
[*]

Mayýs-Haziran 2001 KURTULUÞ CEPHESÝ
Monetarizm, devletin ekonomiye müdahalesinin sona erdirilmesi olarak sunulmakla birlikte, asýl olarak devletin tüketim mallarý sektörüne ek talep yaratmayý amaçlayan
enflasyonist politikalarýnýn sona erdirilmesinden baþka birþey deðildir. Her türlü sosyal
harcamalarýn kýsýlmasý, devlet personelinin
azaltýlmasý vb. uygulamalarla gündeme gelen
monetarizm, keynesci politikanýn bu alanlardaki uygulamalarýný sona erdirmesi olurken, askeri mallar üretiminde devlet harcamalarýnýn olabilecek en üst seviyeye çýkartýlmasýný saðlamýþtýr.
Öte yandan geri-býraktýrýlmýþ ülkelere ihraç edilen keynesci enflasyonist politikalar,
emperyalist ülkelerin tüketim mallarýna olan
talebi büyütülmüþtür. Bu amaçla, geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilen krediler geniþletilmiþtir. Böylece, bir yandan geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist ülke tüketim mallarýna olan
talep artýrýlýrken, öte yandan aþýrý-sermaye birikimiyle azalan kâr oranlarý, yüksek faiz oranlarýyla telafi edilmeye çalýþýlmýþtýr.
1983 yýlýna gelindiðinde emperyalist ülkelerdeki stagflasyon olgusu etkisizleþtirilmiþtir.
Ancak bu kez, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
büyüyen dýþ borçlarý ödeyemez hale gelmeleri yeni bir bunalýma neden olmuþtur. Burjuva ekonomistlerinin tanýmýyla borç krizi,
1983-1985 yýlýnda emperyalist ülke ekonomilerini, hem durgunluk, hem de mali krizle
karþý karþýya getirmiþtir.
Bunun üzerine global Merkez Bankasý
olarak IMF devreye sokulmuþ ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerle tarihinin en büyük stand-by
anlaþmalarýný yapmýþtýr. Bu dönemde yapýlan
stand-by anlaþmalarýnýn sayýsý 87ye ulaþmýþ
ve verilen IMF kredilerinin toplam miktarý
55.269 milyar SDR[*] olmuþtur (66.322 milyar
dolar).
1983de patlak veren borç kriziyle birlikte ihracata yönelik sanayileþme adý altýnda
yeni bir uygulama tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde baþlatýlmýþtýr. Bundan amaç, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný düzenli olarak
ödeyebilmeleri için gerekli dövizi bulmalarýný
saðlamaktýr. O güne kadar geleneksel olarak
tarým ürünleri ihracatcýsý konumunda bulu[*]
Özel çekme haklarý anlamýna gelen "special drawing rights-SDR" IMF tarafýndan 1970 yýlýnda oluþturulan uluslararasý bir ödeme ve rezerv aracý. Fiziki
para varlýðý deðil, bir hesap birimi olan SDR'ye göre
altýn veya döviz gibi bir karþýlýk bulundurmaya gerek
yoktur. Deðeri sepet para tekniðine göre oluþturulan
SDR, ABD Dolarý, Japon Yeni, Alman Marký, Fransýz
Franký ve Ýngiliz Sterlini'nden oluþmaktadýr. 1 SDR, 1,2
dolardýr.

nan geri-býraktýrýlmýþ ülkeler, bu tarihten itibaren ülke içi üretimlerinin satýlabilir olan her
ürününün ihracatýna yöneltilmiþlerdir. Diðer
yandan ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler, dýþ borçlarýný düzenli ödeyebilmek için rekabet gücü
olan ürünler üretmeye yöneltilirken (ki buna
Dünya Bankasý yapýsal deðiþim adýný vermektedir), ayný zamanda devlet garantili dýþ
IMF'yle yapýlan stand-by anlaþmalarý
(Milyon SDR olarak)
Stand-By
Toplam

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

2
3
3
3
9
9
11
12
12
21
17
19
23
24
25
31
25
23
18
13
12
15
12
17
17
19

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

15
22
22
23
30
30
27
24
23
18
14
19
14
22
15
16
19
21
14
14
9
16

55
113
113
98
1,195
968
1,013
351
416
2,129
1,520
2,160
2,154
575
591
2,227
538
2,381
502
314
282
1,394
337
1,443
5,475

5,877
2,643
3,803
10,795
16,206
25,025
18,569
11,675
4,907
5,391
4,540
6,608
13,911
14,652
19,203
15,279
8,428
23,385
27,918
17,996
45,069
48,334
58,921
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borçlara karþýlýk olarak devlet gelirlerine ipotek konulmuþtur. 1990lara gelindiðinde emperyalist ülkelerdeki sermaye birikiminin dev
boyutlara ulaþmasý ve buna baðlý olarak kâr
oranlarýnýn düþmesi üzerine, ipotek konulmuþ
devlet gelirlerinin kaynaklarýnýn özelleþtirilmesine geçilmiþtir. Bir baþka deyiþle, ipotekli mallara haciz konulmuþ ve özelleþtirme
adý altýnda satýþýna geçilmiþtir.
1990larda baþlatýlan ipotekli mallarýn satýþý
olarak özelleþtirme, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýnýn tahsilini saðlayarak, emperyalist ülkelerin mali krize girmesini engellemiþtir.
Ancak bu kez de, geri-býraktýrýlmýþ ülke
devletlerinin gelirlerinde büyük düþme olmuþtur. Bunun üzerine yeniden yapýsal reformlar adý altýnda monetarist uygulamalara dönülmüþtür. Yapýsal reform paravanasý altýnda yapýlan uygulama, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde devletin sosyal harcamalarýnýn kýsýlmasý
ve faiz dýþý gelirlerin artýrýlmasý þeklinde
olmuþtur.
Meksika, Brezilya ve Arjantinde yapýlan
uygulamalar 1993 kriziyle birlikte yeniden
gözden geçirmeyi gerekli kýlmýþtýr. 1993 krizi, dünya ticaret hacminin daralmasýna paralel
olarak emperyalist ülkelerin içine girdikleri
yeni bir durgunluk ile birlikte baþlamýþtýr. Ve
bir kez daha emperyalist ülke ekonomilerinin aþýrý-üretimlerinin satýlabilmesi için ek talep yaratýlmasý gündeme gelmiþtir. Böylece
yeniden baþa dönülerek geri-býraktýrýlmýþ ülkelere IMF aracýlýðýyla yeni krediler açýlmasý
gündeme gelmiþ ve bu kredilerle emperyalist metalara ek bir talep yaratýlmaya çalýþýlmýþtýr.
1997 Asya krizine kadar dünya ticaretinde
görülen büyük büyümenin temelinde IMF aracýlýðýyla geri-býraktýrýlmýþ ülkelere verilen krediler yatmaktadýr. 1995-1997 döneminde verilen IMF kredilerinin toplamý 83 milyar dolara
ulaþmýþtýr. IMF kredileri, 1998de 54 milyar dolar, 1999da 57,5 milyar dolar ve 2000 yýlýnda
71 milyar dolara yükselmiþtir.
Bu geliþmenin dünya çapýndaki sonuçlarý
ise, her zaman olduðu gibi, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin dýþ borçlarýnda olaðanüstü artýþ ve
ithalatýn büyük boyutlara ulaþmasý olmuþtur.
1980 dünya ekonomik buhraný döneminde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borç toplamý 586 milyar dolar iken, 1990da 1.459 milyar
dolara ve 2000 yýlýnda 2.527 milyar dolara yükselmiþtir.
1989 yýlýnda Meksikanýn 93 milyar dolar
dýþ borcu 1999 yýlýnda 164 milyar dolara yükselirken, ayný dönemde Brezilyanýn dýþ borç-

larý 114 milyar dolardan 221 milyar dolara ve
Arjantinin dýþ borçlarý 65 milyar dolardan 144
milyar dolara yükselmiþtir.
Yine ayný dönemde Meksikanýn ithalatý 42
milyar dolardan 155 milyar dolara, Brezilyanýn
ithalatý 21 milyar dolardan 57 milyar dolara
ve Arjantinin ithalatý 6 milyar dolardan 32 milyar dolara ulaþmýþtýr.
Ancak 1998 yýlýnda Brezilya ile baþlayan ve
2000 yýlýnda Arjantin ile Türkiyeye yansýyan
dýþ borçlarýn ödenemez hale gelmesi, bir kez
daha geri dönüþ yolunu açmýþtýr.
Böylece 1990dan günümüze kadar, emperyalist sistem, toprak olarak geniþleyen dünya pazarlarýna raðmen, üçer yýllýk aralýklarla
ortaya çýkan ekonomik buhranlarýn yaratmýþ
olduðu bir kýsýr döngüye girmiþtir. Alýnan tüm
önlemlere ve uygulamalara raðmen bu kýsýr
döngü kýrýlamamýþ ve emperyalist sistem sürekli bir durgunluk içine girmiþtir. Bu sürekli
durgunluðun belirgin özelliði ise, bir ya da birkaç emperyalist ülke birkaç yýl durgunluk içindeyken, diðer emperyalist ülkelerde büyüme
görülmesi ve bir sonraki dönemde durgunluk-büyüme iliþkisinin tersine dönmesidir.
1993 ve 1997 krizleriyle birlikte emperyalist ülkelerdeki aþýrý-sermaye birikiminin metalarýn aþýrý-üretimine eþdeðer boyutta bir sorun haline geldiði de görünür olmuþtur. Emperyalist ülkelerdeki aþýrý-sermaye birikimi, bir
yandan metalarýn aþýrý-üretimine neden olurken, diðer yandan sermayenin sürekli olarak
deðer kaybetmesine neden olmasý karþýsýnda
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki özelleþtirme
uygulamalarýna hýz verilmiþtir. Özelleþtirme
demagojisiyle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin tüm
iç üretim birimlerinin emperyalist sermaye tarafýndan satýn alýnmasýnýn yolu açýlmýþtýr. Böylece geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki emperyalist
ülkelerin doðrudan sermaye yatýrýmlarýnda
artýþ ortaya çýkmýþtýr. Burada uygulanan yöntem, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin iç pazarýnda
kâr oraný yüksek sektörlerin bir bütün olarak
emperyalist sermayenin yatýrým alaný haline
getirilmesidir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist metalara olan talebini artýrmak amacýyla verilen
kredilerin büyüklüðü ve bunlarýn geri ödenmesinde ortaya çýkan bunalýmlar karþýsýnda
bir çare olarak da görünen doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýndaki artýþýn ilk sonucu ise, emperyalist ülkelerde iþsizliðin artmasý olmuþtur. Diðer yandan, doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn (nakit sermaye
ihracý) yüksek kâr oraný elde edebilmeleri
amacýyla geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki iþçi
ücretlerinin olabildiðince düþürülmesi ve bu
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Sektörler Ýtibariyle Özelleþtirme
1997

Altyapý
Telekomünikasyon
Enerji
Ýmalat sanayi
Demir-Çelik
Kimya
Hammadde
Petrol ve gaz
Madencilik
Finans ve Bankacýlýk
Hizmetler ve diðer
Toplam

37.370
12.863
17.979
7.795
916
1.222
12.932
7.956
4.418
3.445
5.031
66.573

(Milyon dolar)
1998

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III

11.669
5.340
5.545
3.127
303
908
18.085
17.985
17
9.007
2.188
44.076

Toplam
[1990-1999]

154.347
76.110
53.427
50.152
9.613
6.060
59.917
45.074
9.001
38.008
13.289
315.712

[Kaynak: Dünya Bankasý Özelleþtirme Verileri]

amaçla kýrsal nüfusun kentlere göç ettirilmesi, bu ülkelerdeki sosyal bunalýmýn daha da
derinleþmesine neden olmaktadýr. Gerek emperyalist ülkelerde iþsizlik oranlarýndaki artýþýn,
gerekse geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kýrsal nüfusun kentlere güçünün yaratmýþ olduðu
sorunlarýn çözülebilmesi için, devletin sosyal
yardým harcamalarýnýn artýrýlmasý kaçýnýlmaz
hale gelmektedir. Bu da, ayný kaçýnýlmazlýk
içinde, devlet giderlerinin artmasý ve enflasyonun yükselmesi demektir. Ve bir kez daha
ve yeniden keynesci politikalara dönülmesi
kaçýnýlmaz olmaktadýr.
Diðer taraftan metalarýn aþýrý-üretiminin
ortaya çýkardýðý durgunluk karþýsýnda emperyalist ülkelerde iç talebin artýrýlmasý da zorunlu hale gelmektedir. Bilindiði gibi iç pazar emekçilerin ferdi tüketimini artýrmakla
mümkündür. Ancak çalýþan nüfusun gerçek
gelirlerinde esaslý yükselmelerle iç pazar geniþleyebilir.[*] Bu ise, bir yandan sermayenin
kâr oranlarýnýn düþmesine neden olacaðý gibi,
diðer yandan devlet harcamalarýnýn artýrýlmasýný ve devletin ekonomiye müdahalesinin
büyümesini zorunlu kýlar. Böylece emperyalist ekonomiler bir kez daha enflasyon-buhran
ikilemi ile yüzyüze gelmektedirler.
SSCBnin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda emperyalist pazarlarýn toprak olarak geniþlemesine
raðmen, emperyalist sistemin karþý karþýya
olduðu aþýrý-üretim buhranlarý olanca þiddetiyle devam etmektedir. Emperyalist sistemin temel sorunu sermayenin ve metalarýn aþýrý-üretimidir. Dolayýsýyla alýnan ve alýnacak tüm önlemler, her durumda bu sermayenin ve metalarýn aþýrý-üretiminin yaratmýþ olduðu sorun[*]

39.964
26.619
9.994
2.167
3
514
3.125
1.975
971
3.149
905
49.309

1999

larý çözmeyi hedeflemektedir. Bu aþýrý-üretim
sorunu çözülmediði sürece, emperyalist ülkelerin durgunluktan çýkmalarý olanaksýzdýr. Son
beþ yýldýr kullanýlan tüm suni uyarýcýlara raðmen, emperyalist ekonomilere egemen olan
durgunluktan çýkýlamamýþtýr.
Emperyalist ülkelerin sermayenin aþýrýüretimi karþýsýnda geliþtirdikleri formül iki yönlüdür. Birinci yön, fazla sermayeyi geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yüksek faiz oranlarýyla borç
vermek ve bu borçlar aracýlýðýyla emperyalist
ülke metalarýna ek bir talep yaratmaktýr. Ýkinci
yön ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde doðrudan
sermaye yatýrýmý için gerekli koþullarý ve olanaklarý yaratmaktýr. Bunun temel aracý ise
özelleþtirme olmuþtur.
Birinci yön, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ
borçlarýnýn olaðanüstü artýþýna neden olurken,
ayný zamanda bu ülkelerin dýþ borçlarýný düzenli ödeyebilmelerinin koþullarýný da ortadan
kaldýrmýþtýr. Özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
verilen dýþ borçlarýn yapýsýnda meydana gelen deðiþim, borç ödemelerini tümüyle olumsuz hale getirmiþtir.
1980 yýlýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin toplam 586 milyar dolarlýk dýþ borçalarýnýn 365
milyar dolarý, yani %62si devlet borçlarýndan
ve devlet garantili borçlardan oluþmaktadýr.
2000 yýlýna gelindiðinde geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin toplam 2.527 milyar dolarlýk dýþ borçlarýnýn 800 milyar dolarý devlet borçlarý iken,
özel sektör borçlarý 1.727 milyar dolara yükselmiþtir. Bunun 534 milyar dolarý garantisiz
özel sektör borçlarý ve 402 milyar dolarý kýsa
vadeli borçlardýr.
1980lerde mucize olarak sunulan ihracata yönelik sanayileþme politikalarý ile 1980
dünya ekonomik buhraný koþullarýnda ortaya
çýkan borç krizi aþýlabilmiþse de, 1990 son-
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rasýnda emperyalist ülkelerdeki tüketim mallarý üretimindeki büyük artýþlar geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin ihracatýný geriletmiþ ve bunun
sonucu ihracata yönelik sanayileþme adý altýnda yapýlan tüm yatýrýmlar iþlevsiz kalmýþtýr.
Ülkemiz somutunda tekstil sektöründe açýk
biçimde görülen bu olgu, ayný zamanda emperyalist ülkelerin tüketim mallarýnýn ithalatýndaki büyük artýþlarla tam bir iflasa yol açmýþtýr.
Ýþte bu ortamda özelleþtirme kýsa vadeli borçlarýn tahsili olarak gündeme getirilmiþtir. Bir baþka deyiþle, özelleþtirme, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýna karþýlýk
olarak ülke içi varlýklarýn satýlmasý olarak
uygulamaya sokulmuþtur.
Dünya Bankasý verilerine göre, 1990-99
döneminde dünya çapýnda 315,7 milyar dolarlýk özelleþtirme yapýlmýþtýr. Bunun 1/3ü
1997-1998 yýlýnda, yani Asya Krizi ortamýnda
gerçekleþmiþtir. Son on yýlda yapýlan özelleþtirmelerin 177 milyar dolarlýk bölümü, yani
%56sý Latin-Amerikada olmuþtur. Brezilya, 71
milyar dolarla (sadece 1998 yýlýnda gerçekleþtirilen özelleþtirme 32 milyar dolardýr) ile ilk
sýrayý alýrken, Arjantin 44 milyar dolarla (1999
yýlýnda gerçekleþtirilen 16 milyar dolarlýk petrol þirketinin özelleþtirmesi ile) ikinci sýrada yer almaktadýr. Latin-Amerikanýn diðer büyük ekonomisi olarak gösterilen Meksikadaki
özelleþtirmenin son on yýllýk toplamý 31,7
milyar dolardýr; bunun 11 milyar dolarlýk bölümü 1991 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir.
Ancak tüm özelleþtirmelere raðmen,
Meksika 1994 yýlýnda, Brezilya 1999 yýlýnda, Arjantin ise 2000 yýlýnda yeniden mali krizle
karþý karþýya kalmýþlardýr. Bunlarýn gösterdiði
gerçek ise, yapýlan tüm propagandaya raðmen, özelleþtirmelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýnýn ödenmesinde sadece
birkaç yýllýk bir etkiye sahip olduðudur.
Görüldüðü gibi, emperyalist ekonomilerin
karþý karþýya olduklarý sermayenin ve metalarýn aþýrý üretimi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
tüm iç varlýklarýnýn, ister meta olarak, ister
sermaye malý olarak satýlmalarýyla çözümlenebilir bir sorun deðildir. Kapitalist üretimin
ayrýlmaz ve kaçýnýlmaz bir parçasýný oluþturan
aþýrý-üretim, günümüzde her dönemdekinden
çok daha büyük boyutlara ulaþmýþtýr. Son elli
yýlýn en hýzlý geliþen ekonomisi olarak Japon ekonomisinin son on yýldýr karþý karþýya
kaldýðý sorunlara bakýldýðýnda, aþýrý-üretimin
günümüzdeki boyutlarý ve sonuçlarý daha açýk
görünür olmaktadýr.
Japonyanýn II. yeniden paylaþým savaþý
sonrasýndaki hýzlý geliþimi ve dünya pazarla-

rýnda artan oranda yer alýþý, Japonyayý dünyanýn üçüncü büyük ekonomisi haline getirmiþtir. 1990lara gelindiðinde yýllýk 400 milyar dolarlýk ihracat yapan Japonya, hemen her yýl
100 milyar dolar düzeyinde bir dýþ ticaret fazlasýna sahip olmuþtur. Ancak Japon ekonomisindeki büyüme hýzý, her zaman olduðu gibi, büyük miktarlara varan stoklarýn oluþmasýna neden olmuþtur. Yýllar boyu büyük Japon
bankalarýnýn verdiði ihracat kredileri ile beslenen ihracat, ayný zamanda ithalatçý ülkelere açýlan kredilerle desteklenmiþ olmasýna
raðmen, özellikle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
dýþ borçlarý ödemede karþý karþýya kaldýklarý
sorunlar, en þiddetli biçimde Japon ekonomisine yansýmýþtýr. 1997 Asya Krizi ile Japonya
nýn Asya ülkelerine vermiþ olduðu kredilerin
ödenemez hale gelmesiyle birlikte, ekonomi
tam anlamýyla durgunluk içine girmiþtir. Bunun sonucu olarak 1998 yýlýnda Japon ekonomisi %2,5 küçülmüþtür. 1998 yýlýnda Acil
Önlemler Paketinin uygulamaya sokulmasýna raðmen ekonomide önemli bir canlanma
ortaya çýkmamýþ ve 1999 yýlýnda Ekonomik
Yeniden Doðuþ adý verilen önlemler devreye
sokulmuþtur.
Japonyanýn gerek ihracatý sürdürmek ve
artýrmak için, gerekse durgunluktan çýkýþ için
alýdýðý tüm önlemler, kamu harcamalarýnýn artýrýlmasý temelinde gerçekleþmiþtir. 1997 yýlýnda GSYÝH 493 trilyon yen iken, kamu borçlarýnýn tutarý 368 trilyon yen olmuþtur (Borçlarýn
GSYÝHya oraný %74,7). 2000 yýlýna gelindiðinde Japonyanýn GSYÝHsý 498 trilyon yen olurken, kamu borçlarý toplamý 577 trilyon yene
yükselmiþtir. Böylece kamu borçlarýnýn
GSYÝHya oraný %115,8 seviyesine yükselmiþtir.
Ancak kamu borçlanmasý yoluyla aþýrý-üretime karþý ek talep yaratýlmasý yönündeki bu
uygulamalar, gerek iç talepte, gerekse ihracatta beklenen geliþmeyi saðlayamamýþtýr.
Böylece Japon ekonomisinin son on yýlda içine girdiði aþýrý-üretim buhraný, bir yandan emperyalist sistemin bir bütün olarak bu
buhranlar karþýsýnda çaresiz kaldýðýný, diðer
yandan da, tüm propagandif söylemlere karþýn devletin ekonomiye artan oranda müdahalesinin kaçýnýlmaz olduðunu göstermiþtir.
1980 dünya ekonomik buhraný sonrasýnda
emperyalist ülkelerde alt yapýlarýn yenilenmesi
ve yeni teknolojilerin üretim sürecine sokulmasýyla birlikte ortaya çýkan üretim artýþlarý
günümüzdeki aþýrý-üretimin büyüklüðünü belirleyen temeli oluþturmuþtur. Emperyalist
aþamada üretici güçlerin geliþiminin frenlendiði koþullarda 1980 sonrasýnda meydana
gelen bu geliþme, ayný zamanda emperyaliz-
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min üretici güçlerin geliþimini neden frenlemek zorunda kaldýðýnýn da bir göstergesi olmuþtur. (Her ne kadar bu dönemde emperyalist ülkelerde yeni teknolojilerin üretime
uygulanmasýyla birlikte Marksizm-Leninizmin
bu saptamasýnýn geçersiz olduðu ilan edilmiþse de, 1990larýn dünyasý, emperyalizmin
üretici güçlerin geliþimini frenlemekten öte
durdurmak zorunda kaldýðýný da göstermiþtir.)
Diyebiliriz ki, günümüzde ABD ekonomisinin içine girdiði durgunluk, 1997 yýlýndan
buyana süregelen ekonomik buhranýn dünya
çapýnda genelleþmesine ve emperyalist sistemin bütününde egemen olmasýna neden olacak boyutlara ulaþtýrmýþtýr. 2001 yýlýnda dünya
ticaret hacmindeki büyük daralma, tümüyle
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde egemen üretim
iliþkisi haline getirilen dýþa baðýmlý kapitalizmin bir sonucu olmuþtur. Bir baþka deyiþle,
1980 dünya ekonomik buhranýnýn açýk biçimde gösterdiði gibi, emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemleri, sözcüðün tam anlamýyla
bunalýma girmiþ ve sürekli yeni bunalýmlar
üreten bir sürece girmiþtir. Tümüyle emperyalist ülkelerin durumuna ve bunun ortaya çýkardýðý taleplere uygun olarak geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde geliþtirilen kapitalizm (yukardan
aþaðý), sürekli dýþ borçlanmayla ayakta durabilmektedir. Emperyalist ülkelerde sanayi ve
tarýmsal üretimde meydana gelen yoðunlaþma ve büyümenin getirdiði üretim fazlasý,
geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki her türden üretim biriminin karþýsýna dikilmiþtir. Geribýraktýrýlmýþ ülkelerdeki her türden sanayi kuruluþunun özelleþtirme adý altýnda satýlmasý
ya da kapatýlmasý, tarýmsal üretimin sýnýrlandýrýlmasý ya da tümüyle tasfiye edilmesi, emperyalist ülkelerdeki üretimin gelmiþ olduðu
seviye karþýsýnda kaçýnýlmaz bir son durumundadýr. Bu son, emperyalist ülkelerin karþý
karþýya olduklarý aþýrý-üretim buhranýný, yani
ekonomik durgunluðu aþmak için kýsa dönemli sonuçlar ortaya çýkarsa bile, orta ve
uzun vadede geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist metalarýn ithalatýný karþýlayabilecek
hiçbir gelire sahip olmamalarýný getirecektir.
Bu durumda, geri-býraktýrýlmýþ ülkeler, sadece iþgücü pazarý olarak belli bir gelir elde edebilecek durumda kalýrken, ayný zamanda emperyalist tekellerin doðrudan yatýrýmlarýna
baðýmlý hale geleceklerdir. Emperyalist tekel-

lerin geri-býraktýrýlmýþ ülkelerdeki doðrudan
yatýrýmlarýnýn büyümesi ise, emperyalist metropollerdeki sanayilerin kaydýrýlmasýný kaçýnýlmaz kýlarak, buralardaki iþsizlerin sayýsýný
artýracaktýr. Emperyalist ülkelerde artan iþsizlik, kaçýnýlmaz olarak devletin ekonomiye artan oranda müdahalesini gerektirecek, sosyal
harcamalarýn artýrýlmasýný zorunlu kýlacak ve
sonuç olarak emperyalist ekonomilerde enflasyon yeniden yükseliþe geçecektir.
Diðer yandan, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
alabildiðine ucuz iþgücü deposu haline getirilmesine paralel olarak, buralarda üretilen
metalarýn emperyalist metropollere ihracý,
kýsa dönemde emperyalist ülkelerde tüketim
mallarý sektöründe fiyat düþmesine neden
olsa da, emperyalist ülke iç pazarlarýna yönelik üretim yapan sanayiler büyük oranda tasfiye olmakla yüzyüze kalacaktýr. Bu da, kýsa
dönemde tüketim mallarýnda meydana gelen
fiyat düþüþleriyle kamu desteði ortaya çýkarsa da, iç pazara yönelik üretim yapan sanayilerin tasfiyesi iþsizliði daha da artýracaktýr.
Böylece, emperyalist ülkelerde, çokuluslu tekeller ile iç pazara yönelik üretim yapan tekeller arasýndaki çeliþki giderek keskinleþecektir. Bunun olasý bir sonucu ise, tüm emperyalist ülkelerde, devletin ekonomiye artan
oranda müdahalesine baðlý olarak himayecilik eðilimlerinin geliþmesi ve egemen olmasýdýr. Bunun politik plandaki yansýsý ise, emperyalist ülkelerde milliyetçi ve himayeci
politikalarýn yükseliþi olmaktadýr.
Emperyalizmin III. bunalým döneminde iki
aþamalý (durgunluk-canlanma) ekonominin
devrevi hareketininin süresinde meydana gelen kýsalmalar, durgunluðun çöküntüye dönüþmesine neden olabileceði gibi, ayný zamanda kitlelerin uzun dönemli bir belirsizlik içinde yaþamalarýna da neden olacaktýr.
Bu belirsizlik ortamýnda bulunacak olan kitleler milliyetçi ve himayeci politikalara kanalize edilemediði koþullarda sisteme karþý bir
hareketin ortaya çýkmasý dinamiklerini de
içinde barýndýrmaktadýr. Sözün özü, emperyalist sistemin içinde bulunduðu ekonomik durgunluk, sistemin bir bütün olarak týkanmasýndan baþka birþey deðildir. Üretimin toplumsal niteliði ile ürünlerin kapitalist özel mülkedinilmesi arasýndaki çeliþki, her dönemdekinden daha fazla keskinleþmektedir.

'

KURTULUÞ CEPHESÝ Mayýs-Haziran 2001

Güçlü Ekonomiye
Geçiþ Programý (!)

Hepimiz gerçekten Türkiyenin iyiliði için çalýþýyoruz. Türkiyenin gücünü
bu anlayýþ ve dayanýþma artýrýyor. Diðer önemli bir konu yasal çalýþmalarla
ilgili. Bir çok yasa çýktý. Ayný hýzda sürmesi mümkün deðil. Önümüzde yapýlmasý gereken iþler var. Mesela Ýhale Kanunu, þeffaflýk açýsýndan çok önemli.
Bazý konularda belki yeterince tartýþýlmadý. Ama çok hýzlý çalýþmaya mecburduk, ekonomideki yeni gücünü siyasal alana taþýyabilen çok saygýn bir Türkiye hepimizin önemini yansýtýyor. Güçlü bir ekonomi olmadan güçlü bir Türkiye
olamaz. En büyük yurtseverlik güçlü ekonomiye destek vermektir. (15
Mayýs 2001, Kemal Derviþ)



Þubat krizi sonrasýnda ülkemizde tam bir
belirsizlik hüküm sürerken, Dünya Bankasý
görevlisi ve IMF memuru olarak ülkemize atanan Kemal Derviþe gösterilen büyük ilgi ortamýnda IMFye verilen yeni niyet mektubu
kamuoyuna Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý adý altýnda sunuldu.
Devletin ekonomiden elini çekmesi, ekonomi ile politikanýn birbirinden ayrýlmasý, yapýsal reformlarýn bir an önce yapýlmasý vs.
söylemleriyle, yurtseverlik nutuklarýyla sunulan ve IMF niyet mektubunun Türkçe versiyonu olan Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý, sözcüðün tam anlamýyla, emperyalist ülkelerin alacaklarýný tahsil edebilmek amacýyla ülkemiz ekonomisine elkoyma programýndan baþka birþey deðildir. Bir baþka deyiþle,
IMFye verilen yeni niyet mektubu ya da onun
Türkçe versiyonu olan Güçlü Ekonomiye
Geçiþ Programý, Türkiyenin dýþ borçlarýnýn
ödenmesini garanti altýna alan bir ipotek
ve haciz sözleþmesinden ve Kemal Derviþ
de, bu sözleþmenin uygulanmasýyla görevli
IMF haciz memurundan baþka bir þey deðildir.
3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubunun
Ek-F bölümünün 8. paragrafýnda Halihazýrdaki ipotekli rezervler, Savunma Sanayiini
Destekleme Fonu hesabýnda tutulan dýþ varlýklardan (30 Kasým 2000de 426 milyon ABD
Dolarý tutarýnda) oluþmaktadýr. Özel Dresdner

portföyü de (30 Kasým 2000de 898 milyon
ABD Dolarý tutarýnda) ipoteklidir denilerek,
mevcut ipotekli paranýn toplam 1 milyar 324
milyon dolar olduðu açýkça ilan edilmiþtir.
Bu gerçekler, hemen herkes tarafýndan
bilinmekle birlikte, yapýlan medyatik propagandayla, Kemal Derviþ ve programýnýn ülke için son þans olduðu, programýn içerdiði
yapýsal reformlar gerçekleþtirildiði takdirde
ülke için yeni bir dönem baþlayacaðý, ekonomiden siyasete kadar herþeyin deðiþeceði beklentisi yaratýlmýþtýr. Bu beklenti, kaçýnýlmaz olarak, IMF programýnýn (ki her standby anlaþmasýnýn içerdiði istikrar tedbirlerinden baþka birþey deðildir) tavizsiz uygulanmasýna onay verilmesini ve yapýlanlarýn ve de
yapýlmak istenenlerin karþýsýnda sessiz kalýnmasýný getirmiþtir.
Ülkemiz için son þans olarak gösterilen
yeni IMF anlaþmasý (ya da kamuoyuna sunulan adýyla Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý) sözcüðün tam anlamýyla geri dönüþün
olanaksýz olduðu bir aþamayý simgelemektedir. Ancak kamuoyuna sunulduðu gibi, siyasetten ekonomiye yapýsal dönüþüm olacaðýndan deðil, yapýlan ve yapýlacak olan yasal düzenlemelerle uluslararasý mali ve sanayi tekelleri müktesep hak elde edecekleri içindir.
Bu müktesep hak, bir kez elde edildiði
takdirde, gelecekte hangi siyasal parti iktida-
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ra gelirse gelsin, bu yasal düzenlemeleri
deðiþtirse ya da tümüyle ortadan kaldýrsa bile
ortadan kaldýrýlamaz bir haktýr. Bu hakký ortadan kaldýrmaya kalkacak bir siyasal iktidar
ise, doðrudan emperyalizmin uluslararasý
kuruluþlarýnýn mali, ticari ve askeri müdahalesiyle yüzyüze gelecektir. Bu nedenle, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn ne olduðundan önce, bu programýn üzerinde yükseldiði temelin doðru biçimde kavranmasý ve
kitlelere anlatýlmasý gerekmektedir.
Bilineceði gibi, IMF, emperyalist ülkelerin
uluslararasý finans kuruluþu olarak baðlý ülkelerin her türlü uluslararasý mali iþlemlerinin
denetlendiði, yönetildiði ve yönlendirildiði
merkezdir. Bu niteliði ile IMFnin onayý olmaksýzýn hiçbir ülkenin uluslararasý kuruluþlardan
(bankalar vb.) kredi alabilmesi olanaksýzdýr.
Yani IMF, baðlý ülkenin uluslararasý kredi talebini koþullara baðlayan merkezi kuruluþ durumundadýr ve bu koþullar saðlanmadýðý sürece hiçbir kredi iþlemi yapýlamamaktadýr. Dýþa baðýmlý bir sanayiye sahip bizim gibi ülkeler için ekonominin az ya da çok iþleyebilmesi açýsýndan uluslararasý krediler, yani dýþ
borçlanma olmaz-sa-olmaz bir koþuldur. Bu
nedenle, mevcut düzenin hangi partisi iktidar
olursa olsun, bu koþullarda hükümet olmak
ve borçlanma koþullarýna uygun olarak programýný (eðer varsa) uygulamak durumundadýr. Bir baþka deyiþle, oligarþik yönetimin hiç
bir hükümetinin ya da siyasal partisinin IMF
koþullarý dýþýnda bir ekonomi programa sahip
olmasý olanaksýzdýr.
1980 dünya ekonomik kriziyle birlikte geri-

býraktýrýlmýþ ülkelerin
dýþ borçlarýnýn ödenemez hale gelmesiyle IMFnin bu iþlevi
yenilenmiþ ve geniþletilmiþtir. Özellikle
1990larda LatinAmerika ülkelerinde
test edilen ve 1997
Asya Kriziyle birlikte
uygulamaya sokulan
IMFnin bu yeni iþlevi, tüm geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin Merkez Bankalarýnýn
baðýmsýz hale getirilerek baðlandýðý
global Merkez Bankasý olmak ve IMF
anlaþmalarýna uymayan baðlý ülkelere
yaptýrým uygulan-

masýný içermektedir.
Bu çerçevede Dünya Bankasýnýn, IMFnin
istikrar tedbirleri nin meydana getirdiði sosyal sorunlarý hafifletme görevi deðiþtirilmiþtir. Dünya Bankasý, 1991-1992 kriziyle birlikte,
IMFnin planlama ve kriz yönetim merkezi
olarak yeniden yapýlandýrýlmýþtýr. 1990lara kadar IMF istikrar tedbirlerinden en çok etkilenen tarým sektörü ile kýrsal nüfusa iliþkin Dünya Bankasý proje kredileri, toplam krediler
içerisinde %20-25 paya sahip iken, günümüzde %14ler seviyesine düþmüþtür. Buna karþýlýk olarak, insan geliþimi, þehir geliþimi
ve kamu yönetimi adý altýnda geliþtirilen yeni projelere ayrýlan pay %30lar seviyesine
çýkartýlmýþtýr. Böylece Dünya Bankasý kýrsal
kalkýnma projelerinden büyük ölçüde vazgeçmiþ ve geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kýrsal
nüfusun azaltýlmasýna yönelik IMF uygulamalarýyla uyumlu hale getirilmiþtir. Ülkemiz somutunda açýk biçimde ifade edildiði gibi,
Dünya Bankasý ve IMF, kýrsal nüfusun %10larýn altýna düþürülmesi yönündeki köylülüðün mülksüzleþtirilmesi uygulamasýnýn uluslararasý kuruluþu haline gelmiþlerdir.
IMFnin deðiþen rolüne paralel olarak
Dünya Bankasýnýn deðiþen rolü, birincil olarak, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin kýrsal bölgelerinin anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadelenin merkezleri olmaktan çýkartýlmasýný
hedeflemektedir. Daha düne kadar küçüküreticiliðin desteklenmesi projeleri ile köylülerin kýr gerillasýna katýlýmýný engellemeye
çalýþan Dünya Bankasý, günümüzde, kýrsal
bölgelerde nüfusun boþaltýlarak kýr gerilla
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savaþýnýn yürütülmesini olanaksýzlaþtýrmayý
hedeflemektedir. Bu da, CIAnýn kontr-gerilla
taktiklerini açýklamada kullandýðý su-balýk iliþkisinde, suyu boþaltarak balýðý yakalama yönteminden baþka bir þey deðildir.
Dünya Bankasýnýn günümüzdeki ikinci
iþlevi ise, kamu yönetimi, insan geliþimi
vb. projelerle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde emperyalizmin taleplerine uygun politikalarý uygulayacak teknokrat kadrolarý yaratmak ve
eðitmektir. Bu iþlevi de, Amerikan emperyalizminin demokrasi projesinin Dünya Bankasý aracýlýðýyla yürütülmesi demektir.
Emperyalizmin uluslararasý kuruluþlarýnýn
en yenisi Dünya Ticaret Örgütüdür (WTO).
WTO, globalizm propagandasýyla birlikte gündeme gelen emperyalizmin yeni uluslararasý kuruluþu olarak, uluslararasý ticari
faaliyetlerin yürütülmesi ve olasý sorunlarýn
çözümlenmesi merkezi durumundadýr.
Ancak emperyalizmin bu üç uluslararasý
kuruluþunun iþlevlerini yerine getirirken karþýlaþacaklarý ulusal engelleri aþabilmek için kullanabilecekleri ekonomik ve mali yaptýrýmlarýn dýþýnda fazla bir araca sahip olmadýklarýndan, askeri bir yaptýrým aracý olarak NATO
yeniden biçimlendirilmiþtir. Yani NATO, emperyalizmin uluslararasý ekonomik ve mali kuruluþlarýnýn programlarýnýn uygulanmasýna
karþý oluþan ulusal muhalefetleri askeri güç
yoluyla tasfiye etmenin bir aracý olarak artan
bir iþleve sahip olmuþtur.
Ekonomik ve hukuki dilde ifade edersek,
IMF, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin, emperyalist
ülkelerin çýkarlarýna uygun politikalar uygulamalarýnýn ve bu politikanýn ayrýlmaz bir parçasý olan dýþ borçlanmanýn sürekliliðinin saðlanmasýnýn merkezi kuruluþu durumundadýr.
IMF, WTO ile birlikte, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin emperyalist ülkelerle olan ticari, sanayi
ve mali iliþkilerinin uluslararasý sözleþmelere
baðlandýðý merkez durumundadýr. Dolayýsýyla, meydana gelebilecek ticari, sanayi ve mali
sorunlarda, sözleþmelere uygun olarak, geribýraktýrýlmýþ ülkelerin her türlü varlýðýna ipotek koyma, haciz yapma yetkilerine sahiptir.
Dünya Bankasý bu iþlevleri yerine getirecek
memurlarýn eðitilmesi görevini üstlenirken,
NATO, bu iþlevlerin yerine getirilmesinde gerekli polis gücü durumundadýr.
Bu baðlamda uluslararasý tahkim ve buna baðlý olarak geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yapýlan yasal düzenlemeler, tümüyle emperyalizmin uluslararasý kuruluþlarýnýn iþlevlerini
yerine getirebilmeleri için gerekli hukuki zemini oluþturmaktadýr. Bu hukuki zemin, emperyalist ülkelerin geri-býraktýrýlmýþ ülkelere

istedikleri zaman istedikleri gibi müdahale
edebilmelerini meþrulaþtýrmayý amaçlamaktadýr.
Kemal Derviþ aracýlýðýyla ilan edilen Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýna bakýldýðýnda, aðýrlýðýn Derviþ yasalarý olarak kamuoyuna sunulan yasal düzenlemelerde olduðu hemen görülmektedir. Resmi söylemde Derviþ
yasalarý 15 yasa deðiþikliðini içermektedir:
1. Bütçe kanunundaki deðiþiklikler
2. Görev zararlarýný kaldýran kararname ve
kanun
3. Borçlanma yasasý
4. Kamulaþtýrma yasasý
5. 15 bütçe ve 2 bütçe dýþý fonun kapatýlmasý ile ilgili yasa
6. Kamu Ýhale yasasý
7. Merkez Bankasý yasasý
8. Bankalar kanunundaki deðiþiklikler
9. Ýþ güvencesi yasasý
10. Ekonomik ve sosyal konsey yasasý
11. Sivil havacýlýk yasasýnda deðiþiklik
12. Telekom yasasý
13. Þeker kanunu
14. Tütün kanunu
15. Doðalgaz kanunu.
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn
içerdiði yasal deðiþiklikler bunlarla sýnýrlý deðildir. IMFye verilen Niyet Mektubunun ve
Programýn deðiþik yerlerinde yer alan, ancak Derviþ yasalarý içersinde gösterilmeyen
diðer yasal deðiþiklik konularý ise þöyle ifade
edilmektedir:
1. Anayasada yapýlan deðiþiklikle getirilen uluslararasý tahkim düzenlemesi için gerekli yasa[*]
2. Doðrudan yabancý yatýrýmlarýn önündeki idari ve bürokratik engelleri ortadan kaldýrmak amacýyla Ticaret Kanunu, Ýmar Kanunu ve yatýrýmý doðrudan etkileyecek diðer
kanunlar[*]
3. Hükümet borçlarýn etkin ve hýzlý tahsili ve yeniden yapýlandýrýlmasýný saðlamak
amacýyla yargýsal ve idari süreç dýþýnda icra
ve iflas kanunlarýnýnýn gözden geçirilmesi.[*]
4. Bu gözden geçirme, yapýsal çerçevenin daha geniþ anlamdaki reformu baðlamýnda gerçekleþtirilmektedir. Bu çerçeveye, orta
seviyede bölgesel danýþma mahkemelerinin
(intermediate regional civil courts of appeal)
kurulmasý, hakim ve avukatlarýn ihtisas konularýnda eðitimini iyileþtirecek Adalet Akademisinin kurulmasý, ve Yüksek Mahkeme hakimlerinin konularýna göre, örneðin, icra ve
[*]

3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu

Mayýs-Haziran 2001 KURTULUÞ CEPHESÝ
iflas davalarýný daha düþük seviyede ihtisas
mahkemelerine gönderilebilme yetkisinin
verilmesi de dahildir.[*]
5. Hükümet, borç ve þirket yeniden yapýlandýrmasýna iliþkin engelleri kaldýrmak amacýyla vergi kanunlarýný gözden geçirmek.[*]
Tüm bunlara ek olarak çay, fýndýk, þeker
ve tütün yetiþtirme alanlarýnýn sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin yasa ile Çiftçi Kayýt Sistemine
iliþkin yasal düzenlemeler de bulunmaktadýr.
Ýþte Kemal Derviþin en büyük yurtseverlik olarak sunduðu program bu yasal deðiþikliklerle, sözcüðün tam anlamýyla ekonomik programdan çok, hukuki yapý deðiþikliði
programý niteliklerine sahiptir.
Kemal Derviþ tarafýndan sunulan ve IMFDünya Bankasý tarafýndan yazýlan Niyet Mektubu ya da bunun Türkçe versiyonu olan
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn içerdiði bu yasal deðiþiklikler, tümüyle dýþ borçlarýn tahsili ve dýþ borçlanmanýn sürdürülmesi
amacýna yöneliktir. Burada söz konusu olan
dýþ borçlar, 2005 yýlýna kadar 85 milyar dolarý
ödenmesi gereken 120 milyar dolardýr. Yapýlan ve yapýlacak olan yasal düzenlemeler bu
borçlara iliþkin tahsilat, ipotek ve haciz iþlemlerini kapsamaktadýr.
Bunlar içinde belirleyici yere sahip olan
özelleþtirme yasalarý ile doðrudan yabancý
sermaye yatýrýmlarýný teþvik yasalarý, dýþ borçlarýn iç varlýklarýn satýlmasýyla ödenmesine
iliþkindir. Örneðin, kamulaþtýrma yasasýnda
yapýlacak deðiþikliklerle yabancý sermaye tarafýndan satýn alýnan kuruluþlarýn yeni hükümetler tarafýndan geri alýnmasýnýn, yani kamulaþtýrýlmasýnýn engellenmesi amaçlanmaktadýr. Ayný þekilde kamu ihale yasasý, ticaret yasasý, imar yasasý ile icra ve iflas yasasýnda yapýlacak deðiþikliklerle, gerek özelleþtirme adýyla, gerekse doðrudan yabancý
sermaye yatýrýmý olarak dýþ borçlara karþýlýk
olarak satýlacak ya da ipoteklenecek iç-ulusal varlýklarýn gelecekte millileþtirilmesi ve kamulaþtýrýlmasý önlenmeye çalýþýlmaktadýr.
Tümüyle siyasetin ekonomiden elini çekmesi propagandasý ile meþrulaþtýrýlmaya
çalýþýlan bu yasal düzenlemeler, salt mevcut
hükümeti deðil, gelecekteki tüm hükümetleri baðlayan, dolayýsýyla devletin devlet olarak
egemenlik hakkýný elinden alan düzenlemeler durumundadýr.
Konunun somutlaþmasý açýsýndan TEDAÞ
ve TEAÞýn özelleþtirilmesi ve buna baðlý olarak yapýlan Elektrik Piyasasý Kanununu ele
[*]
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alalým.
Niyet Mektubuna göre, Elektrik Piyasasý
Kanununa uygun olarak zamanlama tablosu çerçevesinde bu iþlemleri yapacak yatýrým
danýþmanlarý tutulacak ve elektriðin ortalama kilowatt saati 4.5 cent olacaktýr. Bu yatýrým danýþmanlarý ise, Niyet Mektubunda
açýk biçimde ifade edildiði gibi Dünya Bankasý ve Uluslararasý Finans Kurumunun
vereceði Yabancý Sermaye Müþavirlik Hizmetleri birimi tarafýndan saðlanacaktýr. Bugünden bilinebilir geleceðe kadar ülkemizin
tüm elektrik üretimi, daðýtýmý ve yönetimi
Dünya Bankasý ile IFC tarafýndan belirlenecektir.
IFC, yani Uluslararasý Finans Kurumu, 1956
yýlýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde yerli iþbirlikçilerle (kendi deyiþleriyle özel sektörle)
sanayi yatýrýmlarý yapmak amacýyla kurulmuþtur. Doðal olarak böyle bir kuruluþun vereceði
yatýrým danýþmanlýk hizmeti de, kendi
amaçlarýna uygun olacaktýr. Bu durumda, IFC
den kredi ve danýþmanlýk hizmeti alan bir ülkenin, IFC önerilerine raðmen, farklý bir yatýrýma yönelmesi, öncelikle kredilerin kesilmesi anlamýna gelecektir. Dolayýsýyla bu yola yönelen her siyasal iktidar, kendi öz kaynaklarýyla yatýrýmlarýný finanse etmek durumundadýr. Yukarda da belirttiðimiz gibi, böyle bir
yönelim karþýsýnda IMF kredileri de dahil olmak üzere tüm krediler kesileceði gibi, mevcut borçlarýn derhal ödenmesi talebi de gündeme gelecektir. Bu talep kabul edilmediði
koþullarda, uluslararasý finans kuruluþlarýnýn
haciz iþlemlerini yerine getirmek üzere NATO
güçlerinin devreye girmesi kaçýnýlmaz kýlýnmaktadýr.
Yeni Niyet Mektubu ya da Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn içerdiði hukuki yapý
deðiþikliði salt yasalarda yapýlan deðiþiklikle
sýnýrlý kalmamaktadýr. Yapýsal çerçevenin
daha geniþ anlamdaki reformu baðlamýnda
gerçekleþtirileceði ilan edilen bu yasal deðiþiklikler, ayný zamanda intermediate regional
civil courts of appeal oluþumuna baðlanmaktadýr. Kendi çevirileriyle ifade edersek
orta seviyede bölgesel danýþma mahkemelerinin ve buralarda görev yapacak hakim
ve avukatlarýn[**] eðitimlerini iyileþtirmek
[**]
Burada sözü edilen avukatlar ifadesi, savcýlar ve
avukatlar olmasý gerekmektedir. ABD hukuk sisteminde ve Ýngilizcede savcý ve avukat ayný sözcükle
ifade edildiðinden, çeviriyi yapanlar bu farký dikkate
almamýþ görünmektedirler. Bu da, Niyet Mektubu
ve Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn nerede ve
kimler tarfýndan yazýldýðýna iliþkin basýnda çýkan haberlerle örtüþmektedir. Hürriyet gazetesinin 19 Mayýs
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amacýyla Adalet Akademisinin kurulmasý bir
niyet olarak programlaþtýrýlmýþtýr.
Tümüyle ABD hukuk sisteminden yapýlan
düz aktarmayla ifade edilen bu hukuki yapýsal reform, ülkemizdeki Hukuk Fakülteleri
nin verdiði eðitimin yetersiz olduðu, dolayýsýyla mevcut hakim ve savcýlarýn yeniden eðitilmeleri gerektiðinden yola çýkarak, üniversite üstü bir eðitimin Adalet Akademisi tarafýndan verilmesini içermektedir. Bu eðitimden
geçecek olan hakim ve savcýlardan beklenen,
global bir bakýþ açýsýna sahip olmalarý ve
globalizme uygun kararlar vermeleridir.
Diðer yandan, ülkemizde uzun yýllardýr tartýþýlan Adli polis kurulmasýna iliþkin tartýþmalar da, Niyet Mektubundaki bu yapýsal
reformlarla birlikte yeniden güncelleþmektedir. Bilineceði gibi, adli polis, doðrudan savcýlara baðlý bir polis gücünü ifade etmektedir. Mevcut durumda, polis Ýçiþleri Bakanlýðý
na baðlý ve bu bakanlýk çerçevesinde görev
yaparken, savcýlar Adalet Bakanlýðýna baðlý
bulunmaktadýr. Adli polis, ABD hukuk sisteminin ayrýlmaz bir parçasý olarak savcýlarýn
talimatý ile görev yapan bir polis gücünün
oluþturulmasý anlamýna gelmektedir. Bu polis gücü, doðrudan Adalet Bakanlýðýna ve
savcýlara baðlý olduklarýndan, bakanlýk ve savcýlýk, tüm idari yapý dýþýnda baðýmsýz polis
operasyonlarý yapabilme yetkisine sahiptir.
Bugün DGM savcýlýðý-Jandarma iþbirliðiyle
sürdürülen yolsuzluk operasyonlarýnda görülen iliþkinin bir benzeridir. Niyet Mektubunda yer alan intermediate regional civil courts

"

2001 tarihli bir haberinde þöyle denilmektedir:
IMFye gönderilen Niyet Mektubunun iki ayrý yerinde geçen Türk yetkililer ifadesi yadýrgandý. Baþta
Baþbakan Bülent Ecevit olmak üzere, üç koalisyon lideri ile Devlet Bakaný Kemal Derviþin imzasýyla, IMF
Baþkaný Horst Köhlere gönderilen Mektupta, program
için aylardýr gece-gündüz uðraþ veren ekonomi bürokratlarýndan Türk yetkililer olarak sözediliyor. Ekleriyle birlikte 53 sayfadan oluþan Niyet Mektubunun
son 19 sayfasý ekonomik hedeflere iliþkin tablolarý içeriyor. 35. sayfada Türkiye Kantitatif Performans Kriterleri ve Gösterge Niteliðindeki Hedefler tablosunun
en altýnda Kaynak: Türk yetkililer ifadesi yer alýyor.
Yine 51. sayfada Türkiye: Kamu Sektörü Faiz Dýþý
Dengesi-2000-02 baþlýklý tablonun altýnda ise Kaynaklar: Türk yetkililer ve IMFnin tahminleri ifadesi göze
çarpýyor.
Bu ifade, ekonomi bürokratlarýna dýþardan bir yabancýnýn bakýþý gibi algýlanýrken, Eðer bu programý,
mektubu yabancýlar hazýrlamadýysa, insan kendi kendisinden neden Türk yetkililer diye sözetsin? sorusuna yol açtý. Tablolarda kaynak belirtilmesi gereken
bölümlerde, týpký IMFnin tahmini ifadesinde olduðu
gibi, kurum adý belirtmenin daha doðru olacaðý ifade
ediliyor.

of appeal ve Adalet Akademisinin, yargýnýn
güçlendirilmesi, dolayýsýyla siyasi iktidarýn yargýya müdahalesinin önlenmesi söylemiyle hiçbir iliþkisi bulunmamaktadýr. Amaç, globalizmin savunucusu hakim ve savcýlarýn
devlet aygýtýnýn dýþýnda bir güç haline getirilmeleridir.
Niyet Mektubunda yer alan intermediate regional civil courts of appeal ve Adalet
Akademisi, doðrudan yargýnýn birliðini ortadan
kaldýrdýðý gibi, ülkenin federatif bir yapýya
dönüþümünü de gündeme getirmektedir.
Þüphesiz Derviþ yasalarý ile yapýlan düzenlemeler, son tahlilde TBMMnin çýkardýðý
yasalar olduðu için, gelecekte ayný biçimde
deðiþtirilebilir niteliktedir. Örneðin, bugün
1960larýn küçük-burjuva devrimci-milliyetçi
çizgisinin izleyicisi olarak ortaya çýkan Mümtaz Soysal ve çevresi, kuracaklarý partiyle
mecliste çoðunluðu saðladýklarý koþullarda bu
yasalarý deðiþtireceklerini söylemektedirler.
Bunu yapmaya kalkýþtýklarý anda, karþýlarýna
çýkacak ilk engel, kazanýlmýþ haklar (müktesap hak) olacaktýr. Bu haklarý ortadan kaldýramadýklarý koþullarda, deðiþik yöntemler
kullanarak (örneðin elektriðin kilowatt saat
fiyatýný düþürerek ya da bundan alýnan vergiyi yükselterek) yapýlan özelleþtirmeleri ya da
doðrudan sermaye yatýrýmlarýný kapanmaya
zorladýklarýnda, karþýlarýna çýkacak ikinci engel uluslararasý tahkim olacaktýr. Uluslararasý
tahkimin kararlarýný tanýmadýklarý koþullarda
ise, ya askeri darbe ile iktidardan indirileceklerdir, ya da doðrudan NATOnun askeri müdahalesiyle yüzyüze geleceklerdir. Her iki durumda da, siyasal iktidarýn en küçük bir ekonomik ya da yasal düzenlemeye gidebilmesi
için kendine baðlý ve güvenilir bir silahlý güce gereksinmesi bulunmaktadýr ve bu silahlý
güç, her durumda belirleyici niteliktedir.
Ýþte Derviþ yasalarýnýn mevcut düzen
içindeki partilerin karþýsýna koyduðu sorun
böylesine politik ve askeri bir sorun durumundadýr. Bir baþka deyiþle, günümüzde
mevcut düzen sýnýrlarý içersinde faaliyet yürüten her partinin kendi programýný uygulayabilmesi için anti-emperyalist bir mücadeleye
hazýr olmasý gerekmektedir. Kemal Derviþin
en büyük yurtseverlik güçlü ekonomiye destek vermektir sözüyle çarpýtmaya çalýþtýðý
nokta da bu anti-emperyalist yandýr.
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Köylülülerin
Mülksüzleþtirilmesi
ve Siyasetin Yeniden Yapýlandýrýlmasý

IMFye verilen 9 Aralýk 1999 tarihli Niyet Mektubunda izlenecek tarým politikasý þöyle ifade edilmektedir:
40. Halihazýrda uygulanmakta olan tarýmsal destekleme politikalarý fakir çiftçilere destek saðlamanýn en düþük maliyetli yöntemi deðildir. Yapýlan uygulama, piyasadaki fiyat sinyallerini bozarak kaynak daðýlýmýný kötü
etkilemekte, fakir çiftçilerden çok zengin çiftçilere fayda saðlamakta ve tarým alanýndaki karar verme mekanizmasýnýn bir çok Bakanlýk ve kamu kurumu arasýnda daðýlmasýndan ötürü husule gelen parçalý yapý nedeniyle tutarlý
olamamaktadýr. Bütün bunlarýn ötesinde, bu politikalar, son yýllarda ortalama olarak GSMHnýn %3ü gibi bir maliyet ile vergi mükellefleri üzerine
aðýr yük getirmektedir. Reform programýmýzýn orta vadeli amacý var olan
destekleme politikalarýný safhalar halinde ortadan kaldýrmak ve fakir çiftçileri hedef alan doðrudan gelir desteði sistemi ile deðiþtirmektir. Bu, ilk öncelikle 2000 hasat yýlý için bir pilot program uygulamaya konarak yapýlacaktýr.
Bu pilot çalýþmanýn sonuçlarýna göre, doðrudan gelir desteði sistemini 2001
yýlýnda ülke çapýna yaygýnlaþtýracaðýz ve bu sistemi 2002 yýlý sonuna kadar tamamlamayý bekliyoruz. Bu sistem, 2001 yýlý Mart ayýna kadar tamamlanacak olan çiftçi kayýt sistemi üzerine kurulu olacaktýr.
41. ...Hükümet çiftçilere verilen kredi sübvansiyonunu safhalar halinde
tedricen ortadan kaldýracaktýr. Ziraat Bankasý ve Halk Bankasý tarafýndan
verilen kredi sübvansiyonlarýnýn toplam maliyeti 1999 yýlý için tahmin edilen
GSMHnýn %1.2lik seviyesinden 2000 yýlýnda GSMHnýn %0.6sýna düþecektir.

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

$

Emperyalist ülkelerin, özellikle Amerikan emperyalizminin, genetik
alanda geliþtirilen tekniklerle tarýmsal üretimi olaðanüstü artýrdýðý ve dolayýsýyla yýllardýr sürekli baþta buðday olmak üzere tarým ürünleri fazlasý
sorunu ile yüzyüze bulunduðu bir dönemde, ülkemizdeki buðday fiyatýnýn Þikago Borsasýna göre belirlenmesi, açýkça ülkedeki tahýl üretiminin
tasfiye edilmesi anlamýna gelmektedir. Bu tasfiye hareketi, ayný zamanda
ülkenin bugüne kadar sanayi ürünlerindeki dýþa baðýmlýlýðýnýn tarým ürünleri alanýna geniþletilmesi sonucunu doðuracaktýr. Ýletiþim ve enerji gibi
stratejik sektörlerde gerçekleþtirilecek özelleþtirmeyle saðlanacak olan emperyalizme baðýmlýlýk, tarým ürünleriyle tam baðýmlýlýða dönüþtürülmektedir. Bunun sonucu olarak, ülkemizde yaþayan her kiþi, baþta ABD olmak
üzere, tüm emperyalist ülkelerin vatandaþlarýyla eþit hale gelmektedir.
Onlarýn aldýklarý ekmeðin buðday fiyatýyla, ülkemizdeki vatandaþlarýn ekmeklik buðdayýnýn fiyatý eþitlenerek, ekmek fiyatlarý eþitlenmiþ olacaktýr.
Bu, bir yandan fiyatlarýn dolarizasyonunu saðlamada büyük bir adým
olacaðý gibi, ulusal paranýn, yani TLnin dolarla yer deðiþtirmesi için de
önemli bir temel teþkil edecektir.
[Kurtuluþ Cephesi, Her Zaman Olduðu Gibi, Kaybeden Yok! Kazanan
Türkiye!, Sayý: 53, Ocak-Þubat 2000]
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9 Aralýk 1999 tarihinde IMFye verilen Niyet Mektubuyla baþlayan, Kasým 2000 likidite krizi ile sona doðru giden ve Þubat 2001
krizi ile sonuçlanan istikrar tedbirlerinin
yeni versiyonu 3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu ile baþlarken, hukuki üstyapýdan tarýma kadar pekçok alandaki 2000 yýlýnda baþlatýlan uygulamalarýn devam ettiði ve edeceði
þöyle ifade edilmektedir:
1. Ekte yer alan Ekonomi Politikalar
Bildirgesi Türk Hükümetinin 2001 yýlýnýn
kalan kýsmý ve 2002 yýlý için belirlemiþ bulunduðu ekonomik politikalarý ortaya koymaktadýr. Bu program 1999 yýlý sonunda
baþlatýlmýþ bulunan ve Uluslararasý Para
Fonunun saðlamýþ olduðu Stand-by düzenlemesi ile desteklenen programýn devamýdýr... Ülke ekonomisinin yeniden
yapýlandýrýlmasý konusundaki ayný strateji
bu programda da izlenecektir.[*]

Kendi beyanlarýnda açýkça ifade edildiði
gibi, 3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu ile
9 Aralýk 1999 tarihli Niyet Mektubu bir ve
ayný programýn güncellenmiþ deðiþik versiyonlarýndan baþka birþey deðildir. Dolayýsýyla
her iki Niyet Mektubuyla birlikte IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasý, ayný amaçlara ayný
araçlarla ulaþýlacaðýný ortaya koymaktadýr. 3
Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu, aðýrlýklý
olarak yapýlacak hukuki düzenlemeleri ve dýþ
borçlarýn ödenmesi konusunda alýnacak ek
tedbirleri içerirken, yapýsal reformlar konusunda 9 Aralýk 1999 tarihli Niyet Mektubunda geçen ifadeleri yinelemekle yetinmiþtir.
Her iki Niyet Mektubu da, 1997 Asya Krizi ile baþlayan ve Japon ekonomisinin içine
girdiði durgunlukla geliþen ve 2001 yýlýnda
ABD ekonomisinde baþlayan durgunlukla geniþleyen dünya ekonomik buhraný koþullarýnda, 1980lerden bu yana yeni-sömürgecilik
yöntemlerinde süregiden bunalýmýn bir ürünüdür. Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda yer alan yazýlarda sýkça ifade ettiðimiz gibi,
II. yeniden paylaþým savaþý sonrasýnda uygulamaya sokulan yeni-sömürgecilik yöntemleriyle geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde kapitalizm dýþ
dinamikle geliþtirilmiþ ve dýþa baðýmlý bir sanayileþmeye gidilmiþtir. Bunun en tipik sonucu ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýnýn sürekli büyümesi olmuþtur.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde dýþa baðýmlý sanayileþmenin getirdiði dýþ borçlarýn ödenebilmesi için uzun yýllar bu ülkelerin geleneksel
tarýmsal ürünlerinin emperyalist ülkelere ihracý esas alýnmýþken, 1980 dünya ekonomik
[*]
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buhranýyla birlikte bu ihracatýn dýþ borçlarý
karþýlayabilmesinin olanaksýz hale geldiði
görülmüþtür.
Diðer yandan, 1980 sonrasýnda emperyalist ülkelerde genetik alanýnda ortaya çýkan
geliþmeler tarým ürünleri üretiminde büyük
geliþme ortaya çýkarmýþtýr. Bu genetik tarýmsal üretim artýþý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
tarým ürünlerinin fiyatlarýnýn sürekli düþmesine neden olurken, ayný zamanda emperyalist ülkelerde üretim fazlasýný da beraberinde
getirmiþtir.
Böylece emperyalizm, çözülmesi olanaksýz olan bir ikilemle karþý karþýya kalmýþtýr:
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný ödeyebilmeleri ve dýþa baðýmlý sanayileri ayakta
tutabilmeleri için tarýmsal üretimi artýrmalarý zorunlu iken, emperyalist ülkelerde tarýmsal üretim fazlasý sürekli büyümektedir.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin dýþ borçlarýný
ödeyebilmek için artan oranda tarýmsal ürün
ihraç etmeleriyle dünya tarým ürünleri fiyatýnda meydana gelen düþüþler, emperyalist tekellerin kâr oranlarýnýn düþmesine neden
olurken, özellikle ABD tarým tekellerinin Latin-Amerikadaki üretimlerinde büyük stoklar
ortaya çýkmýþtýr.
Genel olarak emperyalizmin tarýmsal üretime iliþkin sorunu, emperyalist ülkelerin kendi iç üretimlerinin, genetik alandaki buluþlarla, büyük oranda artmasý ve tarýmsal üretimde büyük yere sahip olan Meksika, Brezilya
ve Arjantinin dýþ borçlarýný ödeyemez hale
gelmeleriyle birlikte yeni bir boyut kazanmýþtýr. Bu aþamada, özellikle Amerikan emperyalizmi, dünyayý tek bir kapitalist çiftlik olarak tanýmlayarak, tarýmsal üretimi global
ölçekte denetlemeyi hedeflemiþtir. Zaman
olarak tarýmsal üretim sürecinin sanayi üretim sürecine göre daha uzun olmasý, böyle
bir denetimin olanaklý olduðu düþüncesini
yaygýnlaþtýrmýþtýr. Böylece tarýmsal üretimde
öncelikler sýralamasýna geçilmiþtir. Bu öncelikler sýralamasýnda, tarýmsal üretimin büyüklüðü ve ürünün satýþýndan elde edilecek gelirin yönü, bir baþka deyiþle, tarýmsal üretim
gelirlerinin dýþ borçlarýn ödenmesinde ne
denli kullanýlabildiði esas alýnmýþtýr.
Diðer yandan, tarým sanayindeki geliþmeler, pekçok ürünün alternatiflerinin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. Örneðin, mýsýrdan
elde edilen tadlandýrýcý ve niþasta üretimi,
doðrudan þeker kamýþý ve þeker pancarýndan
elde edilen þekerin alternatifi haline gelmiþtir.
Ayný þekilde mýsýrýn hayvan yemi olarak kullanýlmasý, þeker pancarý küspesinin yem olarak kullanýmýna bir alternatif oluþturmuþtur.
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Böylece, salt þeker pancarý ele alýndýðýnda,
þekerle doðrudan iliþkisi olmayan bir baþka
ürün, yani mýsýr, alternatif bir tadlandýrýcý olarak ortaya çýkmýþ ve þekerli gýda üretiminde
þeker pancarý þekerinin yerini almýþtýr. Özellikle gen teknolojisi emperyalist gýda sanayi
tekellerinin denetiminde olduðundan, genetik teknolojiyle elde edilen tadlandýrýcýlarýn
üretiminin geliþtirilmesi, ayný zamanda þeker
pancarý/kamýþýndan elde edilen þeker üretiminin sýnýrlandýrýlmasýný getirmiþtir. Genetik
teknolojiyle üretilen mýsýrdan elde edilen tadlandýrýcýlarýn maliyet deðerlerinin çok düþük
olduðu gözönüne alýndýðýnda, dünya þeker fiyatlarýnýn düþmesi, tadlandýrýcý üretimine yatýrýlan sermayenin kâr oranýnýn düþmesi anlamýna gelmektedir. Dolayýsýyla, þeker pancarý/
kamýþýndan elde edilen þeker üretiminin sýnýrlandýrýlmasý, doðrudan dünya þeker fiyatlarýnýn belli bir seviyede tutulmasýný amaçlamaktadýr.
Bu geliþmeler çerçevesinde bakýldýðýnda,
dünya þeker pancarý/kamýþý ve þeker üretimi
verileri tek baþýna yeterli olmaktan çýkmaktadýr. Dolayýsýyla, dünya çapýnda þeker pancarý/kamýþý üretim verileriyle pancar üretiminin
yönünün belirlenmesi olanaksýz olmaktadýr.
Dünya þeker üretiminde meydana gelen artýþlar ve þeker fiyatlarýnýn düþme eðilimleri karþýsýnda ülke içi pancar ve þeker üretiminin sýnýrlandýrýlmasý, emperyalist ülkelerin çýkarlarýna uygun olarak yapýlan düzenlemeleri gizlemeye hizmet etmektedir. (Ayný durum, buðday, tütün, fýndýk ve çay için de geçerlidir.)
Ülkemizde her yýl, 65 ilde, 7 bin köyde 430
bin hektar arazide, 450 bin köylü ailesi tarafýndan þeker pancarý üretimi yapýlmaktadýr. Toplam þeker pancarý ekim alaný 4,5 milyon dekar (450 bin hektar) olup, toplam 18-20 milyon ton arasýnda pancar üretilmektedir. 26sý
devlete ait olmak üzere 29 þeker fabrikasýnda iþlenen pancardan elde edilen þeker miktarý 2,5 milyon ton civarýndadýr. Bu boyutu ile,
ülkemizdeki pancar þekeri üretimi, Fransa, Almanya ve ABDden sonra dünyada 4. sýrada
yer almaktadýr.
Ýþte bu gerçekler karþýsýnda IMF ile yapýlan
son anlaþmada güçlü ekonomiye geçiþ için
þunlar taahhüt edilmiþtir:

&

50. Þeker üretiminde, fiyatlandýrmasýnda ve pazarlamasýnda usul ve esaslar getirerek piyasadaki istikrarýn saðlanmasý amaçlanmaktadýr. 2002-03 üretim
döneminden itibaren Devlet tarafýndan fiyat açýklanmayacaktýr. Þeker piyasasý,
Þeker Kurulu tarafýndan düzenlenecektir.
Ýhtiyaç fazlasý þeker üretimine son veri-

lerek devletin zarara uðramasý engellenecektir. Üretici ekim öncesinde fiyatý bilerek ekim kararý verecektir. Türk insaný daha ucuza þeker tüketecektir. Tüm çiftçilere doðrudan gelir desteði verilerek gelir
kaybý giderilecektir. Þeker fabrikalarýnýn
özelleþtirilmesinin önü açýlacaktýr.[*]

Görüldüðü gibi, Kemal Derviþ yurtseverliði, 9 Aralýk 1999 Niyet Mektubunda ifade
edilen tüketiciyi koruma demagojisiyle süregitmektedir. Bu demagojiye göre, þeker üretiminde, fiyatlandýrýlmasýnda ve pazarlanmasýnda yeni usul ve esaslar getirilerek þeker
üretimi olabilecek en alt seviyeye indirilmek
istenmektedir. Yukarda ifade ettiðimiz gibi,
amaç, bir yandan emperyalist tekellerin elinde bulunan stoklarýn eritilmesi, diðer yandan
sentetik ve genetik tadlandýrýcýlar için yeni
pazarlar yaratýlmasýdýr. Bu amaca ulaþmak ve
olasý tepkileri pasifize etmek için, bir yandan
Türk insaný daha ucuza þeker tüketecek
denilerek kent küçük-burjuvazisinin desteði
alýnmaya çalýþýlýrken, diðer yandan tüm çiftçilere doðrudan gelir desteði verilerek gelir
kaybý giderilecektir demagojisiyle doðrudan
üreticiler satýn alýnmaya çalýþýlmaktadýr.
Þeker üretiminde yapýlan ve yapýlmak istenen, ayný þekilde baþta buðday olmak üzere,
tütün, fýndýk ve çay üretiminde de yapýlmak
durumundadýr. Ucuz þeker, ucuz ekmek,
ucuz çay vb. demagojileriyle, çiftçilere doðrudan gelir desteði verileceði vaadleriyle ulaþýlmak istenen hedef, emperyalist gýda ve tarým tekelleri için ülkemizin yeni bir pazar haline getirilmesidir. Bu da, yeni-sömürgecilik
metotlarýnýn temelinde yatan geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerde meta pazarýnýn geniþletilmesinden
baþka birþey deðildir.
Tarýmda gerçekleþtirilecek olan bu yapýsal reformlar sonucunda, emperyalist gýda ve
tarým tekellerinin yeni pazar elde etmelerinin
yaný sýra, taban fiyatý maliyet fiyatýnýn altýna
indirilmiþ tarým ürünlerinin sýnýrlandýrýlmýþ
alanlarda üretimi, köylülüðün hýzla mülksüzleþtirilmesini getirerek, gerek imalat sanayi
için, gerekse tarýmsal üretim için ucuz iþgücü
ortaya çýkaracaktýr. Küçük köylünün mülksüzleþmesine paralel olarak belirli bölgelerde topraðýn merkezileþmesi saðlanarak kapitalist
çiftliklerin kurulmasý gündeme gelecekse de,
ülkemizin coðrafi yapýsý ve topraðýn küçük ve
çok parçalý oluþu, bu geliþmeyi sýnýrlandýrýcý
özelliklere sahiptir. Dolayýsýyla köylülüðün
mülksüzleþerek doðrudan tarým proletaryasý
haline dönüþmesini önemli ölçüde engelleye[*]
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cektir.
Bu uygulamalarýn bir parçasý olarak sunulan çiftçi kayýt sistemi, aðýrlýklý olarak orta
köylülüðü hedef almaktadýr. Buradaki amaç,
mülksüzleþtirilemeyen ya da yeterince mülksüzleþtirilemeyen köylülerin çiftçi kayýt sistemiyle vergilendirilmesi ve bu yolla tasfiye
edilmesidir.
Böylece, 1999 Aralýk ayýnda IMF ile yapýlan
stand-by anlaþmasý ve bunun yeni versiyonunun tarým alanýnda yapmak istediði, ülke
iç pazarýnýn emperyalist gýda ve tarým tekellerinin pazarý haline getirilmesi ve küçük ve
orta köylülerin mülksüzleþtirilmesidir. Ýþte bu
küçük ve orta köylülerin mülksüzleþtirilmeleri,
Kemal Derviþle birlikte sürekli gündeme getirilen siyasetin deðiþmesi ve siyasetin yeniden yapýlandýrýlmasýnýn maddi temelini
oluþturmaktadýr.
Bilindiði gibi, ülkemizde oligarþik yönetimin sað ve soldaki geleneksel partilerinin
kitle tabaný, esas olarak köylülerden oluþmaktadýr. Nüfusun ve seçmenlerin %45ini oluþturan köylülerin yanýnda küçük ve orta sermaye
kesimleri ile Anadolu esnafýna da dayanan
düzen partilerinin politikalarý ve yönetim yapýsý da buna göre biçimlenmiþtir. Köylülüðün
büyük ölçüde mülksüzleþtirilmesi ve kýrsal
nüfusun kentlere göç etmesiyle birlikte Anadolu esnaf ve zanaatkarýnýn da ayný ölçüde
mülksüzleþeceði gözönüne alýndýðýnda, düzen
partilerinin tümüyle tabansýz kalacaklarý varsayýlabilir. Böylece kent küçük-burjuvazisinin
büyük desteðini alan siyasetin yeniden yapýlandýrýlmasý için koþullarýn ortaya çýkacaðý
düþünülmektedir. Latin-Amerika bu konuda
örnek gibi görünmektedir.
Ancak burada önemsiz birkaç ayrýntý
vardýr:
Ýlkin, benzer uygulamanýn geniþ ölçekte
yapýldýðý Brezilya, Arjantin, Þili ve Peru örneklerinin gösterdiði gibi, kýrsal nüfusun mülksüzleþtirilmesiyle birlikte kentlere olan göç, siyasal alanda yeni oluþumlarý saðlamaktan
çok, devletin teknokratlar tarafýndan yönetilmesi eðilimini güçlendirmiþtir. Ve yine Latin-Amerikada görüldüðü gibi, teknokratlar
yönetimi, hiçbir biçimde siyasal partilerin yerini alamadýklarý gibi, teknokratlara dayalý partiler de kýsa vadeli birkaç baþarýdan sonra
tümüyle ortadan kalkmaktadýr.
Ýkinci olarak, Latin-Amerika ülkelerinde
baþkanlýk sistemi egemen olduðundan, devlet baþkanýna baðlý teknokratlar yönetimi, belli

oranda siyasal partilerin yerini doldurabilmektedir. Ve bunun yanýnda Latin-Amerika ülkelerinde geleneksel partiler Ýspanyol ve Portekiz sömürge döneminin sona ermesiyle kurulmuþ devlet partileri durumunda olduklarýndan, baþkanlýk sistemi, seçimlerin politik
partiler arasýnda deðil, kiþiler arasýnda yapýlmasýný getirmiþtir.
Üçüncü olarak, ülkemizin coðrafi yapýsý,
topraðýn daðýnýk ve çok parçalý oluþu nedeniyle büyük kapitalist çiftliklere dönüþümü büyük oranda engelleyecek niteliktedir. Dolayýsýyla Latin-Amerikanýn latifundialarýnýn, yani
büyük feodal topraklarýn kapitalist çiftliklere
dönüþümü olanaklý iken, ayný durumun ülkemizde ortaya çýkmasý olanaksýzdýr.
Dördüncü önemsiz ayrýntý, ülkemizin
sosyal yapýsýyla iliþkilidir. Gerek aile yapýsý,
gerek tarihsel süreç, her koþulda topraðýn bir
bütün olarak terkedilmesi sonucunu doðurmamaktadýr. 1980 yýlýnda 3.558.815 olan köylü
ailesi sayýsý 1990da 3.966.822ye yükselmiþtir.
Belirlenen çalýþan 21 milyon nüfusun yarýsý tarýmda çalýþmaktadýr.
Ýþte bu önemsiz ayrýntýlar, kýrsal nüfusun
mülksüzleþtirilmesinin, kýrsal nüfusun kentlere
göçüyle doðru orantýlý olmadýðýný, dolayýsýyla
beklenilen siyasal sonuçlarý vermeyeceðini
göstermektedir.
Çiftçi kayýt sistemi ile köylülerin vergilendirilmesine yönelik uygulama da beklentilerin tersi sonuçlar doðurma eðilimindedir. Yýllardýr köylülerin vergilendirilmesine yönelik bir
dizi plan ve proje yapýlmýþ olmasýna raðmen,
bu alanda önemli bir geliþme saðlanamamasýnýn nedeni de ülkemizin sosyal yapýsýnýn
farklýlýklarýndan kaynaklanmaktadýr.
1999 stand-by anlaþmasý ile siyasal mutabakatla uygulamaya sokulan köylülerin
mülksüzleþtirilmesi uygulamasýnýn ortaya çýkaracaðý durum, tarýmsal üretimin kýrsal nüfusun gereksinmelerini karþýlayacak boyuta inmesi ve kent küçük-burjuvazisinin tümüyle
ithal tarým ürünlerinin tüketicisi haline getirilmesidir. Dolayýsýyla, kýrsal nüfusun mülksüzleþtirilmesi, ayný zamanda kentsel nüfusun
yaþam düzeyinin düþmesi anlamýna gelmektedir. Emperyalist tekellerin metalarýnýn daha
fazla tüketilmesi, bir baþka deyiþle, emperyalist metalar için iç pazarýn geniþletilmesi amacý, tarýmsal üretimin geriletilmesi temelinde
gerçekleþtirilirken, bundan en fazla etkilenecek kesim yine kent küçük-burjuvazisi olmaktadýr.
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Þehir Küçük-Burjuvazisinin
Globalizm Aþkýnýn Sonu

30. Bu hedeflere ulaþmak için, 2001 bütçesinin onaylanmasýnýn yanýsýra
önemli vergi ve vergi dýþý tedbirler uygulanmýþtýr. Ayrýca;
· Mayýs ayý baþýnda Akaryakýt Tüketim Vergisi (ATV) %15 daha artýrýlacaktýr. (Nisandaki %20lik artýþtan sonra)
· KDV oranlarý, indirimli %1lik ve %8lik oranlar hariç, %1 puan artýrýlacaktýr.
· Mevcut düzenlemeler doðrultusunda sosyal güvenlik ödemelerine iliþkin
asgari katký payý tabaný Nisan itibariyle artýrýlacaktýr.
Yukarýda sayýlan gelir tedbirlerinin kabulü, altýncý ve yedinci gözden geçirmelerin tamamlanmasý için önkoþul olacaktýr. Ayrýca Haziran 2001den itibaren, ATV her ay en az TEFE enflasyon kadar artýrýlacaktýr. Bu uygulama ile
yukarýda bahsedilen artýþlarla birlikte, ATVden elde edilen gelir 2000 yýlýna
göre GSMHnýn %0.4ü kadar artýrýlacaktýr...
34. Kamu maliyesi hesaplarýna doðrudan etki edecek yukarýdaki bütçe tedbirlerine ek olarak, vergi tabanýný kuvvetlendirecek ve orta vadede vergi yükünün daha iyi daðýtýlmasýný saðlayacak adýmlar atýlmaktadýr. Vergi kaçaðýnýn
önlenmesi ihtiyacý vardýr. 2002 yýlý sonuna kadar verilecek Vergi Kimlik Numaralarýný (VKN), 2000 sonundaki 15.2 milyon seviyesinden iki katýna çýkarmak
suretiyle etkin vergi mükellefi tabanýný önemli nisbette geniþletmeyi planlamaktayýz. Diðer önlemlerin yanýsýra, VKN 2001 Eylül ayýndan itibaren, banka hesap sahiplerine, bankacýlýk hizmetlerinden faydalananlara ve finansal
iþlemlerin taraflarýna verilecek olup, 2002 Haziran ayýna kadar, mecburi vergi kayýt limiti aþaðý çekilerek, VKN kademeli olarak artýrýlacaktýr. Bu amaçla,
gerekli vergi mevzuatý Mayýs 2001 sonuna kadar yürürlüðe konulacaktýr (Sekizinci gözden geçirmenin tamamlanmasý için koþul). Yeni tamamlanan operasyonlarýn bilgisayar ortamýna alýnmýþ olmasýndan daha iyi faydalanmak ve vergi
mükelleflerine iliþkin verilerin (üçüncü þahýs bilgileri dahil) iþlenmesi ve paylaþýmýný geliþtirmek amacýyla vergi idaresinin üç veri iþleme merkezini birleþtirerek yeniden örgütleyeceðiz.
[3 Mayýs 2001 tarihli Niyet Mektubu]



Aralýk 1999da IMF ile imzalanan stand-by
anlaþmasý üzerine Kurtuluþ Cephesinin OcakÞubat 2000 tarihli 53. sayýsýnda þöyle yazmýþtýk:
Ýþini bilen memur rüþvet yoluyla,
kendisiyle ayný koþullarda yaþayan ve
gelirleri sürekli azalan kesimlerin sýrtýndan kendi bireysel yaþamý için avantajlar elde ederken; bir baþka iþbilenler ise, siyasal parti iliþkileri içinde yolsuzluklarla kendini kurtarmaya çalýþmýþtýr. Bu ve benzeri birçok somut ol-

guda açýkça gözlenen yeni kavrayýþ,
eski solcularýn üstün gayretleri ile
kent küçük-burjuvazisi içinde kalýcý
hale gelmiþ ve bu küçük- burjuva zihniyeti toplumun her kesimine yayýlmýþtýr. Bunun sonucu ise, faiz, repo,
döviz vb. yollarla ellerindeki paralarý
günlük, haftalýk ya da aylýk olarak deðerlendiren, böylece kendini enflasyona ezdirtmeyen, iþbilen, akýllý, kafasý çalýþan küçük-burjuva bireylerin sayýsal artýþý olmuþtur.
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Bu bireyler, kendi bireysel kurtuluþ
yolunu bulduklarýný sandýklarýndan, her
türlü toplumsal mücadeleye karþý olmuþlar ve bu mücadelenin çaðdýþý olduðunun propagandasýný yapmýþlardýr.
Kapitalizmin nimetlerinden nasýl yararlandýklarýný öve öve bitiremeyen bu
kesimler ve onlarýn dünya görüþü, ülkemizde yýllardýr süren depolitizasyon
sürecinin de temel dayanaðý olmuþtur.
Ama kapitalizmin kendi yasalarý iþlemeye devam etmiþtir. Kent küçükburjuvazisinin gerçek gelirlerinin dýþýndan elde ettikleri kazançlarla sürdürdükleri yaþam koþullarý, emperyalist
ekonomilerin buhranýyla birlikte sona ermiþtir. Ancak yýllardýr sürdürdükleri yaþam alýþkanlýklarý, dünya kavrayýþlarý, bireycilikleri, onlarýn bu gerçeði
görmesini ve bilincine varmasýný engellemiþtir. Þimdi o çok sevdikleri ve içinde mutlu olduklarý kapitalizmin yasalarý, görmedikleri ve görmek istemedikleri gerçekleri, onlarý mülksüzleþtirerek
göstermek durumundadýr. Sýnýf olarak
her zaman, mülksüzleþerek proleterleþmekten korkan küçük-burjuvazi,
yeni milenyumun gözkamaþtýrýcý havayi fiþek gösterileri altýnda son dansýný yapmaya çalýþmaktadýr. Bu dansýn
salonu Ýstanbul Borsasý ve sloganý borsa kazandýrýyoooor olmaktadýr. Böylece 1982 banker olaylarýndan sonra, ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme dalgasý, mülksüzleþtirilecek
olan küçük-burjuvazinin, emperyalizmin globalizminin ve oligarþik yönetimin tezahürat korosu olarak yer aldýðý
bir törenle baþlamýþtýr.
Onlar, proletaryanýn yanýnda ve
onun bir müttefiki olarak kendilerinin
gerçek kurtuluþu için mücadele etmekten uzaklaþarak, emperyalizmin ve
oligarþik yönetimin tezahürat korosu
haline geliþleriyle, bu mülksüzleþmeyi
peþinen kabul etmiþlerdir. Onlar, artýk
yükselen deðer deðil, düþenlerdir.
Onlarýn deyiþiyle, düþenin dostu olmaz!
Þehir küçük-burjuvazisinin, özellikle de aydýn kesiminin oligarþinin 12 Eylül 1980 darbesi sonrasýnda hýzla saða kaymasýyla baþlayan ve 1990larda globalizm aþkýna dönüþen
emperyalist-kapitalist sistem yandaþlýðý, 53.
sayýmýzda ifade ettiðimiz gibi, emperyalist sistemin ekonomik buhranýyla birlikte, ülkemiz
tarihinin en kapsamlý mülksüzleþme dalgasýy-

la yüzyüze býrakmýþtýr. Ancak Aralýk 1999da
imzalanan stand-by anlaþmasýnýn kazý baðýrtmadan yolma yöntemi, þehir küçük-burjuvazisinin gelirlerinde önemli düþmeye neden olmakla birlikte, istenilen boyutta gerçekleþmemiþtir. Þubat 2001 kriziyle birlikte IMF anlaþmasýnýn yeterli kararlýlýkta uygulanmadýðý
görülmüþ ve Kemal Derviþin haciz memurluðunda kitlelerin tam desteðiyle kararlýlýkla sürdürüleceði ilan edilen ikinci evreye geçilmiþtir.
Her koþul altýnda, iþçi sýnýfý ile köylülere
yönelik baský ve yaptýrýmlarda, oligarþinin ve
emperyalizmin en gözde müttefiki olarak ortaya çýkan þehir küçük-burjuvazisi, özellikle
de onun sað kanadý, iþçi ücretlerinin reel olarak deðer kaybetmesi karþýsýnda olduðu gibi,
tarým ürünlerinin taban fiyatlarýnýn maliyetlerin altýnda belirlenmesi karþýsýnda da bir tüketici olarak ne denli kârlý çýkacaðýnýn hesabý
içinde olmuþtur.
Günümüzde Kemal Derviþ aþký ile yanýp
tutuþan þehir küçük-burjuvazisi ve onun aydýnlarý, 2000 yýlýnda, ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþtirme dalgasýndan hiç etkilenmemiþcesine ve etkilenmeyecekmiþcesine
günlük yaþamlarýný sürdüre gelmiþlerdir.
Þehir küçük-burjuvazisinin 2000 yýlýndaki
yaþam serüveninin ülke ekonomisine katkýsý, 54 milyar dolarlýk ithalat ve 27 milyar dolarlýk dýþ ticaret açýðý olmuþtur.
2000 yýlý içinde 2 milyar dolarlýk yabancý
otomobil ithal edilirken, yerli otomobil satýþlarý
rekor kýrmýþtýr. 2000 yýlýnda 340.000 ithal olmak üzere toplam 659.000 otomobil satýlmýþ
ve toplam otomobil sayýsý 4 milyon 351 bine
yükselmiþtir. Yani ülkemizdeki toplam otomobilin %15i 2000 yýlý içinde satýn alýnmýþtýr.
Böylece, Aralýk 1999 tarihinde yapýlan IMF
anlaþmasýyla þehir küçük-burjuvazisi kendisini döviz çýpasý ile sabitlenmiþ ithal tüketim
mallarý cennetinde ve yükselen borsa endeksleri ortamýnda bulmuþtur. Ancak cennet yaþamý fazla sürmemiþtir. Ýlkin ÝMKB endeksi
Nisan 2000den itibaren düþmeye baþlamýþ ve
Kasým 2000 kriziyle birlikte dibe vurmuþtur.
Ardýndan Þubat 2001 krizi gelmiþ ve yaþanýlan
3-5 ayýn, sadece bir reklam olduðu, sýranýn
ödemeye geldiði açýða çýkmýþtýr.
Kemal Derviþli günlere gelindiðinde, akaryakýta 23 Þubat 2001den 5 Haziran 2001e
kadar 9 kez zam yapýlmýþtýr. Benzin fiyatlarýna 28 Þubat 2001 tarihinde ortalama yüzde
10, 4 Mart 2001 tarihinde %1,3, 14 Martta
%2,7, 23 Martta %2,1, 4 Nisanda %21, 13 Nisanda %11, 4 Mayýsda %5.3 ile %5.4, 15 Mayýsda %1.3 arasýnda ve 4 Haziranda %2,16
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ile 3,25 arasýnda zam yapýlarak, Þubat krizinden sonra kurþunsuz benzin fiyatý 609.200 liradan 1.051.000 liraya yükselmiþtir. Böylece
benzin fiyatlarýna yapýlan toplam zam oraný
%73 olmuþtur. Kurþunsuz benzinde ATV miktarý 434.500 liraya çýkartýlarak, %42 düzeyine
yükseltilmiþtir.
Böylece þehir küçük-burjuvazisi 2000 yýlýnda büyük coþkuyla karþýladýðý IMF istikrar
tedbirleri paketiyle yaptýðý tükemin ilk bedelini benzin fiyatlarýna (þimdilik) yapýlan %73
zamla ve geçen yýla göre (þimdilik) %42 artýrýlmýþ olan Akaryakýt Tüketim Vergisi ile ödemeye baþlamýþtýr. Bizim gibi ülkelerde þehir
küçük-burjuvazisinin üst gelir grubunu oluþturan esnaf ve zanaatkar kesimi, yani küçük
sanayi bölgelerinde iþyerlerine sahip küçük
sermaye sahipleri ile küçük ve orta tüccar
kesimi ve memur kitlesinin üst ve orta gelir grubu, 2001 yýlýnýn ilk beþ ayý içinde %5075 oranýnda gelir kaybýna uðramýþtýr.
Öte yandan doðrudan tüketici kredileri
kullanan ve çoðunluðunu memurlarýn oluþturduðu küçük-burjuva kesimler faiz oranlarýndaki yükseliþle birlikte ödeme güçlüðü içine
girmiþlerdir. Araba ve konut kredisinin faiz
oranlarý %90lara yükselirken, kredi kartý faiz
oranlarý %120lere çýkmýþtýr.
Bu koþullar altýnda, 2000 yýlýnda büyük

aþkla baðlandýklarý borsada, yýl sonu itibariyle %100 oranýnda para kaybeden küçükburjuvazi, son bir umut olarak yeniden borsaya yönelmiþtir. IMFye yeni Niyet Mektubunun 15 Mayýs 2001de açýklanmasýyla birlikte borsaya yönelen küçük-burjuvazinin
bütün umudu dolarýn yükseliþinin durmasýna
endekslenmiþtir. Dolar fiyatýnda meydana
gelen her artýþ, onlar için, borsaya yatýrdýklarý
paranýn deðer kaybetmesinden baþka bir anlama gelmemektedir. Onlarýn gözünde, dolarýn deðer kazanmasýnýn tek nedeni siyasetçilerdir. Dolayýsýyla borsadaki paralarýný korumak için, medyanýn desteðiyle, siyasetçiler
den kurtulma hesaplarý içine girmiþlerdir. Her
zaman olduðu gibi, onlar için, siyasetçiler
den kurtulmanýn tek yolu askeri darbeden
geçmektedir.
Askeri darbe ve darbe sonrasýnda oluþacaðýný bekledikleri teknokratlar hükümeti ile
borsada kazanacaklarýný uman küçük-burjuvazi, tüm varoluþunu borsaya yöneltirken, ayný
zamanda askeri darbeye baðlý umudu satýn almaya çalýþmaktadýr. Kemal Derviþe gösterdikleri büyük ilgi ve sevgi, askeri darbe
sonrasýnda oluþturulacak teknokratlar hükümetinin baþýna getirileceði beklentisinden
kaynaklanmaktadýr.
Oysa, ne askeri darbe ve sonrasýnda ku-

ÝMKB-100 Endeksi

4 Ocak 2000
18 Ocak 2000
19 Ocak 2000
20 Ocak 2000
3 Þubat 2000
3 Mart 2000
4 Nisan 2000
2 Mayýs 2000
2 Haziran 2000
4 Temmuz 2000
4 Aðustos 2000
4 Eylül 2000
3 Ekim 2000
3 Kasým 2000
5 Aralýk 2000
2 Ocak 2001
19 Þubat 2001
2 Mart 2001
4 Nisan 2001
4 Mayýs 2001
4 Haziran 2001

17.512
19.577
18.414
18.030
16.096
16.783
16.216
19.406
16.520
14.200
13.789
13.192
11.567
14.802
8.755
10.007
8.683
9.513
8.117
12.529
11.760

$ Olarak

1.885
2.087
1.962
1.922
1.671
1.707
1.604
1.848
1.564
1.331
1.250
1.176
1.011
1.271
753
916
738
613
385
-

$ fiyatý

543.401
548.869
549.036
548.880
563.577
575.055
591.446
614.154
617.665
624.013
645.329
656.282
668.922
681.318
679.500
675.004
688.342
920.125
1.238.549
1.165.563
1.150.289

cent[*]

3,2
3,5
3,3
3,2
2,8
2,9
2,7
3,1
2,7
2,2
2,0
2,0
1,9
2,1
1,2
1,4
1,2
0,9
0,7
1,2
1,1

ÝMKB Endeksi'nin dolar bazýndaki deðerinin bu "hesaplanmasý", borsa birleþik endeks rakamýnýn dolarýn o anki TL deðeri ile bölünmesiyle yapýlmaktadýr. Ancak borsa endeksinin dolar
bazýndaki deðeriyle uzaktan yakýndan ilgisi yoktur. Burada ÝMKB-100 Endeksinin dolar bazýndaki
deðeri ikinci sütunda yer almaktadýr.

[*]
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rulmasý istenen Kemal Derviþin baþbakanlýðýndaki teknokratlar hükümeti, ne de devrilmesini bekledikleri siyasetçiler onlarýn
mülksüzleþtirilmelerini engelleyemeyecektir.
IMF ile yapýlan son anlaþmada açýkça ifade
edildiði gibi, küçük-burjuvazinin mülksüzleþtirilmesinin ilk halkasý tüketim mallarýna yapýlan zamlar olmakla birlikte, son halkasý deðildir. Sýrada 1 Eylül 2001 tarihinde uygulamaya
baþlanýlacak olan Vergi Kimlik Numarasý vardýr.
Medyanýn para hareketlerine numaralý
takip adýyla sunduðu Vergi Kimlik Numarasý
uygulamasý, bankalarýn, 1 Eylül 2001 tarihinden itibaren açacaklarý her türlü mevduat ve
kredi hesabý, döviz tevdiat hesabý vs. adlarla
açacaklarý hesaplarda, kasa kiralama hizmetlerinde, repo, swap, forward ve benzeri adlarla yapacaklarý her türlü alým satým iþlerinde,
müþteri adýna off-shore bankalarda açtýracaklarý hesaplarda, müþterinin kimlik ve adres bilgilerinin yanýnda, vergi kimlik numarasýný da
tespit ederek, bu bilgileri müþteri hesap kartý, hesap ekstresi ve bankanýn tuttuðu diðer
kayýtlara iþlemeleriyle baþlayacaktýr. Yine bankalar, 1 Eylülden itibaren yurtiçi ve yurt dýþýna yapýlan 2 milyar lira ya da eþdeðeri yabancý parayý geçen tutardaki havaleleri yapmak için de vergi kimlik numarasý ve diðer
bilgileri kayda geçeceklerdir. Hazýrlanan Teblið uyarýnca Sermaye Piyasasý Kanununa tabi
aracý kuruluþlar (bankalar dahil) portföy yönetim þirketleri ve yatýrým danýþmanlýðý þirketleri
de, 1 Eylülden itibaren, gerek borsa gerek
borsa dýþýnda yaptýklarý alým-satýma aracýlýk,
sermaye piyasasý araçlarýndan oluþturulan
portföylerin müþteri hesabýna vekil sýfatýyla yönetilmesi ve yatýrým danýþmanlýðý iþlemleri sýrasýnda da müþterileriyle yapacaklarý sözleþmelerde, düzenlenecek hesap ekstrelerinde
ve diðer belgelerde vergi kimlik numarasýna
yer vereceklerdir.
Ve arkasýndan nelerin geleceði 3 Mayýs
2001 tarihli Niyet Mektubunda þöyle ifade
edilmektedir:
Bu amaçla, gerekli vergi mevzuatý Mayýs 2001 sonuna kadar yürürlüðe
konulacaktýr (Sekizinci gözden geçirmenin tamamlanmasý için koþul). Yeni
tamamlanan operasyonlarýn bilgisayar
ortamýna alýnmýþ olmasýndan daha iyi
faydalanmak ve vergi mükelleflerine
iliþkin verilerin (üçüncü þahýs bilgileri dahil) iþlenmesi ve paylaþýmýný geliþtirmek amacýyla vergi idaresinin üç veri
iþleme merkezini birleþtirerek yeniden
örgütleyeceðiz.

Kýsacasý, Vergi Kimlik Numarasý ile yapýlan
numara, doðrudan küçük-burjuvazinin vergilendirilmesi ve her türlü vergi kaçýrma yolunun kapatýlmasýdýr.
Vergi Kimlik Numarasýnýn siyasal sonucu
ise, ülkede yaþayan ya da yaþayanlarla iliþki
içinde olan herkesin, ekonomik, sosyal ve siyasal tüm iliþki ve faaliyetlerinin kayda geçirilmesidir. Bir baþka deyiþle, Vergi Kimlik Numarasý uygulamasýyla, herkes, sadece parasal iþlemleriyle deðil, sosyal ve siyasal iliþki
ve faaliyetleriyle de kayda geçirilecek ve denetlenecektir. Bugüne kadar, baþta emperyalist ülkeler olmak üzere, pekçok ülkede yapýlmak istenen, ancak kitlelerin tepkileri nedeniyle bankacýlýk iþlemleriyle sýnýrlandýrýlmak
zorunda kalýnan Vergi Kimlik Numarasý uygulamasý, ülkemizde, üçüncü þahýs bilgileri dahil olmak üzere vergi mükelleflerine iliþkin
verilerin, yani kimlik, adres ve diðer bilgilerinin kayda geçirilmesini ve paylaþýmýný içermektedir. Böylece ülkeyi yönetmenin daha
kolay olacaðý düþünülmektedir.
Yine, Niyet Mektubunda açýkça beyan
edildiði gibi, hükümet borçlarýnýn etkin ve
hýzlý tahsili için Ýcra ve Ýflas Yasasýnda yapýlacak deðiþiklikten en fazla etkilenecek kesim küçük ve orta ölçekli iþyeri sahipleri ile
küçük tüccar ve esnaf olacaktýr. Özellikle Emlak Bankasý ile Halk Bankasýndan kredi alan
bu kesimlerden, Ýcra ve Ýflas Yasasý deðiþikliði
ile alacaklar hýzla tahsil edilecektir. Vergi
Kimlik Numarasýyla üçüncü þahýs bilgileri
de alýnmýþ olacaðýndan, bu kesimlerin yükselen kredi faizleri karþýsýnda her türlü kaçýþ
yolu kesilmektedir.
Vergi Kimlik Numarasý ve paralelinde çýkartýlacak olan Vergi Yasasý ve Ýcra ve Ýflas
Yasasý ile mülksüzleþtirilecek olan þehir küçük-burjuvazisi, bu uygulamaya büyük bir
coþku ile gönüllü olurken, medyanýn banka hortumcularýna karþý yürüttüðü kampanyanýn destekçisi olarak, kendi ipini kendisi
çekmiþtir.
12 Mayýs 2001 tarihinde TBMMde kabul
edilen Bankalar Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanunla, hisseleri kýsmen
veya tamamen Tasarruf Mevduatý Sigorta
Fonuna (TMSF) geçen bir bankanýn yönetimi ve denetimini doðrudan veya dolaylý olarak elinde bulunduran kiþilerin, banka kaynaklarýný ve varlýklarýný doðrudan veya üçüncü
kiþilere rehnetmesi, teminat göstermesi, ekonomik gücü olmayanlara kredi vermesi,
karþýlýðýnda kredi temin etmek amacýyla kredi kullandýrmasý suretiyle veya baþkaca dolanlý iþlemlerle edindikleri ya da üçüncü kiþi-
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lere edindirdikleri her türlü banka kaynaðý
ve varlýklarý, Fon alacaðý sayýlacak. Bu alacaklar hakkýnda 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun hükümleri
uygulanacak.
Yasa uyarýnca, dava konusu yapýlan varlýklarýn deðerleri TMSF tarafýndan belirlenecek
ve bu belirlemeye karþý mahkemeye gidilemeyecektir.
Böylece Bankalar Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Ýliþkin Kanunla, kiþilerin ve þirketlerin tüm mal varlýklarýna elkonulmasýnýn
yeni bir yolu ve hukuku oluþturulmuþtur. Þehir küçük-burjuvazisi, hortumculardan 20
milyar dolarýn geri alýnmasý için çýkartýldýðýný
düþündüðü bu yasayla, kendi kredi borçlarý
karþýlýðýnda kendi malvarlýklarýna istenildiði
gibi elkonulmasýný ve bu kendi malvarlýklarýnýn deðerinin belirlenmesine karþý mahkemeye baþvurma hakkýnýn elinden alýnmasýný
gönüllü olarak kabul ederken, askeri darbenin bunu deðiþtirmeyeceðini hiç düþünmemiþtir.
Þehir küçük-burjuvazisi, IMF anlaþmalarýna
paralel olarak iþçi sýnýfýnýn ve köylülüðün
yoksullaþtýrýlmasýna yönelik uygulamalarýn
destek korosu olarak ortaya çýkarken, ayný za-
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manda kendisinin mülksüzleþtirilmesine ve
yoksullaþtýrýlmasýna yönelik IMF anlaþmalarý
karþýsýnda yalnýz kaldýðýný da hiç düþünmemiþtir.
Onlar, globalizmin tezahürat korosu olarak, ülkenin her türlü kaynaðýnýn özelleþtirme paravanasý altýnda emperyalist tekellere
satýlmasýyla yaþam standartýnýn yükseleceðini beklediklerinden, özelleþtirmeye karþý
çýkan herkese ve her düþünceye büyük bir
düþmanlýk ve nefret duygularýyla tepki göstermiþtir. Son özelleþtirmeden sorumlu devlet
bakaný Yüksel Yalovanýn istifa ettirilmesi olayýnda görüldüðü gibi, bu düþmanlýk ve nefret
duygularý kelle vermeye kadar ulaþabilmiþtir.
Onlar, tüm geleceklerini Derviþ yasalarýna baðladýklarý için, Telekom yasasýndan
þeker yasasýna, tütün yasasýndan doðalgaz
yasasýna kadar, her türlü yasal düzenlemenin
kamuoyu desteði olarak da ortaya çýkmýþlardýr.
Bir bütün olarak küçük-burjuvazi, özel olarak da þehir küçük-burjuvazisi homojen bir
yapýya sahip deðildir. Dolayýsýyla, geliþen ekonomik ve siyasal olaylar karþýsýnda bütünsel
ve homojen bir tutum içinde olamazlar. Bu

Küçük-burjuvazi, dar anlamda, þehir ve kýrda, küçük meta üreticisi kesimdir. Küçük
sermaye sahibi olarak, kendi iþinde çalýþýr ve sýnýrlý oranda ücretli emek kullanýr. Kýr
küçük-burjuvazisi, köylülüðün sýnýfsal farklýlaþmasýna paralel olarak ortaya çýkan küçükköylü kesiminden oluþur. Bunlar, mevsim koþullarýnýn iyi gittiði yýllarda ücretli-emek
kullanýrlar. Þehir küçük-burjuvazisi ise, küçük mülk sahibi esnaf ve zanaatkar kesim
ile küçük tüccardan oluþur. Ülkemizde küçük sanayi bölgelerinde iþyeri sahibi olan
þehir küçük-burjuvazisi, aðýrlýklý olarak otomotiv, tekstil, dericilik, mobilyacýlýk, boyacýlýk, tamircilik vb. alanlarýnda faaliyet gösterir.
Geniþ anlamda küçük-burjuvazi, tüm küçük mülk sahibi esnaf ve zanaatkar kesimleri ile küçük tüccar, küçük köylü, memurlar ve serbest meslek sahipleri (mühendis, doktor, avukat vb.) ile kapitalist þirketlerin büro çalýþanlarýný kapsar.
Küçük-burjuvazinin kapitalist büro iþlerinde (devlet aygýtý da buna dahildir) çalýþan
memur ve yöneticileri ile serbest meslek sahipleri, herhangi bir artý-deðer yaratmaz,
ancak karþýlýðý ödenmeyen emek harcamasý ölçüsünde, artý-deðerin gerçekleþmesi
giderini azaltmasý için kapitaliste yardým ederek, kapitalistin gelirini artýrýr. Bu yönüyle,
bu kesim, vasýflý emek sahibi olarak, ortalama emeðin üzerinde yer alan, daha yüksek ücret alan ücretli iþçiler sýnýfýna girer. Öte yandan, üretim sürecinde üretilen artýdeðerin para-sermayeye dönüþmesi sürecinde (dolaþým ve deðiþim alanlarýnda) görev
yaptýklarýndan, ayný zamanda artý-deðer sömürüsünün içinde yer alýrlar, dolayýsýyla
iþçi sýnýfýnýn sömürülmesinden pay alýrlar. Ülkemizde popülist dilde "kamu emekçileri"
olarak adlandýrýlan bu kesim, ayný zamanda eðitim görmüþ kesim olarak (bu sýnýfýn
dünya görüþünün temsilcisi olan) küçük-burjuva aydýnlarýný oluþtururlar.
Küçük-burjuvazinin sýnýfsal niteliði ikili bir özelliðe sahiptir. Bir yandan, sýnýrlý bir
mülkiyete sahip olmasýyla ve kapitalist sömürüden dolaylý biçimde yararlanmasýyla
burjuvazinin safýnda yer alýrken, diðer yandan büyük burjuvazi tarafýndan sürekli
mülksüzleþtirilerek proleterleþir. Her zaman bir büyük burjuva hayali ile yaþar, ancak
büyük burjuvazi tarafýndan mülksüzleþtirilir. Bu nedenle, kararsýz, þaþkýn, ürkek bir
toplumsal kesimdir.

Mayýs-Haziran 2001 KURTULUÞ CEPHESÝ
özellikleri, hemen her geliþen olay karþýsýnda
ortaya çýkan farklýlýkta kendisini gösterir. Ülkemiz somutunda Nisan ayýnda yapýlan esnaf
eylemlerinde görüldüðü gibi, þehir küçükburjuvazisinin küçük iþyeri sahipleri ve tüccar kesimi kredi faiz oranlarýnýn olaðanüstü
artýþýyla birlikte fiili eylemlilik içine girerken,
serbest meslek sahipleri ve memurlar (kamu
emekçileri) olaylarýn sýradan bir izleyicisi durumunda olmuþlardýr. Hatta bu kesimler, esnaf eylemlerinin þiddet ve anarþi görüntüsü
karþýsýnda barýþçýl ve düzenli kitle eylemi
düzenleyerek, kendisini diðer küçük-burjuva
kesimlerden ayýrmaya özen göstermiþlerdir.
Bugün ülkemizde geliþen ekonomik ve
siyasal olaylar içersinde þehir küçük-burjuvazisinin serbest meslek sahipleri ile memur kesimleri, çeþitli meslek odalarýnda (TMMOB,
TBB gibi) ve memur sendikalarýnda (KESK)
örgütlü durumdadýrlar. Bu kesimler, diðer kesimlerin sanayi ve ticaret odalarýndaki örgütlülüðünden farklý olarak, iþçi sendikalarý üzerinde ideolojik ve politik bir güce sahiptirler.
Dolayýsýyla, kendi çýkarlarý doðrultusunda iþçi
sendikalarýný yönlendirebilmektedirler. Bu

kesimler, siyasal olarak ÖD Partisine yakýn
konumda bulunmakla birlikte (kimi durumlarda doðrudan ÖD Partisi içinde yer almaktadýrlar), TMMOB, TBB ve KESKin örgütlülüðünü kullanarak geliþen mülksüzleþme dalgasýna karþý kendilerini korumaya çalýþmaktadýrlar. Bireysel olarak globalizmin en hararetli savunucularý durumunda olan bu serbest
meslek sahibi ve memur kesimi, emperyalist ekonomilere olan baðýmlýlýðýn her düzeyde geliþmesiyle kendilerine yeni olanaklar
çýkacaðý beklentisi içindedirler. Mayýs ayýnda
çýkartýlan Avukatlýk Yasasýda olduðu gibi, içinde bulunulan mülksüzleþme ve yoksullaþma
ortamýnda kendilerine özel ayrýcalýklar ve yeni
iþ olanaklarý yaratmaktadýrlar.
Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn
destekçisi olan serbest meslek sahipleri, bu
yatýrýmlarýn gerçekleþmesine paralel olarak
kendileri için yeni iþ olanaklarý çýkacaðýný hesapladýklarýndan özelleþtirmenin hýzla ilerlemesinden yanadýrlar.
Diðer yandan, þehir küçük-burjuvazisinin
diðer kesimleri ise, gerek doðrudan yabancý
sermaye yatýrýmlarý ile, gerekse özelleþtir-

Marks, Annenkov'a 28 Aralýk 1846 tarihli mektubunda þöyle yazmaktadýr:
Küçük-burjuva, eylem halinde toplumsal çeliþkiden baþka bir þey deðildir. Durumu gereði çaresizdir, hem burjuva hem halk adamýdýr. Büyük burjuvazinin görkemi
karþýsýnda gözü kamaþýr, halkýn çektiði acý yüreðini sýzlatýr. Yüreðinin derinliklerinde
yan tutmadýðý, en doðru denge içinde bulunduðu sanýsýyla övünür. Çeliþkiyi baþtacý
eder, çünkü çeliþki onun yaþamýnýn temelidir.
Küçük-burjuvazinin bu sýnýfsal özelliði, onun politik tutumuna da yansýr.
Küçük-burjuvazi devrimci proletaryanýn ardýndan gitmeye korkar, ama bu korkunun kendisini burjuvazinin ardýndan gitmeye mahkum ettiðini de bir türlü anlayamaz.
Kendisine sosyal-demokrat demeyi marifet sanýr. Burjuvaziyle proletaryanýn kýyasýya
bir sýnýf savaþýna giriþtikleri bir çaðda, küçük-burjuvazinin sýnýfsal tutumunun temeli,
olanaksýz olaný istemektir, eþdeyiþle orta yolu düþlemektir. O orta yol ki, böylesine bir
savaþýmda asla izlenemez. (Lenin, Cavaignaclar Hangi Sýnýftan Çýkarlar?, Temmuz
1917)
Marks, ülkemizdeki KÝT'lere benzer niteliklere sahip olan "ulusal iþlikler" karþýsýnda
Fransýz küçük-burjuvazisinin tutumunu ortaya koyarken, ayný zamanda bu sýnýfýn gerici ve proletaryanýn mücadelesine karþý konumunu þöyle ifade etmektedir:
Ulusal iþlikler, içerikleri ile deðil, ama adlarý ile proletaryanýn burjuva sanayiine
karþý, burjuva kredisine karþý, burjuva cumhuriyetine karþý protestosuna vücut veriyordu. Bu yüzden burjuvazinin bütün kini onlar üzerinde toplandý. Ayný zamanda, burjuvazi, Þubat hayalleri ile iliþiðini açýkça kesebilecek kadar güçlenince, saldýrýsýný
yönelteceði noktayý da bu ulusal iþliklerde bulmuþtu. Küçük- burjuvazinin bütün huzursuzluðu, bütün hoþnutsuzluðu, huysuzluðu, ayný anda bu ulusal iþliklere, bu orta niþan
tahtasýna doðru çevrildi. Küçük-burjuvalar, kendi kaderleri günden güne katlanýlmaz
hale gelirken, bu proleter aylaklarýnýn yiyip yuttuklarýnýn neye malolduðunu gerçek bir
öfke ile hesaplýyorlardý. Kendi kendilerine, "Göstermelik bir iþ karþýlýðýnda devletten
maaþ, iþte sana sosyalizm!" diye homurdanýp duruyorlardý. Yoksulluklarýnýn nedenini,
ulusal iþliklerde, Luxembourg'un tumturaklý sözlerinde, iþçilerin Paris sokaklarý boyunca yaptýklarý geçitlerde arýyorlardý. Ve komünistlerin sözde tertiplerine karþý hiç kimse,
iflasin eþiðinde umutsuzca köþeye kýstýrýlmýþ küçük-burjuvadan daha fazla baðnazlaþmamýþtý. (Marks, Fransa'da Sýnýf Savaþýmlarý 1848-1850, s: 268)
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meyle daha fazla mülksüzleþtirilmek durumundadýrlar. Özellikle emperyalist metalarýn
ülke iç pazarýnda serbestçe satýlmasýna paralel olarak, emperyalist tekellerin kendi daðýtým
aðýný kurmalarýyla (özel olarak hipermarketler) daha fazla kayba uðrayan küçük esnaf
kesimi (özellikle bakkallarýn tasfiyesiyle birlikte ortaya çýkan küçük ve orta boy market sahipleri), sözcüðün tam anlamýyla çaresiz durumuna düþmüþlerdir. Bugüne kadar kendi
çýkarlarýný savunduðunu düþündükleri düzen
partilerinin, tümüyle IMF koþullarýný kayýtsýz
þartsýz kabul ediþleri karþýsýnda, çaresizlikleri
þaþkýnlýða dönüþmüþ ve ne yapacaklarýný bilemez hale gelmelerine neden olmuþtur. Bu
ortamda, medya propagandasý ile IMFnin
adamý olarak Kemal Derviþe yönelerek, uygulamada daha insaflý davranýlmasýný bekler
hale gelmiþlerdir.
Tüm bu geliþmelerin ortaya çýkardýðý olgu
ise, heterojen yapýsýyla þehir küçük-burjuvazisinin, ne yapacaðýný bilemez halde ortada
kaldýðý ve tüm geleneksel siyasal iliþkilerden
uzaklaþtýðýdýr. 20 yýldýr sürdürülen yoðun propaganda ile emperyalist sistemden ayrý bir
ekonomik yaþamýn olanaksýz olduðuna inandýrýlmýþ olan þehir küçük-burjuvazisi, emperyalist sistemin içine girdiði ekonomik buhran
koþullarýnda, buhranýn yükünün geri-býraktýrýlmýþ ülkelere aktarýlmasýyla ortaya çýkan
mülksüzleþme dalgasýna karþý hiçbir çýkýþ
noktasý görmemektedir. Bu nedenle, kendi
çýkarlarýna uygun olarak anti-emperyalist, antitekelci ve anti-faizci politikalardan da uzak
durmaktadýrlar. Bu da, onlarýn, her türlü yönlendirmeye ve propagandaya açýk hale gelmelerine neden olmaktadýr. Bugün için yaptýklarý ve yapabilecekleri tek þey, yükselen
deðerlere yakýn olmaya çalýþmaktan ibarettir. Kararsýz, þaþkýn ve ürkek bir toplumsal kesim olarak, günlük olaylarýn geliþimine göre
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dolar spekülasyonu içinde küçük sermaye ve
tasarruflarýný korumaya çalýþmaktadýrlar. Bu
yüzden de, dolarýn her iniþ-çýkýþý karþýsýnda
hýzla paniðe kapýlmakta ve buna neden olan
her olaya ve kiþiye karþý tutum takýnmaktadýr.
Bugün ülkede egemen olan ekonomik ve
siyasal belirsizlik ortamýnýn varlýðýnda þehir
küçük-burjuvazisinin içinde bulunduðu durum belirleyici bir yere sahiptir. Bir bütün olarak þehir küçük-burjuvazisinin globalizm aþkýnýn, ayný zamanda kendilerinin mülksüzleþtirilmesinin nedeni olduðunu görmemektedirler. Ýþbitirici, köþe dönücü ANAP ile milliyetçi faþist MHP ve solcu DSP koalisyon
hükümetinin varlýðý, ayný zamanda bu kesimlerin içinde bulunduðu kafa karýþýklýðýnýn da
bir göstergesi durumundadýr.
Korkunun ecele faydasý yoktur! Dünya
ekonomik buhraný koþullarýnda, bizim gibi ülkelerin küçük-burjuvazisinin artan oranda
mülksüzleþtirilmesi ve yoksullaþmasý kaçýnýlmazdýr. Tek çýkýþ yollarý ise, anti-emperyalist
ve anti-oligarþik bir devrimdýr. Bu da, onlarý
daha fazla korkutmaktadýr. Geliþen olaylar,
isteseler de, istemeseler de, þehir küçük-burjuvazisini, ya tümüyle mülksüzleþerek, ya da
gerçeklerin bilincine vararak, anti-emperyalist
ve anti-oligarþik devrim mücadelesine katýlmaya zorlayacaktýr.
Ancak þu asla unutulmamalýdýr, küçükburjuvazi, devrim mücadelesine, kendi bencil çýkarlarýyla, bireyciliði ile, burjuva olma
özlemleriyle birlikte gelecektir. Bu yüzden,
proletarya ve onun öncüsü, her durumda küçük-burjuva ideolojisine ve onun siyasal oportünizmine karþý, her zamankinden daha fazla dikkatli olmak ve mücadele etmek zorundadýr. Onlarýn globalizm aþký, mülksüzleþme
dalgasýnýn yoðunluðuna paralel olarak azalsa
da, hiçbir zaman sona ermeyecektir.
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Küçük-Burjuva
Ýdeolojisinin
Eleþtirisi
Maksim Gorki

Küçük-burjuva, uzun yýllar sürecinde oluþmuþ düþünce ve alýþkanlýklarýn dar çemberi içinde sýkýþýp kalmýþ, bu çemberlerin dýþýna çýkamayýp,
kurulu makina gibi düþünen bir varlýktýr. Ailenin, okulun, kilisenin, hümanist edebiyatýn etkisi, yasalarýn ruhu, burjuva gelenekleri denilen bütün
þeylerin etkisi küçük-burjuvalarýn kafalarýnda bir saatin çarklarýna benzer.
Küçük-burjuva düþüncelerinin küçük çýkarlarýný, küçük-burjuvanýn rahatýna
düþkünlüðünü harekete getiren bir zemberek, pek karmaþýk olmayan bir
cihaz yaratýr. Küçük-burjuvalarýn bütün dualarý belagat niteliklerini hiç kaybetmeyen þu kelimelerden ibarettir: Tanrým, bize acý!
Bu dua biraz daha yetiþtirilip, devlet ve toplum karþýsýnda bir hak ve
istek olarak ifade edilecek olursa, þu þekli alýr: Beni rahat býrakýn, dilediðim gibi yaþayayým.
Gazeteler hergün küçük-burjuvaya, Ýngilizce, dünyanýn en iyi insaný;
Fransýzca yine dünyanýn en iyi insaný; Almanca ya da Rusça, her zaman
asil, her zaman dünyanýn en iyi insaný olduðunu aþýlar.
Oysa, modern dünyanýn bu en iyi vatandaþý, neresinden bakarsanýz
bakýn, hýristiyan misyoneri tarafýndan sorguya çekilen vahþiye benzer.
Misyoner vahþiye sormuþ:
 Ne istersin? demiþ.
Vahþinin verdiði karþýlýk çok sadedir:
 Çok az çalýþmak, çok az düþünmek ve daha çok yemek.
Öyle bir insan tipidir ki küçük-burjuva, ciddi bir þekilde öðrenilen düþünme tekniði, onda düþüncenin geliþmesini durdurur. Olaylarýn etkisiyle kendisine yabancý bir takým düþünceleri benimsediði olur küçük-burjuvanýn. Ama
bu düþünceler onu hasta eder. Örneðin bir cilt hastalýðýna tutulmuþ gibi,
sanki böbreklerinde taþ varmýþ gibi olur. O zaman din, karamsarlýk, içki,
sefahat, rezalet çýkarma vb. gibi hastalýðý, sancýlarý dindiren ilaçlara sýk sýk
baþvurur...
Londranýn, Parisin, Berlinin büyük meydanlarýndan birinde birkaç hýrsýz, birkaç haydut toplanýp hangi mahalleyi soyalým, bu iþi nasýl kývýralým
diye ulu orta tartýþmaya kalkýþacak olsalar, küçük-burjuvazi, toplumsal bakýmdan tehlikeli olan bu vatandaþlarýn bu mütevazi niyetlerini þu ya da bu
tarzda önlemek için, mutlaka harekete geçecektir. Oysa, milyonlarca insaný kitle halinde öldürme tasarýlarýný herkesin önünde gazetelerde, Millet Meclisinde, Cumhurbaþkanlarýnýn verdikleri ziyafetlerde tartýþan son derece,
ama cidden son derece cani ve toplumsal bakýmdan tehlikeli olan insanlara kýyanlarýn niyetlerini önlemek, küçük-burjuvalarýn hiç mi hiç akýllarýndan geçmez...
Okunduðu zaman insana eski bir fýkrayý hatýrlatan pek çok kitap var.
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Fýkra þu:
Dazlak kafalý biri, uzun saçlý bir adama sormuþ:
 Saçlarýnýzý niçin bu kadar uzattýnýz?
 O uzun saçlar altýnda benim de çýplak bir kafam var.
Verilen karþýlýk, pek esprili olmadýktan baþka, pek doðru da deðil. Bazý
insanlar vardýr ki, kaba saba devrimci cümleler harmaný etrafýnda kafalarýnýn dazlaklýðýný gizlemek istedikten baþka, ruhlarýnýn boþluðunu da kendilerinden gizlemek isterler...
Küçük-burjuvalarýn ideolojisi ve ahlaký, kollektivizme doðru yönelen insan azminin ve aklýnýn elini kolunu iyice baðlamaða çalýþýr...
Fransýzca Solitaire (þerit) sözü yalnýz tekbaþýna demektir. Ýnsanýn baðýrsaklarýnda yaþayan bir kurttur bu. Baðýrsaklardaki usareler sayesinde yaþar.
Birbirlerine gevþek bir þekilde baðlý küçük halkalardan ibaret bir þerittir.
Her birinin ayrý üreme uzuvlarý vardýr. Üç-dört metre uzunluðunda da olur.
Bu halkalardan %99unu baðýrsaktan atýn, yalnýz bir tanesi kalsýn. Kýsa
zamanda korkunç bir þekilde ürer.
Týp biliminin bize öðrettiðine göre, þerit, çelimsiz kiþilerde baþ dönmeleri ve vücutta genel bir çöküþ þeklinde kendini belli eder.
Küçük-burjuva þeride son derece benzer. Küçük-burjuva bir parazittir,
bir asalaktýr. Baþkalarýnýn usarelerini emerek geçinir. Küçük-burjuvanýn da
týpký þerit gibi, þaþýlacak bir yaþama yeteneði vardýr. Hýzlý üremek gücüne
sahiptir. Her çevreye pek kolay uyar.
Her küçük-burjuvanýn temel özelliði kendisinin bir tek, eþsiz olduðuna inanmasýdýr. Bu yüzden o, her törende bulunur. Bütün düðünlerde
niþanlý, bütün cenazelerde ölü olan odur. Devletin ve toplumun kendisi
ile birazçýk ilgilenmelerini, kendisine insanca muamele edilmesini ister.
Duygularýný anlatmakta özgür, komþunun usareleriyle geçinmekte yine tam
bir özgürlük sahibi olmak baþlýca sorunudur...
Biliyoruz ki, küçük-burjuva bütün düþünceleri ve bütün duygularý ile tamamiyle bireycidir. Küçük-burjuvanýn baþka türlü olmak elinden gelmez. Çünkü, küçük-burjuvanýn bireyciliði burjuva toplumunun asýl temelini oluþturan
kutsal özel mülkiyet kurumuna dayanýr. Her küçük-burjuva felsefesinin
hedefi, insanlarý, özgürlük, eþitlik ve kardeþlik yoluna, sýnýflar arasýndaki
saf iþbirliði yoluna götürebilecek biricik temel olarak bu kutsal özel mülkiyet kurumunu güçlendirmek ve haklý göstermektir.
Karl Marksýn öðretisi, bu felsefenin yalancý niteliðini gösterdiði gibi, 191418 I. Paylaþým Savaþý, küçük-burjuva etkileri ile zehirlenmiþ olan Av- rupa
iþçi sýnýfýnýn örgütündeki yetersizlik yüzünden kurulmasýna sebep olduðu
faþizm gibi olaylar da bunun böyle olduðunu göstermiþtir.
Küçük-burjuva bireyciliðinin kiþilik karþýsýndaki tutumu, bu bireyciliðin ikiyüzlülüðünü ve sahtekarlýðýný tamamiyle ortaya koymuþtur. Küçük-burjuva
düþüncesi, genellikle, kiþisel güçlerin ve yeteneklerin normal geliþmesini
köstekler ve bozar. Burjuva devletinde, kiþiliðin geliþmesi karmaþýk bir ulusal çýkarlar ve sýnýf çýkarlarý baský sistemi ile, bir dini, felsefi, hukuki düþünceler sistemi ile sýnýrlanmýþtýr. Bu sistemin hedefi, insandaki toplumsal
hayvana has özellikleri geliþtirmektir. Ama vardýðý sonuç tersinedir. Gerçekte insanlarýn çoðu bir azýnlýða boyun eðen kuzu gibi hayvanlar haline
gelir ve bu azýnlýðýn çoðunluðu ezmesini kolaylaþtýrýr.
Güçlerin faaliyeti, en baþta açgözlü bir sermaye birikiminde, yani resmi
bir yaðmada, sonra topluma karþý iþlenmiþ ve yasalar tarafýndan kovuþturulan suçlarda, yani küçük çaplý hýrsýzlýkta, haydutlukta, katillikte, en son
cinsel taþkýnlýklarda kendini gösterir. Enerji baþka uygulama alaný bulamazsa, baþka bir faaliyet alaný tarafýndan kullanýlmazsa, enerjiye geniþ bir
uygulama alaný saðlar.
Karmaþýk bir sýnýf baskýsý sisteminin az bir zorlamasý, insanlarýn duygularý, bilinçaltýlarý üstündeki etkisi bunlarda anlayýþsýzlýk ve yaþam karþýsýnda korku doðurur, bunlarý bütün tanrýlarý ve dinleri yaratan ilkel atamýz

Mayýs-Haziran 2001 KURTULUÞ CEPHESÝ
gibi düþünmeðe zorlar. Ýnsan dýþýnda ve insana düþman objektif güç bulunduðunu ve bu güçleri yenemeyeceðini düþünmeye zorlar. Olaylar
karþýsýnda boyun eðmek insaný pasif hale getirir.
Yaþamýn çýtlýklarýna sinirlenen, öfkelenen kimselerdeki heyecanlar ise,
bilincin geliþmesini durdurur, karartýr. Ama bu kimsenin bilincin varlýðý çoktan geçtiðini düþünmelerine engel olmaz. Böyle bir ruh hali insan ile gerçek arasýndaki ayrýlýðý daha da derinleþtirir, insaný anarþist haline getirir,
ona þu anlamsýz kötü þeyleri söyletir:
Onbeþ yýldan beri yaþam benimle kedi fare ile oynar gibi oynuyor.
Þimdi bütün öðretim yapanlardan nefret ediyorum. Ben onlardan daha zekiyim. Kendimi hiç düþünmeden, bunlarý cephede elde silah savunduðuma
acýyorum.
Kendisi uðrunda giriþtiði kýsýr mücadelede daha þimdiden vahþi hale
gelmiþ bir insanýn çýðlýðý bu.
Kapitalist rejim, insanlarý, zulmedenler-zulüm görenler, uzlaþtýrýlmasý
mümkün olmayaný uzlaþtýranlar diye bölümlere ayýrýr. Kaldý ki, ispat edilen
bu itiraz edilmez þeyi anýmsatmaya bile gerek yok. Yine de, anýmsatmak
ister. Çünkü, yaþamda çabucak rahat bir mevki sahibi olmak isteyen bir
çok genç bu acelenin kendilerini geçmiþe doðru sürüklediðini belki de anlamýyorlar. Yine anlamýyorlar ki, sürüklendikleri geçmiþ kanlý bir cambazhane sahnesidir, kapitalist gerçek bu kanlý meydanda bütün revasýzlýðý ile
gemi iyice azýya almýþtýr, hümanistler ve arabulucular, uzlaþtýrýcýlar bu kanlý
meydanda insanýn içini titreten birer soytarý rolü oynarlar...
Biliyoruz ki, burjuvazi, kiþi üzerinde devamlý ve çeþitli etkiler yaparak,
mesleði toplumsal karþýtlýklarý uzlaþtýrmaktan ibaret olan bir insan tipi yaratýr.
Bunlar Hayvanlarý Koruma Derneðinin eylemli birer üyesi olabilir, uygar Avrupa þehirlerinin sokaklarýnda iþçilere sopa atan polisi hiç ilgisiz seyredebilirler. Canlý hayvan kesip biçerek fizyoloji deneyleri yapýlmasýna itiraz
edebilir, tavþanlarýn, köpek yavrularýnýn, kobaylarýn yaþamlarýný savunabilir, ama ayný zamanda da, milyonlarca insanýn ölümüne neden olan emperyalist savaþlarýn kaçýnýlmaz oluþunu, kapitalist devletlerin vahþi sömürge
politikalarýný haklý gösterebilirler... Genellikle hem iyiliðe, hem kötülüðe karþý
ayný yüzkýzartýcý ilgisizliði gösterirler, ama bankerlerin gazeteler ile iþbirliði
yapýp, herhangi bir iyiliði, örneðin faþizmi salýk verir, herhangi bir kötülüðü, örneðin komünizmi suçlayabilirler.

[Maksim Gorki, Küçük-Burjuva Ýdeolojisinin Eleþtirisi, Ortam Yayýnlarý, 3. baský]
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Ekonomik ve Siyasal Kriz Ortamýnda
Solda Marjinalleþme

Emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerinin Asya Krizi ile baþlayýp ülkemize kadar
uzanan yeni bunalýmýyla birlikte, ekonomiden
siyasete, sanayiden tarýma herþeyin yeniden
yapýlanma içine girdiði ve girmesi gerektiði
söyleminin alabildiðine yaygýnlaþtýðý bir evrede, ülkemiz solu, reformizm ile marjinalleþme
arasýnda gidip gelen ve F-Tipi Muharebesi
söylemiyle zamaný geçiren bir görünüme sahip olmuþtur.
Ekonomik buhranýn þiddetle yansýdýðý ülkemizde, Aralýk 1999da imzalanan IMF standby anlaþmasýyla istikrar tedbirlerinin küçükburjuvazinin kitlesel desteði ile uygulanmaya
baþladýðý aþamada, solda egemen olan ideolojisizlik tam bir keþmekeþ yaratmýþtýr. Tüm
sol örgütlenmeler, uygulanan istikrar tedbirlerini emperyalizmin dayatmasý, IMFnin
reçeteleri olarak deðerlendirmekten ve mevcut Ecevit hükümetinin emperyalizmin uþaðý olduðunu yinelemekten öteye geçememiþtir. Yaþamda Atýlýmýn sözleriyle ifade edersek, yürütülecek mücadelede devrimci örgüt
ve partilerin kendini tekrardan ibaret formülasyon ve taktikleri aþan bir beyin ve pratik
hazýrlýða sahip olmasý[*] olanaklý deðilken,
bunun nedenleri ve çözümleri yanlýþ yerlerde aranmýþtýr. Ýdeolojisizlik ve buna baðlý olarak teorisizlik, kolayca beyin ve pratik hazýrlýk düzeyine indirilebilmekte, soldaki teorik seviyenin alabildiðine düþtüðü bir evrede
globalizmin kavramlarý ve söylemleriyle sorunlar ele alýnmaya ve çözümlenmeye çalýþýlmaktadýr.
Emperyalist think tanklarýna karþý beyin
hazýrlýðýndan sözedilebilmekte, ekonominin

!

[*]

Yaþamda Atýlým, Sayý: 30, 10 Þubat 2001

ve siyasetin emperyalizm ve oligarþi tarafýndan yeniden yapýlanmasýna karþý yeniden
yapýlanma sürecinde devrimci hareketin yönü adlý paneller düzenlenebilmektedir.
Ýki yýl önce Sýnýf Pusulasýnda þunlar yazýlmýþtýr:
Örgütsel düzeyin geriliði, kadrosal
birikimin aþýrý zayýflýðý, ciddi bir yeraltý
hiyerarþisine sahip olmamak ve çoðunlukla Ýstanbula sýkýþmýþlýkla karakterize olan, daha çok bir dergi çevresi
gerçekliði içinde bulunan ve de kendi
güçleriyle baðýmsýz bir kitle eylemi örgütlemeyi baþaramayan bu zayýf, fakat
eldeki güçleriyle kesintisiz politik faaliyette ýsrar eden dergi çevreleri 98de
asýl olarak daralma yaþamýþlardýr...
En önemli sorun belli baþlý parti
ve örgütlerin hiçbirinin 98 yýlýnda sýnýf
mücadelesinin gerektirdiði politik faaliyet ve eylem düzeyini yakalayamamýþ, devrimin o süreçteki ihtiyaçlarýný
yanýtlama pratiði sergileyememiþ oluþudur...[**] (abç)
Aradan geçen zamanýn fazlaca birþeyi deðiþtirmediði Yaþamda Atýlýmýn 10 Þubat 2001
tarihli sayýsýnda yer alan baþyazýda þöyle ifade edilmektedir:
Egemen sýnýflar ve MGK iktidarý,
dýþarýda büyük ölçüde marjinalleþtirilmiþ devrimci parti ve örgütleri cezaevlerinde teslim alma ve Mamaklaþtýrýlmýþ bir yenilgiyle kendini doðrultamayacak bir tükeniþ sürecine sokma,
özcesi, destek güçlerden de yalýtarak
bitirme stratejisini pratikleþtirmede yo[**]

Sýnýf Pusulasý, Mart-Nisan 1999, Sayý: 1, s: 21
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ðunlaþtýrmýþtýr. 19 Aralýk, örgütlenmiþ,
planlanmýþ yeni bir saldýrý döneminin
baþlangýcýný ifade eder. Fiili tasfiye terörü, dýþarýda da hedefler parça parça
daraltýlarak sürdürülecektir.
Devrimci harekete dayatýlan ideolojik-siyasal tasfiyecilik, yeni durumda fiili tasfiye ve teslim alma saldýrýsýnýn öne geçirilmesiyle birleþtirilerek
sürdürülüyor.
Tasfiyecilik sadece en belirgin biçimi olan saðcýlaþma zemini üzerinde
düzeniçileþme çizgisinde olmaz. Politika yapamamak, içe dönmek, darlaþarak sekterleþmek, her gün daha fazla
iþçi ve emekçiyi mücadeleye katarak
büyümeyi baþaramama zemini üzerinde de geliþebilir. Ki son süreçteki devrimci hareketin durumu daha çok bu
tehlikeye iþaret eder. Örgütsel düzeyi
daralmýþ, sýnýrlý sayýda kadroyla faaliyetini sürdüren dört-beþ devrimci
yapýlanmada olasý tasfiyecilik sadece ÖDP ve EMEP hattýnda deðil, bütünüyle tasfiye olma zemini üzerinde
geliþebilir.[*] (abç)
Görüldüðü gibi, iki yýl önce Ýstanbula sýkýþmýþ dergi çevreleri, iki yýl sonra büyük
ölçüde marjinalleþmiþ devrimci parti ve örgütlere dönüþmüþtür. Ve gelinen aþama, Yaþamda Atýlýma göre, bütünüyle tasfiye olma
aþamasýdýr.
Ama, marjinalleþmenin ne olduðu ve
bütünüyle tasfiye olmanýn neyi ifade ettiði
yine de belirsizdir.
Bilindiði gibi, kendisini DHKP-C olarak örgütleyen, vatanseverlerin sesi olmaya yönelen DSnin Haziran 2000de baþlattýðý F-tipi cezaevlerine yönelik kampanya, Ekim 2000de
baþlatýlan ölüm oruçlarýyla birlikte, tüm sol
örgütlerin gündemini belirlemiþtir. Böylesi bir
özel soruna baðlanan sol hareketin, ülkede
uygulanan istikrar tedbirlerinin tüm sýnýflarý
ve toplumsal kesimleri doðrudan mülksüzleþtirmeyi hedeflediði bir süreçte, 60lý, 100lü,
200lü günlere giren ölüm oruçlarýndan öte bir
þeyle ilgilenemez hale geldiði açýk bir olgudur. Bunun, ne ölçüde marjinalleþmeyi ve
ne oranda bütünüyle tasfiye olmayý ifade ettiði ise bilinememektedir.
Eðer marjinalleþme, siyasal anlamda, siyasal bir hareketin ya da örgütlenmenin, kendi
içsel ya da özsel sorunlarý dýþýnda hiçbir sorunla ilgilenemez oluþu ve kendi öz amaçla-

[*]

Yaþamda Atýlým, Gündem, Sayý: 30, 10 Þubat 2001

rýndan uzaklaþmýþlýðý ise, bugün ülkemiz solunda marjinalleþmenin en marjinal noktaya kadar ulaþtýðýndan sözetmek yanlýþ olmayacaktýr. Kendi güçleriyle baðýmsýz bir kitle
eylemi örgütlemeyi baþaramamak güçsüzlüðün bir ifadesiyse, ideolojik-siyasal tasfiyecilik ÖD Partisi ve EMEPle birlikte kitle eylemi düzenleme giriþimlerinden baþka birþey
deðildir.
Oligarþinin 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte baþlayan depolitizasyon ve bunun soldaki yansýsý olan ideolojisizleþme süreci ve
Marksist-Leninist teorinin bir yana býrakýlmasý,
günümüzdeki tüm marjinalleþmenin ve
tasfiyeciliðin temelini oluþturmaktadýr.
Uzun süre PKK hareketinin varlýðýyla üstü
örtülen ve PKKnin yaratmýþ olduðu hareketlilik içinde gözle görülmez olan tüm eksiklikler ve hatalar, 1996 yýlýndan itibaren açýk hale
gelmiþtir. 1995 Gazi olaylarýnýn ayaklanma
olarak lanse edildiði, 1 Mayýslarda en büyük
pankart yarýþmalarýnýn yapýldýðý bir dönemin
sonuna gelindiðinde, ülkemizde geliþen ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarý kavrayamayan ve izleyemeyen bir sol hareket ortaya çýkmýþtýr. Silahlý mücadele ile barýþçýl mücadele, legal mücadele ile illegal mücadele ve
ekonomik-demokratik mücadele ile siyasal
mücadele arasýndaki sýnýr çizgilerinin tümüyle silikleþtirildiði, tüm politik ve ideolojik kavramlarýn içeriklerinin boþaltýldýðý koþullarda,
geliþen olaylarýn doðru bir tahlilinin yapýlmasý
ve buna uygun düþen taktiklerin belirlenmesi olanaksýzdýr. Ülkemiz tarihinin en kapsamlý mülksüzleþtirme uygulamalarýnýn baþlatýldýðý
bir evrede, istense de istenmese de, tüm solun F-tipi muharebeye kilitlenmesi bu durumun kaçýnýlmaz sonucu olmuþtur.
Ölüm oruçlarýnýn hazýrlayýcýsý ve baþlatýcýsý
durumunda bulunan kesimin yayýnlarýna bakýldýðýnda, ölüm orucunun tüm sayfalarý
kapsayan gündem olarak ortaya çýkmasý elbette kimseyi þaþýrtmamaktadýr. Ayný kesimin,
kimi sayfalarýnda ÖD Partisi ve EMEPe yönelik aðýr ithamlarý yer alýrken, kimi sayfalarýnda ÖD Partisi ve EMEPle nasýl eylem birliði
yapýlacaðý haberlerinin yer almasý da kimseyi
þaþýrtmamaktadýr. Devrim þehitleri için
mevlit okutan vatanseverler, gün gelip
ölüm oruçlarý için din adamlarýna þöyle bir
çaðrý yapabilmektedirler:
Eðer insanlarýn düþünceleriyle,
inançlarýyla yaþamasý gerektiðine inanýyorsanýz,
Eðer zulme, iþkenceye karþýysanýz...
Eðer, hak diye, adalet diye bir þey savunuyorsanýz,
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HÖP sizleri bu zulme sessiz kalmamaya çaðýrýyor. Vaazlarýnýzda, Cuma
hutbelerinizde müslümanlara duyurun
bu zulmü. Onlara sessiz kalmamalarýný
vaaz edin. Dua edin þehitlerimiz için.
Zalimlere lanet okuyun.
Ýslam, komþusu aç yatarken onu
düþünmeyeni, dinden imandan yoksun
sayar. Böyle bir dinde, yanýbaþýnda hapishanelerde insanlar iþkence altýndayken, hiçbir þey yokmuþ gibi davrananlar müslüman sayýlýr mý?
Kötülükler karþýsýnda sessiz kalan
dilsiz þeytandýr der hadis.
Katleden, iþkence yapan, düþünceleri yokeden þeytaný desteklemeyin.
Zulme sessiz kalýp þeytan olmayýn.[*]
Sorunun, kimin kime ne çaðrýsý yaptýðý
deðil, kendine özgü komünistlerin çaðrýlarýný hadislerle alýntýlaþtýrmalarýna kadar gelinmesi ve bunun solda yadýrganmamasýdýr.
Kimileri için Yaþadýðýmýz Vatanýn söylemi ve içeriði yadýrgatýcý gelmese de, olayýn
ideolojik-politik içeriði, soldaki marjinalleþmeyi açýklayýcý niteliktedir. Bir yaný PKK hareketinin pragmatizmiyle doðup geliþen, diðer yaný küçük-burjuva reformizmiyle beslenen ideolojisizleþme, her türden ideolojik konumlarýn terkedilebilmesini ve bunun yadýrganmamasýný getirmiþtir.
Bu ideolojisizlik öylesine bir boyuta ulaþmýþtýr ki, 1970lerin oportünizmi ve kavram
keþmekeþi çok daha bilimsel görünür olmuþtur.
Solun kilitlendiði F-tipi cezaevleri sorununa iliþkin olarak Yaþamda Atýlým 28 Nisan
2001 tarihli sayýsýnda þunlarý yazmaktadýr:
Dört ayý aþkýn süredir devam etmekte olan F tipi muharebe, taraflarýn karþýlýklý olarak ideolojik, politik duruþlarýný da test eden bir mahiyet taþýyordu.
Diðer yandan 19 Aralýk stratejik
saldýrý sonrasýnda insanlýk, yeni bir sýnav sürecindeydi. Öncelikle belirtmek
gerekir ki, insanlýk sýnýfta kaldý...
19 Aralýk saldýrýsýnýn hemen sonrasýnda direniþ cephesinin sokak ayaðý,
kapsamlý yeni saldýrýnýn þok etkisiyle
zayýfladý. 19 Aralýk öncesinde belirli bir
ivme kazanan politik kitle hareketi belirgin tarzda iniþe geçti. Faþizmin demagojileri ilerici kitleler nezdinde etki-

li oldu. Genel olarak devrimci hareketin saflarýnda azýmsanmayacak ölçüde
yenilgi psikolojisi oluþtu.[**] (abç)
Karþý tarafýn stratejik saldýrýsý sonrasýnda oluþan yenilgi psikolojisine raðmen, Gelinen aþamada diyor Yaþamda Atýlým, 28
Nisan 2001 tarihinde, devrimci tutsaklar cephesinde bir irade kýrýlmasý yaþanmazken,
devlet cephesinde irade kýrýlmasý yaþanýyor.
Devrimci tutsaklar ise, zirveye týrmanmýþ bulunan F tipi muharebesinde zaferin öngünündedir.
Eðer F tipi muharebe konusu, yalýn bir
ajitasyon konusu olarak deðil de, beyinsel ve
pratik hazýrlýk konusu olarak ele alýnacak
olursa, savaþta stratejik saldýrý ve muharebe kavramlarýnýn ne anlama geldiðinin ortaya konulmasý gerekir. Doðal olarak, askeri savaþ kavramlarýndan olan stratejik saldýrýnýn,
sonuç alýcý, son saldýrý olarak anlaþýlmasý gerekmektedir. Ve ayný doðallýk içinde, stratejik saldýrýnýn, herhangi bir taktik saldýrý gibi,
sýnýrlandýrýlmýþ bir amaç gütmediði gibi, sýnýrlý bir zaman süresini de kapsamadýðý kabul edilecektir.
Strateji, muharebenin savaþýn
amacý doðrultusunda kullanýlmasýdýr.
Buna göre savaþ eyleminin tümüne,
savaþýn amacýna uygun bir hedef göstermesi gerekir. Diðer bir deyiþle, strateji, savaþ planýný yapar ve öngörülen
hedeflere göre ona ulaþýlmasýný saðlayacak bir dizi eylemi saptar; ayrý ayrý
seferlerin planlarýný hazýrlar ve her birinde verilecek muharebeleri örgütler.
Taktik, silahlý kuvvetlerin muharebede kullanýlmasýna iliþkin teoridir.[***]
Ortada bir stratejik saldýrý sözkonusu ise,
buna karþý verilecek muharebeler, her durumda stratejik savunma çizgisine baðlý olmak durumundadýr. Askeri savaþ literatüründe, bu durumda kullanýlabilir üç savaþ biçimi gündeme gelmektedir: Mevzii savaþ, hareketli savaþ ve gerilla savaþý. Bugün cezaevlerinde sürdürülen ölüm oruçlarý, askeri
savaþ dilinden devrikleme yapýlacak olursa,
sözcüðün tam anlamýyla mevzii savaþ niteliðindedir. Dolayýsýyla, mevzii savaþýn yürütülebilmesi için büyük bir orduya ya da yedek
savaþ gereçlerine sahip olunmasý þarttýr.[****]
Yeterli araçlara sahip olmayan bir güç, güçlü
bir düþman karþýsýnda yenilgiden kurtulamaz.

Yaþamda Atýlým, Sayý: 41, 28 Nisan 2001
Clausewitz, Savaþ Üzerine
[****]
Mao Zedung, Askeri Yazýlar, s: 171
[**]
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Yaþadýðýmýz Vatan, Sayý: 92, 26 Mayýs 2001
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Cezaevlerinde baþlatýlan ölüm oruçlarýný
düþmanýn stratejik saldýrýsý koþullarýnda sürdürüldüðü saptanýyorsa, böylesine sonuç alýcý bir saldýrý karþýsýnda cezaevlerinin yalýn bir
muharebe alaný olarak kabul edilmesinin
bir dizi sonuçlara neden olacaðý bilinmek
zorundadýr. Bu durumda, bunlara karþý yapýlmasý gerekenlerin saptanmasý kaçýnýlmaz bir
görev olarak ortaya çýkar.
Þüphesiz bu yazdýklarýmýz fazla teoriktir! Dolayýsýyla, somuttaki muharebede yer
alanlar için de, bunu düzenleyen ve planlayanlar için de soyut kalacaktýr. Ýþte ülkemiz
solunda egemen olan ideolojisizlik ve Marksist-Leninist teorinin bir yana býrakýlmýþlýðý,
böylesine teorik ve soyut bir sorun ortaya çýkarmýþtýr.
Dünyada ve ülkemizde geliþen ekonomik,
sosyal ve siyasal olaylarýn doðru bir tahliline
sahip olmaksýzýn, bu olaylarýn geliþim dinamiklerini ve yönelimlerini doðru olarak saptamaksýzýn, deðil stratejik saldýrýyý bertaraf
etmek, küçük bir muharebeyi bile kazanmak olanaksýzdýr.
Geliþen olaylarýn gösterdiði gerçek, devrimin nesnel koþullarýnýn her dönemkinden
çok daha fazla olgunlaþtýðý, ancak öznel koþullarýn hiçbir dönemde olmadýðý kadar zayýf
ve yetersiz olduðudur. Bunun temel nedeni
ise, kitlelerin depolitizasyonu ve solda egemen olan ideolojisizliktir. Kitlelerin depolitizasyonunu aþmanýn yolu, içinde yaþanýlan koþullarýn kitlelere anlatýlmasý ve kavratýlmasýndan
geçmektedir. Emperyalizmin ve oligarþinin sahip olduðu propaganda ve pasifikasyon araçlarýnýn ulaþtýðý boyut gözönüne alýndýðýnda,
kitlelerin içinde yaþadýklarý koþullarý tam olarak kavrayabilmeleri için yalýn bir ajitasyon faaliyetinin yeterli olmayacaðý hemen görülecektir.
1997 Asya Krizi ile birlikte görünür hale gelen emperyalist ekonomilerin buhraný koþullarýnda Aralýk 1999da IMF ile yapýlan stand-by
anlaþmasýnýn ortaya çýkaracaðý geliþmeleri ve
sonuçlarý kolayca bir yana býrakabilen sol örgütlenmeler, herþeyi F-tipi cezaevleri sorununa indirgemiþlerdir. 18 Ekim 2000 tarihinde
baþlatýlan ölüm oruçlarýnýn ikinci ayýna girildiðinde patlak veren 24 Kasým krizi, televoleci ekonomistler kadar, ülkemiz solunda da
öngörülmemiþtir. 24 Kasým krizi, cezaevlerine kilitlenmiþ sol açýsýndan, rejimin ciddi
sýkýþýklýk içinde olduðu, dolayýsýyla yüklenildiðinde isteklerin kabul edileceði beklentisi
yaratmýþtýr.
Böylece, 19 Aralýk operasyonunun, 12 Eylül
darbesi koþullarýnda uygulanan þiddet ve te-

rörle soldan saða savrulmuþ küçük-burjuva
aydýnlarý üzerinde yaratacaðý etki de dikkate
alýnmamýþ ve ardýndan Þubat 2001 krizine gelinmiþtir.
Þubat kriziyle birlikte adý ve oraný konmamýþ devalüasyon sonrasýnda, tüm halk kitlelerinin içine girdikleri tereddüt ve belirsizlik
ortamýnda, kitlelere yön gösterebilecek tek
seçenek olan soldaki ideolojisizlik ve ölüm
oruçlarýna kilitlenmiþlik, solun hiçbir etkiye
sahip olmadýðý bir dönem baþlatmýþtýr. Cumhuriyet tarihinde ilk kez esnaf sokaða çýkmýþ ve her toplumsal tabaka, kendi öznel istemlerini dile getirir olmuþken, sol, bu kitlesel
hareketlilik içinde ölüm oruçlarýnýn içinde bulunduðu durumu gündeme getirmek için çabalamaktan öteye geçememiþtir. Ve doðal
olarak, Yaþamda Atýlýmýn ifade ettiði gibi,
insanlýk sýnýfta kalmýþtýr.
Solda egemen olan ideolojisizlik, kaçýnýlmaz olarak dünyada ve ülkemizde geliþen
ekonomik durumun tahlil edilmesini boþ ve
aylak toplamlar olarak deðerlendirilmesine
neden olduðundan, bu tahlillerin ortaya koyduklarýný da anlamaktan uzak kalmýþlardýr.
Aþaðýda Alýnteri dergisinde yayýnlanan
Devrimci Üretim Ýliþkileri baþlýklý yazýdan
yaptýðýmýz alýntý, ülkemiz solunda neyin nasýl
algýlandýðýný göstermesi açýsýndan tipiktir:
Ve herkes kendi yaþam deneyiminden bir þeyi belli bir þekilde yapmayý öðrendikten sonra, yani belli bir
þekilde yapmaya koþullandýktan sonra,
farklý bir þekilde yapmaya çalýþmanýn
ne kadar zor olduðunu bilir. Klasik gitar çalmayý öðrenen birisi, gitar çalmayý
öðrenmiþ olmaz, yalnýzca gitarý belli bir
biçimde çalmayý öðrenmiþ olur. Ve klasik tarza göre ayarlanmýþ, algýlarýný,
otomatikleþmiþ reflekslerini, alýþkanlýklarýný kýrmadan, gitarý, örneðin caz
ritmine göre asla çalamaz. (Ve tersi).
Gitarý caz ritminde çalabilmesi için sinir sisteminde kodlanmýþ olan klasik
gitar algý ve reflekslerini olabildiðince
unutmasý ve, en baþtan baþlayarak bu
kez caz ritmini, buna uygun algý ve refleksleri sinir sisteminde kodlayabilmesi gerekir.
Týpký insanýn klasik tarz gitar çalmayý öðrenmekle, gitar çalmayý deðil, ancak belli bir tarzda gitar çalmayý öðrenmiþ olmasý, fakat gitar çalmayý öðrendiðini sanmasý gibi; bir devrimci de
bir iþi belli bir tarzda yapmayý öðrenmekle o iþi yapmayý öðrenmiþ olmaz,
yalnýzca belli bir tarzda yapmayý öðren-
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miþ olur, fakat o iþle ilgili her þeyi öðrenmiþ olduðunu sanýr.
Ýþte bu bakýþ açýsýyla, yaþamýnda bir kez
olsun gitar çalmamýþ bir devrimci, caz ile klasik gitar kodlamasýný yapamayan bir devrimci nasýl tasarlanamazsa, ekonomi-politiði bilen
bir devrimci de tasarlanamamaktadýr.
Oysa, içinde bulunduðumuz koþullarda
devrimcilerin, algý ve refleksleri sinir sisteminde kodlayabilmesi deðil, ülkemizde egemen olan belirsizlik karþýsýnda, halk kitlelerinin geliþen olaylarý anlamalarýný ve bunlara
karþý ne yapabileceklerini saptamalarýný saðlayacak bakýþ açýsýna ihtiyaçlarý vardýr. Bugün ülkemizde yaþayan hiç kimse, popüler
dilden ifade edersek, önünü görememektedir. Halk kitleleri, ne olacaðýný bilemediklerinden, geliþen olaylarý izlemekle yetinmektedirler. Bu da, birþeyler bildiði varsayýlan Kemal Derviþe baðlanan umutlarýn nedeni olmuþtur.
Diðer yandan, emperyalist ekonomilerin,
özel olarak da Amerikan ekonomisinin içine
girdiði durgunluk ve dünya ticaret hacmindeki
büyük daralma, ekonomik buhranýn giderek
aðýrlaþacaðýný ve zaman olarak uzayacaðýný
göstermektedir. Bu ise, bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin içinde bulunduklarý ekonomik buhranýn daha da derinleþmesi anlamýna gelmektedir. Dýþ borçlarýn 114 milyar dolara ulaþtýðý, iç borçlarýn 80 milyar dolar olduðu
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bir ülkede, halk kitlelerinin her türlü tasarrufuna elkonulacaðý bir döneme girilmiþtir. Bu
koþullar altýnda, kitlelerin bu durumu gönüllü olarak kabul etmeleri için tüm propaganda araçlarý kullanýlmaktadýr. Ancak, oligarþinin
çok iyi bildiði gibi, bunlar geçici niteliktedir
ve sosyal huzursuzluðun büyümesi kaçýnýlmazdýr. Bu da, halkýn mevcut düzene karþý
memnuniyetsizlik ve tepkilerinin büyümesi,
bir baþka deyiþle, suni dengenin büyük oranda bozulmaya yönelmesi demektir. Bu
geliþme karþýsýnda, temsili demokrasinin
rafa kaldýrýlmasý ve teknokratlar hükümetinin kurulmasý gündemin ilk ve tek maddesi
haline gelecektir.
Bugün, hükümeti oluþturan partilerden,
TBMMde temsil edilen FP ve DYP ile meclis
dýþýndaki CHP ve ÖD Partisine kadar, hemen
tüm düzen partileri, bir askeri darbe olasýlýðýna karþý ýlýmlý ve yapýcý politikalar yürütmektedirler.
Soldaki ideolojisizlik, kaçýnýlmaz olarak,
devrimci unsurlarýn geliþen olaylarý kavrayacak bilinç seviyesinde olamamalarýna neden
olmaktadýr. Legal ya da yarý-legal eylemlere
olan aþýrý baðýmlýlýk ve yönelim, her türden
illegal örgütlenmeyi ve mücadeleyi de engellemektedir. Tüm bunlarýn yanýnda, silahlý mücadele ise, olabildiðince geri plana itilmiþ ve
neredeyse unutulmuþ durumdadýr.
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ALPASLAN ÖZDOÐAN

SÝNAN CEMGÝL

31 Mayýs 1971 / Nurhak

TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ ORDUSU
KURUCU VE ÖNDERLERÝ

6 Mayýs 1972 /Ankara

YUSUF ASLAN

DENÝZ GEZMÝÞ
HÜSEYÝN ÝNAN

!#

KURTULUÞ CEPHESÝ Mayýs-Haziran 2001

TKP/M-L VE TÝKKO

KURUCUSU VE ÖNDERÝ

ÝBRAHiM KAYPAKKAYA
18 MAYIS 1973
DÝYARBAKIR
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1949 yýlýnda Çorumda doðdu. Ýlkokulu bitirdikten sonra Hasanoðlan Öðretmen Okuluna girdi. Burayý bitirdikten sonra Ýstanbul Çapa Yüksek Öðretmen
Okuluna baþladý. Ayný zamanda Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi-Fizik Bölümü öðrencisi olan Kaypakkaya, sol düþüncelerle burada tanýþtý. Mart 1968de
Çapa Fikir Kulübünün kurucularý arasýnda yer aldý. Çapa Fikir Kulübünün baþkaný olan Kaypakkaya, 6. Filoya karþý bildiri yayýnladýðý gerekçesiyle Kasým 1968
de okuldan atýldý.
FKF ve TÝP içinde ortaya çýkan ayrýþmada MDD kesiminde yer aldý. Ýþçi-Köylü
gazetesinin Ýstanbuldaki bürosunda çalýþan Kaypakkaya, Aydýnlýk ve Türk Solu
dergilerine yazýlar yazdý. Aydýnlýk içinde meydana gelen ayrýþmada D. Perinçekin
baþýný çektiði PDA saflarýnda yer aldý. 1972 yýlýna kadar PDA (TÝÝKP) saflarýnda
çalýþtý ve DABK üyesi olarak görev yaptý. Bu tarihte PDA oportünistleriyle yollarý
ayrýldý. D. Perinçek ve çevresinin revizyonist ve oportünist olduklarýný söyleyen
Kaypakkaya, ayrýlýk sonrasýnda TKP/ML-TÝKKOyu kurdu.
TKP/ML faaliyetlerinin yoðunlaþtýrýldýðý Dersim bölgesinde mücadele ederken,
24 Ocak 1973de Vartinik mezrasýnda oligarþinin resmi zor güçleri tarafýndan sarýldý. Çatýþma sýrasýnda Ali Haydar Yýldýz þehit düþerken, Kaypakkaya yaralý olarak çatýþma alanýndan uzaklaþtý. Ancak beþ gün sonra kendisinin kaldýðý köydeki
bir öðretmenin ihbarýyla yakalandý. Dört ay süren iþkencelerde hiçbir þeyi kabul
etmedi ve bu iþkenceler sonucu 18 Mayýs 1973de þehit düþtü.
Onun iþkencedeki kararlý tutumu tüm devrimciler için bir örnek olmuþtur.
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TÜRKÝYE HALK KURTULUÞ PARTÝSÝ-CEPHESÝ
Ýlk Genel Komite Üyesi

HÜSEYÝN CEVAHÝR
1 HAZÝRAN 1971
ÝSTANBUL/MALTEPE

1947de Tuncelide doðdu. Yüksek öðrenim için Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. Burada devrimci gençlik hareketlerine katýldý. DevGenç içinde yer alan Hüseyin yoldaþ, Mahir Çayan yoldaþla bu mücadele
içinde tanýþtý. THKP-Cnin oluþum sürecinde yer aldý ve kurucularýndan
oldu. Oluþturulan ilk Genel Komitede yer alarak, Doðu Anadolu Bölge
Sorumluluðunu üstlendi.
THKP-Cnin 1971 yýlýnda baþlattýðý Öncü Savaþýnýn ilk evresinde gerçekleþtirlen merkezi eylemlerin içinde yer aldý. Ýstanbulda þehir gerillasýnýn
yaratýlmasý amacýyla alýnan karar üzerine Mahir yoldaþla birlikte buraya
geçti. Haslarýn günlük gelirlerinin kamulaþtýrýlmasý ve Siyonist ajan E.
Elromun tutsak alýnmasý eylemlerine katýldý.
Elrom eylemi üzerine oligarþinin baþlattýðý kuþatma ve imha operasyonu sýrasýnda, 29 Mayýs 1971de Mahir yoldaþla birlikte Ýstanbul-Maltepede
kuþatýldýlar. Bu iki adalýnýn üç gün süren kuþatmasý, 1 Haziran günü
baþlatýlan operasyonla sonlanýrken, Cevahir yoldaþ þehit düþtü, Mahir yoldaþ aðýr yaralý olarak tutsak edildi.
Cevahir yoldaþýn sanat ve kültür üzerine yayýnlanmýþ çeþitli yazýlarý yanýnda, Küba Devrimi üzerine bir yazýsý bulunmaktadýr.
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1960 yýlýnda Karsda doðdu. 1977de devrimci mücadeleye THKP-C/HDÖ saflarýnda katýldý. 1977-1979 yýllarý arasýnda Kars bölgesinde
örgütsel faaliyette bulunan Dede, bu dönemde faþist milis güçlere karþý THKP-C/
HDÖnin gerçekleþtirdiði silahlý eylemlerde yer
aldý. MHP Kars Ýl Baþkanýnýn cezalandýrýlmasý
eylemine katýldý. 12 Eylül askeri darbesi koþullarýnda tutsak edildi. 1986 yýlýna kadar Selimiye, Metris, Saðmalcýlar ve Erzurum Askeri
Cezaevlerinde yattý.
1986 yýlýnda tutsaklýðý sona erer ermez pratik örgütsel faaliyet içinde yer aldý. THKP-C/
HDÖnin 1991-1993 yýllarý arasýnda gerçekleþtirdiði 30 Mart-Kýzýldere Harekâtý (1991);
Eylül Harekâtý (1992) ve 15 Mart Harekâtý
(1993) içinde yer aldý. THKP-C/HDÖ Ýstanbul
Ýl Komitesi üyesi olan Dede yoldaþ, bir þehir
gerillasý olarak savaþýn tüm zorluklarýna ve
olanaksýzlýklarýna raðmen üstlendiði görevleri
yerine getirmekte tereddüt etmedi.
9 Mayýs 1993 Pazar günü saat 12de Ýstanbul/Fatihteki örgüt evinin oligarþinin zor
güçlerince basýlmasýyla baþlayan çatýþmada
þehit düþtü.
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1963 yýlýnda Kayseride doðdu. Daha henüz Ortaokul sýralarýndayken devrimci mücadeleyle tanýþtý. THKP-C/HDÖ sempatizaný olarak örgütsel çalýþmalarda kendisinden istenen
her þeyi yerine getirmek için olanca gücüyle
çalýþtý. Örgüt saflarýnda ortaya çýkan II. Saðsapmanýn yarattýðý kargaþa içinde bir süre
Kayseri ile sýnýrlý bir iliþki içinde bulundu. 1979
sonlarýnda bu saðcý unsurlara yönelik polis
operasyonunda tutsak edildi. Ankara/Mamak
cezaevinde yattý. Tutsaklýðýnýn ilk gününden
itibaren örgütle baðlantý kurdu ve THKP-C/
HDÖnin örgütsel iþleyiþine dahil edildi. 1981
de tutsaklýðý sona erdikten sonra deðiþik kentlerdeki örgüt üyeleri arasýnda baðlantýlarýn
kurulmasýnda çalýþtý. Her koþulda cezaevindeki tutsak yoldaþlarýyla baðlantý kurmayý
baþardý. Bu görevlerini 1986 yýlýna kadar aksatmadan sürdürdü. Ýþkenceler sonucu böbreklerinde meydana gelen rahatsýzlýk nedeniyle, Ankarada kaldýrýldýðý hastanede yapýlan
ameliyat sýrasýnda narkoz komasýna girerek
21 Mayýs 1986da yaþamýný yitirdi.
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