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IMFye verilen 9 Aralýk 1999 tarihli Niyet Mektubuyla baþlayan ve bugüne kadar aþama aþama uygulanan halkýn yoksullaþtýrýlmasý ve
mülksüzleþtirilmesi sürecinin Kemal Derviþle
birlikte geldiði yeni evrenin tahlili.
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda ifade
edilen ve yaþanan krizlerde dýþsal etkenlerin
de rolü olmakla beraber krizlerin baþlýca nedenleri sürdürülemez bir iç borç dinamiði olduðu iddiasýnýn gerçekdýþýlýðýný tarihsel boyutlarýyla irdeleyen bir yazý.

Halk kitlelerinin mülksüzleþtirilmesinde desinformasyonun yeri ve iþleyiþi üzerine bir deðerlendirme.

Hürriyet gazetesi yazarlarýndan Serdar Turgut
un yaþanýlan ekonomik krizden çýkýþ için askerlerin mutlaka aktif desteðini alacak bir ara
dönem teknokratlar hükümetiisteminin niteliði
ve sonuçlarý üzerine bir deðerlendirme.

Bu dipten gelen dalga, bir kez daha emperyalist burjuvazinin ne denli acýmasýz olduðunu,
zor kullanmakta ne denli tereddütsüz olduðunu göstererek, her türden barýþçýl mücadele
ve barýþçýl kitle gösterileri umutlarýný yýkmýþtýr.

1 Aðustos günü Hazine Müsteþarlýðý bünyesinde kararlaþtýrýlan yeni faiz operasyonu üzerine kýsa bir deðerlendirme.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 3 Aðustos 2001

Ederi: 500.000 TL.
5 DM - 15 FFr.
5 Sfr. - 6 NG
Abone Ederi:
10 Sayý ..... 70 DM
15 Sayý ..... 100 DM
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Çok iyi bir operasyon oldu,
herkes kazandý!
(Kemal Derviþ, 19 Haziran 2001)

22 Þubat sabahý, adý konulmamýþ, oraný
belirlenmemiþ bir devalüasyonla baþlayan
yeni dönem, Kemal Derviþiyle, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýyla, ÝMFye verilen
Niyet Mektubu ve Ek Niyet Mektubuyla,
Takasla, iç borç çevirebilme olanaklarýyla, Telekom krizleriyle vb. süregiderken
siyasi istikrar, güven ve inanç söylemleriyle ve program hedeflerinin revizyonu
haberleriyle beþ ayý geride býrakmýþtýr.
22 Þubat günü 685.391 lira olan Merkez
Bankasýnýn dolar kuru, 18 Temmuz 2001
günü serbest piyasada 1.590.000e yükselmiþ ve yapýlan müdahaleler sonucunda dolar kuru 1.300.000ler seviyesine çekilmiþtir.
Þubat 2001 sonu itibariyle 45 katrilyon
427 trilyon lira olan iç borç miktarý, Temmuz 2001 baþýnda 90 katrilyon 332 trilyon liraya yükselmiþtir. Yani son dört ay
içinde iç borçlar 44 katrilyon 905 trilyon
lira artmýþtýr.
Bu iç borçlarýn 78 katrilyon 35 trilyon liralýk kýsmý tahvil ve 12 katrilyon 296 trilyonluk kýsmý bono durumundadýr.[*] Tahvillerin
25 katrilyon 400 trilyon liralýk bölümü nakit,
52 katrilyon 635 trilyonluk bölümü ise nakit dýþý, yani kamu bankalarýna verilen kaðýttan oluþmaktadýr. Böylece Temmuz 2001
itibariyle iç borçlarýn 37 katrilyon 697 trilyonluk bölümü nakit para olurken, kalan 52
[*]
Devlet borçlanmalarýnda sözü edilen tahvil ile bono, borçlanmanýn vadesine göre yapýlan bir ayrýmdýr. 12 aydan kýsa vadeli borçlanma senetlerine
bono, 12 aydan daha uzun borçlanma senetlerine tahvil adý verilmektedir.

katrilyon 635 trilyon lira iç borç devletin
kendi bankalarýna, yani kamu bankalarýna
verdiði kaðýtlardan oluþmaktadýr.
Ayný dönem içinde iç borçlar için, anapara olarak 42 katrilyon 560 trilyon ve faiz
olarak 12 katrilyon 705 trilyon ödenmiþtir.
Son altý ay içinde yapýlan iç borç ödemelerinin (anapara ve faiz olarak) toplamý 55 katrilyon 266 trilyona ulaþmýþtýr. Bu borç ödemelerine karþýlýk olarak, hazine, 96 katril2001 Þubat Sonrasý Ýç Borçlanma Ýhaleleri
Yýllýk
Bileþik Faiz
(%)

20.02.2001
20.03.2001
03.04.2001
10.04.2001
17.04.2001
24.04.2001
24.04.2001
01.05.2001
08.05.2001
15.05.2001
22.05.2001
22.05.2001
29.05.2001
05.06.2001
12.06.2001
19.06.2001
26.06.2001
03.07.2001
10.07.2001
17.07.2001
24.07.2001

144,23
193,71
150,00
148,06
119,89
110,83
107,80
93,28
89,91
89,78
75,00
72,37
79,98
83,50
79,90
79,47
92,29
91,82
95,00
104,89
91,88

Toplam
Miktar
Milyar TL.

2.296.263
4.391.649
1.482.688
794.091
1.203.620
253.049
1.130.393
848.843
957.700
884.976
1.936.967
1.072.010
10.593
144.625
190.698
1.546.774
4.413.181
266.403
1.190.140
466.500
908.599
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2001 OCAK
Nakit Dýþý
2001 SUBAT
Nakit Dýþý
2001 MART
Nakit Dýþý
2001 NÝSAN
Nakit Dýþý
2001 MAYIS
Nakit Dýþý
2001 HAZÝRAN
Nakit Dýþý

Anapara
1.600.551
155.839
4.363.897
1.112.806
3.758.222
565.048
2.046.027
50.000
16.338.946
10.146.682
14.453.345
390.890

2001 TOPLAM
Nakit Dýþý

42.560.988
12.421.265

ÝÇ BORÇLAR
Ödemeler
Faýz
Toplam
1.168.922
2.769.473
88.397
244.235
2.179.778
6.543.675
551.117
1.663.923
859.772
4.617.994
546.525
1.111.573
1.271.298
3.317.325
25.625
75.625
5.320.534
21.659.480
2.664.232
12.810.914
1.905.469
16.358.814
32.362
423.252
12.705.773
3.908.257

55.266.761
16.329.522

Borçlanma
9.608.037
7.388.371
5.363.279
2.359.906
9.181.918
5.089.452
10.403.924
7.073.516
41.675.469
35.865.115
20.239.984
290.466

Net Artýs
8.007.485
7.232.532
999.382
1.247.101
5.423.696
4.524.404
8.357.897
7.023.516
25.336.523
25.718.432
5.786.640
-100.424

Borç Stoku
44.428.106
14.222.245
45.427.488
15.469.345
50.851.184
19.993.749
59.209.081
27.017.266
84.545.604
52.735.698
90.332.243
52.635.273

96.472.610
58.066.825

53.911.622
45.645.560

90.332.243
52.635.273

Mayýs ayý içerisinde yapýlan toplam 35,9 katrilyon TL.'lýk nakit dýþý borçlanmanýn;
- 12,8 katrilyon TL.'lýk kýsmý Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu kapsamýndaki bankalara yapýlan ihraçlarý,
- 23,1 katrilyon TL.'lýk kýsmý ise Kamu bankalarýna yapýlan ihraçlarý içermektedir.
Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý verileri

"

yon 472 trilyon liralýk yeni borçlanmaya gitmiþtir. 38 katrilyon 406 trilyon liralýk nakit
borçlanmada faiz oranlarý ortalama %90lar
seviyesinde gerçekleþmiþtir.
Hazinenin bu iç borçlanmasý yanýnda
Haziran ayýnýn en önemli gündem maddesi ise iç borç takasý olmuþtur. 17 Haziran
günü gerçekleþtirilen iç borç takasý sonucunda, 9 katrilyon 962 trilyon liralýk borcun
7 katrilyonluk kýsmý %14,89-14,45 faizle dolara endeksli olarak ve kalaný TL olarak 2
ila 5 yýl süreyle uzatýlmýþtýr. Böylece yaklaþýk
10 katrilyon liralýk iç borç, ortalama %14,67
faizle 8 milyar 300 milyon dolarlýk borca
çevrilmiþtir. 10 yýllýk ABD hazine bonolarýnýn
faiz oranlarýnýn %4ler seviyesinde olduðu
gözönüne alýndýðýnda, Kemal Derviþin takas sonrasýnda yaptýðý basýn toplantýsýndaki sözleriyle ifade edersek, Çok iyi operasyon oldu, hazine, ekonomi ve bankalar kazanmýþtýr!
Hazine 10 katrilyonluk iç borcu 8 milyar
300 milyon dolarla deðiþtirerek ve üstüne
dolar bazýnda %14,67 faiz vererek kazanmýþtýr! Bu takasla, hazine, 2001 yýlýnýn son
altý ayýnda %14,67 ortalama faiz oranýyla 1
milyar 218 milyon dolar faiz yükü altýna
girerken, gelecek iki yýl boyunca 4 milyar
dolar faiz ödemek zorunda olacaktýr.
Ekonomi kazanmýþtýr! Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn sözleriyle ifade
edersek, takas yapýlýrken 2001 yýlý sonu itibariyle dolarýn 1.068.806 lira olacaðý öngörül-

müþtü. Ve takasýn birinci ayý dolarken, dolar 1.590.000lere çýkmýþtýr. Böylece, dolara
endeksli iç borç takasý sonucunda 10 katrilyon liralýk borç 13 katrilyon 200 trilyon liraya çýkmýþtýr. Buna, altý ay için 2 katrilyon
(1,2 milyar dolar) tutan faiz eklendiðinde,
ekonominin altý aylýk kazancý 5 katrilyon
200 trilyon olmaktadýr. Önümüzdeki aylar ve
yýllarda dolarýn deðerinde meydana gelen
her artýþ, ekonominin bu kazancýný daha
da artýracaktýr.
Ve bankalar kazanmýþtýr. %35-40 faizle ellerinde tuttuklarý hazine bonolarýný
%100lük bir faiz oranýyla deðiþtirmiþlerdir.[*]
Böylece, bankalar, takas sayesinde bilançolarýndaki döviz-Türk lirasý dengesini düzeltmiþlerdir.[**]
14 Nisan 2001 tarihinde Dünya Bankasý
Takasla birlikte bankalarýn hazine kaðýtlarýndan elde ettikleri reel faiz oraný, %14,67 resmi faiz
+ dolar fiyatýndaki artýþ oraný (hedef dolar fiyatýyla %56) - enflasyon oraný (hedef TEFE olarak
%57,6) = %13,07 olmaktadýr. Gerçekte ise, dolar fiyatýndaki artýþ (1.320.000 TL olarak) %93 olmuþtur
ve yýl sonu itibariyle bu oranýn %120lere ulaþmasý
öngörülmektedir. Böylece reel faiz oraný, en az
%50,07, en çok %77,07 olmaktadýr. Enflasyon rakamlarýnda meydana gelecek her artýþ, dolar fiyatýnýn artmasýna neden olmadýðý koþullarda, bu reel
faiz oranýný düþürecektir. Bu nedenle, enflasyonda
meydana gelen her artýþýn dolar spekülasyonuna
yol açmasý kaçýnýlmazdýr.
[**]
Kemal Derviþ, 17 Haziran 2001 tarihli basýn toplantýsý
[*]
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GSMH (Trilyon TL)
GSMH (Milyar $)
Büyüme (%)
Ort. TEFE (%)
Yýl Sonu TEFE (%)
Yýl Sonu TÜFE (%)
Ort. TÜFE (%)
Ort. Döviz Kuru (TL/$)
Ýhracat-FOB (Milyar $)
Ýthalat-CIF (Milyar $)
Turizm Gelirleri (Milyon $)
Ýþçi Gelirleri (Milyon $)
Dýþ Borç Faiz Ödemeleri (Milyon $)
Cari Ýþlemler Dengesi

1998

1999

53.518,3
205,8
3,9
71,8
54,3
69,7
84,6
260.040
27,0
45,9
7.177
5.356
4.823
1.984

78.283,0
187,5
-6,1
53,1
62,9
68,8
64,9
417.581
26,5
40,7
5.203
4.529
5.450
-1.360

2000
125.971,0
201,9
6,1
51,4
32,7
39,0
54,9
623.947
27,3
54,0
7.636
4.560
6.299
-9.765

2001 Hedef
182.439,0
170,7
-3,0
50
57,6
52,5
48,7
1.068.806
30,3
46,3
2.852

Kaynak: Maliye Bakanlýðý verileri

Baþkan Yardýmcýsý kariyerine ulaþmýþ bir
teknokrat olan Kemal Derviþ kamuoyuna
açýkladýðý Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý metninde þunlarý söylüyordu:
I. 1990-1999 DÖNEMÝNDE EKONOMÝDE OLUÞAN TEMEL SORUNLAR
1.Türkiye ekonomisi 1990lý yýllardan itibaren sýklaþan aralýklarla krizlerle karþý karþýya kalmýþtýr. Yaþanan
bu krizlerde dýþsal etkenlerin de rolü
olmakla beraber krizlerin baþlýca nedenleri: (i) sürdürülemez bir iç borç
dinamiðinin oluþmasý ve (ii) baþta
kamu bankalarý olmak üzere mali
sistemdeki saðlýksýz yapýnýn ve diðer
yapýsal sorunlarýn kalýcý bir çözüme
kavuþturulamamýþ olmasýdýr.
A. Sürdürülemez Ýç Borç Dinamiði
2. Kamu kesimi toplam borç stokunun (net) GSMHye oraný 1990 yýlýnda yüzde 29 iken, bu oran 1999 yýlý
sonunda yüzde 61e ulaþmýþtýr. Ýç
borç stokundaki artýþ ise daha çarpýcýdýr. 1990 yýlýnda yüzde 6 olan net
iç borç stokunun GSMHye oraný 1999
yýlýnda (kamu bankalarýnýn görev zararlarý dahil) yüzde 40,9a çýkmýþtýr.
2000 yýlýnda ise bu oran yüzde 38,8
olmuþtur.
7. Yüksek maliyetli iç borçlanma
ile karþýlanmasý, faiz giderlerinin bütçe içerisindeki payýný hýzla artýrmýþtýr.
Nitekim, 1990 yýlýnda toplanan her
100 liralýk vergi gelirinin 32 lirasý faiz
ödemek için kullanýlýrken, 1999 yýlýnda bu rakam 72 liraya yükselmiþtir.

Bu geliþmelerin sonucunda devlet
eðitim, saðlýk, adalet gibi asli fonksiyonlarýna yeterli kaynak ayýramaz
hale gelmiþtir. (abç) [*]
Görüldüðü gibi, teknokrat Kemal Derviþe (ya da IMFye) göre, Türkiyenin temel
sorunu sürdürülemez iç borç dinamiðidir.
Dolayýsýyla, onlarýn uygulamaya soktuklarý
IMF istikrar tedbirleri, ya da kendi deyiþleriyle güçlü ekonomiye geçiþ programý,
kendi iddialarýna göre, bu sürdürülemez iç
borç dinamiðini düzeltmeyi hedeflemek
durumundadýr.
Ýddia ve hedefler bu þekilde kamuoyuna sunulmuþ olmakla birlikte, icraat, yani
uygulama, çok daha farklý olmuþtur.
2000 yýlýnda 36 katrilyon seviyesindeki iç
borç toplamý (stoku), Haziran 2001de 90
katrilyona çýkmýþtýr. Dolar bazýnda ifade
[*]
Kemal Derviþin Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn iki ayrý metni bulunmaktadýr. Ayrýntýlý
program olarak ifade edilen ve Mayýs ayýnda IMFe
verilen Niyet Mektubuna paralel olarak kaleme
alýnan ikinci metinde Sunuþ þöyle yapýlmaktadýr:
Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik dar boðazdan
geçmektedir. Yaþadýðýmýz sýkýntýnýn görünürdeki
nedeni, kamu sektörünün borç stokunun boyutu ve
son yýllarda korkutucu biçimde hýzlanan olumsuz
borç dinamiðidir.
1990lý yýllarda Türkiyenin kamu borcunun milli gelire oraný yüzde 30un altýndayken, 2000 yýlýnýn
sonunda bu oran yüzde 60a ulaþmýþtýr. Bugün ise
yüzde 70in de üstüne çýkmýþtýr. Yýllardýr ancak çok
yüksek reel faizle borçlanabilen devlet için bu süreç
artýk sürdürülemez boyutlara varmýþtýr.
Ancak bu olumsuz borç dinamiðinin temel nedeni Türkiyemizde devlet ile toplum ve siyaset
ile ekonomi arasýndaki iliþkilerdir. (abç)

#
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edersek, 2000 yýlýnda 54 milyar dolar olan
iç borç toplamý 78 milyar dolara yükselmiþtir.[*] 2000 yýlýnda GSMH[**] 201 milyar dolar
iken, iç borç stokunun GSMH ya oraný
Ýç borçlar, devletin kendi giderlerini vergi vb. gelirlerle karþýlayamadýðý koþullarda baþ vurduðu bir
finansman aracýdýr. Tahvil ve bono cinsinden yapýlan bu borçlanma, ister devletin yeni yatýrýmlarý
için, ister düzenli giderlerini karþýlamak için kullanýlsýn, her durumda, ülke içindeki özel kiþi ve
þirketlerin sahip olduklarý para-sermayenin faiz
karþýlýðýnda devlete ödünç verilmesidir. Feodalizmin
egemen olduðu koþullarda devlet iç borçlanmasý
tefeci-bankerlere yapýlýrken, günümüzde kapitalist
bankalara yapýlmaktadýr. Kapitalizmin dünya çapýnda egemen üretim iliþkisi haline gelmesiyle birlikte
devlet iç borçlanmalarý alýþýlan bir yol haline
gelmiþtir. Ýç borçlanma, genellikle her ülkenin kendi ulusal parasý üzerinden gerçekleþtirildiðinden, dolarýn fiyatýnda meydana gelen deðiþiklik, dolar
bazýnda iç borç stoku rakamlarýnda deðiþikliðe
neden olmaktadýr. Ekonomi-politiði bilmeyen ve kapitalist ekonomi hakkýnda hiçbir düþünceye sahip
olmayan düz mantýða göre, dolarýn deðer kazanmasý, iç borçlarýn azalmasý anlamýna gelmektedir.
Bu düz mantýk sahibi prof.lar, gazeteciler, ekonomi yazarlarý, 22 Þubat devalüasyonuyla birlikte
Türkiyenin iç borç stokunun azaldýðýný, dolayýsýyla Þubat Krizinin sanýldýðý kadar kötü olmadýðýný
iddia edebilmiþlerdir. Bu ekonomi uzmanlarýnýn
hesabýna göre, 2000 yýlý sonu itibariyle 36 katrilyon
liralýk iç borç, Þubat Krizi öncesinde 54 milyar dolar iken, Þubat Krizi sonrasýnda dolarýn 1 milyon liraya çýkmasýyla birlikte 36 milyar dolara inmiþtir.
Böylece neredeyse bir gecede, 18 milyar dolar
kazanýlmýþtýr! Bu düz mantýk sahiplerinin unuttuklarý tek þey, iç borçlanmanýn TL. üzerinden yapýlýp TL. üzerinden ödenmesidir. Döviz fiyatlarýnda
meydana gelen deðiþimin iç borçlar üzerinde etkili
olabilmesinin tek yolu, TL. üzerinden yapýlmýþ olan
bu borçlarýn dolar cinsinden dýþ borçlara dönüþtürülmesidir. Bir baþka deyiþle, TL. cinsinden iç borçlarýn dolara endeksli borçlara çevrildiði koþullarda,
iç borçlarýn dolar cinsinden azaldýðýndan sözetmek
olanaklýdýr. Haziran ayýnda yapýlan takasýn da
amacý budur. Ancak herkesin de bildiði gibi, TL.
cinsinden borçlarýn dolara endekslenmesiyle, dolar
fiyatýnýn her yükseliþi iç borçlarýn yükselmesine neden olmaktadýr. Dolayýsýyla kazanýlanlar, dolara
endeksli borçlarýn ek faizleriyle birlikte birkaç kat
artmaktadýr. Haziran ayýnda yapýlan takasla, 10 katrilyon liralýk iç borç 8 milyar 300 milyon dolarlýk iç
borca çevrilmiþ, ancak dolarýn yükselmesiyle birlikte, ayný borç 15 katrilyon liraya çýkmýþtýr. Yaman
Törüner, 6 Mart 2001 tarihli Akþam gazetesinde þöyle yazmaktadýr:
Kemal Derviþ dýþarýdan 35-40 milyar dolar
para getirebilecek ve bu para ile iç borçlar dýþ
borç haline dönüþtürülebilecekse; devalüasyon
oranýnýn yüksek tutulmasý veya þimdi nispeten
düþük tutulup, birkaç ay sonra yeni bir devalüasyona gidilmesi gündeme gelebilir. Yüksek
oranlý devalüasyon sayesinde iç borçlar ve
[*]
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%29dur. Bu yýl Kemal Derviþin hedef olarak ilan ettiði GSMH miktarý 170 milyar dolardýr. Ýlk altý aylýk iç borç toplamýnýnýn hiç
artmayacaðýný kabul ettiðimizde, iç borçlarýn GSMHya oraný %46 olmaktadýr.
Benzer durum dýþ borçlar için de geçerlidir. 2000 yýlýnda 116 milyar dolara ulaþan
dýþ borç toplamýnýn GSMHya oraný %57,71
iken, 2001 yýlý hedefine göre %65,88 olmaktadýr.
Kemal Derviþin IMF uzmanlarýyla hazýrladýðý Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda özenle seçilmiþ veri ise kamu kesimi
toplam borç stokudur.
Merkez Bankasý verilerine göre, 2000 yýlýnda kamu kesiminin dýþ borçlarýnýn (62
milyar dolar) GSMHya oraný %30,39dur. Yukarda ifade ettiðimiz gibi, 2000 yýlýnda kamu kesiminin iç borç stokunun GSMHya
oraný %29dur. Kamu kesiminin iç ve dýþ
borçlarýnýn toplamý 116 milyar dolar olup,
bunun GSMHya oraný %58dir.
2001 yýlýnýn ilk altý ayýnda kamu kesiminin toplam borç stoku 138 milyar dolar olup, Kemal Derviþin GSMH hedefine
oraný %81,1 olmaktadýr. Ayný dönemde tüm
borçlarýn, yani kamu ve özel kesim dýþ
borçlarý ile devlet iç borçlarýnýn toplamý 190
milyar dolar olmuþtur. Bunun Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn hedeflediði
GSMHya oraný ise %112dir. (Kemal Derviþin ikinci metninde, 2000 yýlý sonu itibariyle yüzde 58,4 olan kamu kesimi net
borç stokunun GSMHye oranýnýn 2001 yýlý
sonunda yüzde 78,5e çýkmasý, ancak alýnan
tedbirlerle 2002 yýlýndan itibaren hýzla azalmaya baþlayarak 2003 sonunda yüzde 64,9
a düþmesi beklenmektedir þeklinde yeni
ifadeler yer almaktadýr.)
Görüldüðü gibi, IMFnin Kemal Derviþ
aracýlýðýyla sunduðu Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda ifade edilen, Türkiye ekonomisinin temel sorunu olarak sunulan
sürdürülemez iç borç dinamiði, ilk dört aylýk icraatla daha da içinden çýkýlamaz hale
getirilmiþtir.
Diðer yandan, tam bir ideolojik demakamu bankalarýnýn açýklarý toplamý ulaþýlan
sorun rakam, döviz cinsinden küçülecek ve 50
milyar Dolar civarýna düþebilecek. Derviþi kurtarýcý gibi görenlerin beklentileri bu. (abç)
GSMH (Gayri Safi Milli Hasýla), bir ülkenin bir yýl
içinde ürettiði tüm mal ve hizmet deðerlerinin toplamýdýr.
[**]
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1990

1998

68.355
26.465
9.882
13.966
45.399
-11.782
2.184

15.614.441
3.871.005
999.320
6.176.595
9.228.596
-3.803.376
2.373.219

1999

2000

(Milyar TL)

Harcamalar
Personel
Yatýrým
Borç Faizi
Vergi Gelirleri
Bütçe Dengesi
Faiz Dýþý Denge

28.084.685 46.602.627
6.911.927
9.982.149
1.544.427
2.472.317
10.720.840 20.439.862
14.802.280 26.514.127
-9.151.620 -12.846.190
1.569.220
7.593.672

OcakHaz.
2001

2001
Hedefi

31.031.574 78.999.962
6.509.172 14.630.000
975.368
3.749.629
15.741.332 41.268.400
16.560.761 37.710.000
-8.103.743 -29.699.962
7.637.589 11.568.438

Kaynak: Maliye Bakanlýðý, 2001 Konsolide Bütçe Aylýk Gerçekleþmeler ve 1990-2000 Konsolide Bütçe
Gerçekleºmeleri

goji örneði olarak Güçlü Ekonomiye Geçiþ
Programýnýn 7. paragrafýnda yer alan yüksek maliyetli iç borçlanmanýn faizleri nedeniyle devlet, eðitim, saðlýk, adalet
gibi asli fonksiyonlarýna yeterli kaynak
ayýramaz hale gelmiþtir denilmektedir.
(Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn
ikinci metninde, iç borçlanmanýn temel
nedeni Türkiyemizde devlet ile toplum ve
siyaset ile ekonomi arasýndaki iliþkilerdir
denildikten sonra, Birçok reform denemesine raðmen ekonomide ve toplumsal
yaþamda 1990lý yýllarda rant çekiþmesi devam etmiþtir. Siyaset, yasal çerçeveleri oluþturmak, denetim görevini yapmak, dýþ politikamýzý ve ulusal savunma politikasýný belirlemek, dar gelirliyi korumak gibi yararlý ve
meþru iþlevlerinin ötesinde piyasanýn iþlemesine ve ekonomik kararlarýn verilmesine
müdahale alýþkanlýðýný sürdürmüþtür. Özel
sektör de siyasi destekle rant oluþturma
çabasýný terk edememiþtir. Bankacýlýk sektöründe olsun, enerji sektöründe olsun, birçok baþka sektörde olsun, yaþanan olumsuzluklarýn kaynaðý hep bu rant elde etme
çabasýna odaklanmýþ düzendir. Bir türlü yenemediðimiz yüksek enflasyonun da temel
kaynaðý budur. Çok daha hýzlý büyümemizi
ve daha yüksek refah düzeyine hýzla ulaþmamýzý engelleyen de budur denilmektedir. Böylece iç borçlarýn sorumlusu olarak
siyaset gösterilmektedir. Bu Sunuþun
diðer metinde bulunmamasý yapýlan demagojinin ve ikiyüzlülüðün açýk bir örneðidir.)
Bu IMF-Kemal Derviþ demagojisinin dayanaðý ise, 1990 yýlýnda toplanan her 100
liralýk vergi gelirinin 32 lirasý faiz ödemek
için kullanýlýrken, 1999 yýlýnda bu rakam 72
liraya yükselmesi olmaktadýr. Bir baþka
deyiþle, IMF-Kemal Derviþ iddiasýna göre,
1999 yýlýnda vergi gelirlerinin %72si iç borçlarýn faizlerini ödemek için kullanýldýðýndan,
devlet asli fonksiyonlarýný yerine getire-

mez hale gelmiþtir ve onlar bu durumdan
devleti kurtaracaklardýr!
Haziran ayý itibariyle 2001 yýlýnda gerçekleþen faiz ödemeleri toplamý 15 katrilyon
741 trilyon olmuþtur. Bunun 14 katrilyon 241
trilyonu iç borçlarýn faizlerine aittir. Ayný dönemde toplam vergi geliri 16 katrilyon 560
trilyon olarak gerçekleþmiþtir. Bu durumda,
IMF-Kemal Derviþ söylemiyle ifade edersek,
2001 yýlýnýn ilk altý ayýnda her 100 liralýk vergi
gelirinin 95 lirasý faiz ödemelerine gitmiþtir.
Öte yandan, kendi hazýrladýklarý bütçeye
göre, 2001 yýlýnda 37,7 katrilyon vergi geliri
öngörmüþler ve faiz ödemeleri için belirledikleri hedef ise 41,2 katrilyondur. Bir baþka deyiþle, Kemal Derviþ tarafýndan sunulan
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda ülkenin en temel sorunu olarak ortaya konulan iç borç dinamiði, bütçe belgelerinde
her 100 liralýk vergiye karþýlýk 110 lira ödemeyi planlamýþtýr. Böylece devlet, IMF-Kemal Derviþ demagojisine göre, 2000 yýlýnda
vergi gelirlerinin %72sini faiz ödemelerinde
kullanarak asli görevlerine yeterli kaynak
ayýramaz hale gelmiþken, 2001 yýlýnda vergi gelirlerine oranla %110 faiz ödemekle ne
hale gelebileceði ortada kalmaktadýr.
Sayýsal verilerin gösterdiði tek gerçek,
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn tüm
öngördüklerinin 14 Nisandan Temmuz ayýna kadar geçen sürede geçersiz hale geldiðidir.[*]
Programda GSMHnýn 170 milyar dolar ve büyüme oranýnýn -%3 olacaðý yazýlýdýr. 2000 yýlýnda 201,9
milyar dolar olan GSMHnýn %3 küçülerek nasýl 170
milyar dolara ineceði ise hiç belirtilmemiþtir. Basit
bir orantýyla bile verilen sayýlardan küçülmenin (eksi
büyüme) %15lere kadar çýkabileceði bulunabilecektir. TÜSÝAD, bu tutarsýzlýðýn üstünü örtmek amacýyla, Nisan sonunda, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn öngörülerini revize ederek, küçülmenin
%5,8, dolarýn yýl sonu fiyatý 1.268 ve TEFEnin %74
olacaðýný ilan etmek zorunda kalmýþtýr. (Bkz. TÜSÝAD, Konjonktür, Nisan 2001, Sayý: 27)
[*]
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Gerçekte ise, gerek IMF, gerekse ekonomi aktörleri nedenlerin, öngörülerin ve
hedeflerin gerçekçi olmadýðýný çok iyi bilmektedirler. Yapýlan, sadece halký birþeylere
inandýrmaktýr. Onlarýn yapmak istedikleri
tek þey, halkta herþeyin düzeleceði düþüncesini oluþturmak ve böylece geliþen olaylara tepki göstermesini engellemektir.
Medyatik tarzda ifade edersek, ekonominin içinde bulunduðu durumun asýl sorumlusu siyasilerdir ve IMF ile Kemal Derviþ
bizi bundan kurtaracaktýr düþüncesi
oluþturulmaktadýr.
Yukarda sayýlarla ortaya koyduðumuz
gibi, yapýlan ilk icraatlarýn amacý iç borçlarýn çevrilebilirliðini saðlamak ve Þubat Krizinde sýkýntýya düþen büyük bankalarý
kurtarmaktýr. Ve sanki hiçbir þey olmamýþ
gibi, Aralýk 1999da IMF ile imzalanan standby anlaþmasýnýn gerekleri 14 ay boyunca yerine getirilmemiþler gibi, ekonominin içinde
bulunduðu duruma gerekçeler uydurulmaya çalýþýlmýþtýr.
Emperyalist ülkeler için (doðal olarak
IMF için de) asýl önemli olan sermayenin
ve metalarýn aþýrý-üretiminin ortaya çýkarmýþ olduðu ekonomik bunalýmýn yükünü
geri-býraktýrýlmýþ ülkelere yüklemektir. Bu
yük, bir yandan emperyalist ülke tekellerinin sürekli kâr oranlarýnýn düþmesiyle sürekli deðer yitiren para-sermayesine yeni kâr
olanaklarý saðlamak, diðer yandan satýlamayan emperyalist ülke mallarýna talep yaratmaktýr. Bunlarla birlikte, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelere verilmiþ olan borçlarýn anapara ve
faizlerinin düzenli olarak ödenmesinin saðlanmasý gerekmektedir. Emperyalist tekellerin deðer yitiren para-sermayelerine ek gelir
(kâr, faiz ya da rant olarak) saðlanmasý ve
emperyalist ülke metalarýna talep bulunmasý, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin daha çok borçlanmalarýný zorunlu kýlarken, ayný zamanda
eski borçlarýn ödenmesini (yeni deyimle
çevrilebilirliðini) de garanti altýna almak
gerekmektedir.
Her durumda, bizim gibi emperyalizme
baðýmlý sanayiye sahip ülkelerin ekonomik
dengeleri emperyalist metropollerde kurulduðundan, ülke içindeki ekonomik geliþmeler belirleyici deðildir. (Kapitalizmin dýþ dinamikle geliþtirilmesi esprisi.) Son aylarda yapýlanlar tümüyle bu gerçeklerin tanýtlanmasý
olmuþtur.
Örneðin, takas iþlemi ile büyük bankalarýn ellerinde bulundurduklarý TL cinsin-

den ve düþük faizli devlet kaðýtlarýnýn dolara endeksli ortalama %14,67 faizli devlet
kaðýtlarý ile deðiþtirilmesi sonrasýnda dört
büyük bankanýn sendikasyon kredileri[*]
ödeme güçlüðü içinde olduklarý ve takas
la bu sendikasyon kredileri için ek bir kaynak saðladýklarý ifade edilmiþtir. Kemal Derviþin bankalar takas sayesinde bilançolarýndaki döviz-TL dengesini düzeltmiþ olacaklar ifadesi de, bu sendikasyon kredilerinin
ödenmesinin saðlandýðýnýn itirafýdýr. Bir baþka deyiþle, devlet garantili kýsa vadeli dýþ
borçlanmayý ifade eden sendikasyon kredilerinin geri ödenmesinin garanti altýna alýnmasý, IMF ve Kemal Derviþ programýnýn temel amacýnýn, yani dýþ borçlarýn ödenmesini garanti altýna alma amacýnýn bir parçasýný oluþturmaktadýr. Ama bu öyle yapýlmalýdýr ki, bir yandan eski borçlar ödenirken, diðer yandan yeni ve daha fazla borçlanmaya gidilmelidir. Öte yandan da, emperyalist metalar için ek bir talep yaratýlmalýdýr. Ýþte takas böylesine çok yönlü bir
amacýn bir aracý olmuþtur.
Diðer yandan, ayný takas olayý, devletin nasýl içinin boþaltýldýðýnýn en tipik bir
örneði durumundadýr.
Yukarda da ifade ettiðimiz gibi, Haziran
ayýnda gerçekleþtirilen iç borç takasý sonucunda devletin piyasa yapýcýsý adý verilen dört özel bankaya (Ýþbankasý, Akbank,
Garanti Bankasý, Yapý-Kredi) verdiði faiz oraný %14,67 olurken, ayný bankalarýn yurt
dýþýndan aldýklarý sendikasyon kredilerinin
faiz oranlarý libor+2,4 civarýnda olmaktadýr.
Libor (Londra bankalar arasý faiz oraný), ortalama %4,5 olduðu bir dönemde, piyasa
yapýcýsý bankalar %6 faizle topladýklarý
paralarý devlete %14,67 ortalama faizden
vererek %8,67 oranýnda rant elde etmiþlerdir. Ancak oyun bununla bitmemektedir.
Piyasa yapýcýsý ayný bankalar, diðer
yandan sendikasyon kredisi adý altýnda
uluslararasý tefeci para-sermaye kesimlerine de aracýlýk etmektedirler. Örneðin,
Temmuz ayý sonunda Yapý-Kredi Bankasý
nýn aldýðý sendikasyon kredisini veren
bankalar, Alpha Bank A.E., The Bank of
New York, The Bank of Tokyo-Mitsubishi
Ltd., Barclays Capital, The Investment BanSendikasyon kredileri, büyük bir banka veya finans kurumunun yöneticiliði altýnda birden çok banka ve/veya finans kuruluþu tarafýndan saðlanan
kredilerdir
[*]
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(Milyon $ )

Toplam Dýþ Borç
Orta- Uzun Vade
Kamu Sektörü
Özel Sektör
Kýsa Vade
Toplam Döviz Gelirleri
Ýhracat
Ýthalat
Cari Ýþlemler Dengesi
TCMB Rezervler (Brüt)
Dýþ Borç Kullanýmlarý
Dýþ Borç Ödemesi
Anapara
Faiz
GSMH
Ortalama Dolar Kuru
Toplam Dýþ Borç / GSMH
Kamu Sektörü Borcu/ GSMH
Özel Sektör Borcu/ GSMH
Top.Dýþ Borç / Top.Döviz Gel
Toplam Dýþ Borç / Ýhracat
Dýþ Borç Servisi / GSMH
Faiz / GSMH

Dýþ Borcun Yapýsý
1996
1997
1998
79.642
84.876
96.890
62.297
66.829
75.673
51.616
50.228
52.568
10.681
16.600
23.104
17.345
18.048
21.217
41.745
52.086
58.343
23.225
26.261
26.973
43.028
48.005
45.440
-2.437
-2.638
1.984
16.273
18.419
19.721
8.912
13.386
14.211
11.418
12.418
16.513
7.218
7.830
11.690
4.200
4.588
4.823
183.577 192.376 206.559
81.386 152.071 261.045
%43,38
%28,12
%5,82
%190,78
%342,91
%6,22
%2,29

%44,12
%26,11
%8,63
%162,95
%323,20
%6,46
%2,38

%46,91
%25,45
%11,19
%166,07
%359,21
%7,99
%2,33

1999
103.344
79.872
54.078
25.794
23.472
50.148
26.587
39.768
-1.360
23.177
16.275
18.316
12.866
5.450
185.249
420.126

2000
116.105
87.193
61.141
26.052
28.912
55.105
27.774
54.041
-9.819
22.172
25.458
21.937
15.638
6.299
201.188
623.704

%55,79
%29,19
%13,92
%206,08
%388,70
%9,89
%2,94

%57,71
%30,39
%12,95
%210,70
%418,03
%10,90
%3,13

2001*
112.054
85.418
60.139
25.278
26.636
13.116
8.152
10.245
-547
18.445
3.175
5.043
3.226
1.817
983.450

* Ocak-Mart 2001
Kaynak : Hazine Müsteþarlýðý, Merkez Bankasý, DPT, DÝE

king Division of Barclays Bank PLC, HVP
Group, BayernLB, Citibank N.A., Credit Agricole Indosuez, Deutsche Bank AG, Dresdner Kleinwort Wasserstein, First Union
National Bank, ING Group, Natexis Banques
Populaires ve The Sanwa Bank Limitedden
oluþmaktadýr. Bu tür irili-ufaklý yabancý bankalardan sendikasyon kredileri vb. adlarla özel sektör tarafýndan alýnan kýsa ve orta vadeli borçlar Mart 2001 itibariyle 51 milyar 914 milyon dolara yükselmiþtir. Bu krediler, yabancý bankalar adýna içerde piyasa
yapýcý bankalar yoluyla hazine bonolarýna
yatýrýlmaktadýr. Kemal Derviþlerin çok övündükleri özel sektörün uluslararasý piyasalardan saðladýðý krediler de bunlardan oluþmaktadýr. Kýsa vadeli sermaye hareketleri ya
da sýcak para adý verilen bu tefecilik yöntemiyle devlet hazinesinin içi boþaltýlmaktadýr.
Ýç borçlanmaya iliþkin tüm bu sayýsal verilerin ardýnda yatan asýl gerçek ise, iç borçlarýn hazine üzerinde yaratmýþ olduðu baský
nedeniyle dýþ borçlarýn ödenmesinde
sorunlarla karþýlaþýlmasýdýr. Emperyalist finans kuruluþlarýný ilgilendiren nokta da bu-

rasýdýr.
Anýmsanabileceði gibi, Kasým 2000 krizi
sonrasýnda IMF kredileri için ortaya konulan önkoþul 80 milyar 791 milyon dolarlýk
dýþ borcun beþ yýl içinde ödenmesi olmuþtur. Bu önkoþul sonucu, devlet (kendi deyimleriyle hazine), 2001 yýlýnda 25 milyar
310 milyon, 2002de 16 milyar 157 milyon,
2003te 16 milyar 590 milyon, 2004te 12 milyar 329 milyon, 2005 yýlýnda 10 milyar 405
milyon, 2006 ve sonrasýnda da 35 milyar 679
milyon dolar tutarýnda dýþ borç ödemeyi garanti etmek zorunda kalmýþtýr. Tümüyle orta
ve uzun vadeli borçlarý kapsayan bu ödeme koþulu, emperyalist ekonomilerin içine
girdikleri buhranla birlikte aciliyet kazanmýþtýr. Bu nedenle, düþük faizli uzun ve orta
vadeli borçlar kýsa vadeli borçlara dönüþtürülmek istenmektedir. Bunlarýn ödenebilmesi için gerekli kaynaklar ise, iç borç faiz ödemelerine gitmektedir. Kemal Derviþle birlikte yeniden keþfedilen iç borç stoku sorununun özü de burada yatmaktadýr. Güçlü
Ekonomiye Geçiþ Programýnýn tek amacý,
eski dýþ borçlarýn ödenmesi sorununa neden olan iç borçlarýn makul düzeye indi-
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rilmesinden ibarettir.
Her zaman olduðu gibi, ana sorun, tüm
bu sayýlar ve amaçlar içinde, gerekli iç kaynaklarý bulmaktýr. Bunun tek yolu ise, ülke
içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin satýlmasý ve vergilerin olabildiðince yükseltilmesidir. Bu yüzden, Kemal Derviþ-IMF-Medya üçgeni, geniþ halk kitlelerini iþlerin düzeleceðine inandýrmak peþindedirler.
Amaç, tüm vergi uzmanlarýnýn çok iyi bildiði gibi, kazý, baðýrtmadan yolmaktýr. Yapýlan tüm propagandalar, demagojiler, iki
yüzlülükler hep bu amaca yöneliktir.
Mart ayýndan Aðustos ayýna kadar söylenen ve yazýlanlara bakýldýðýnda bu amaç
ve bunun araçlarý oldukça net olarak görülecektir.
Diyebiliriz ki, 14 Nisan 2001 günü açýklanan, ancak hiçbir açýklama yapýlmaksýzýn 15
Mayýs 2001 günü deðiþtirilen Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý, emperyalist finans
kuruluþlarýnýn ve tekellerinin borçlarýný
tahsil edebilmeleri amacýyla oluþturulmuþ
bir programdýr. Ortaya koyduðu tüm gerekçeler ve hedefler, bu çerçevede biçimlendirilmiþtir. Dýþ borçlarýn ödenebilmesi ve
yeniden borçlanýlabilmesi için gerekli döviz,
sadece ülke içinden bulunabileceðinden,
tüm söylem iç borçlar üzerine inþa edilmiþtir. Ýç borçlanmanýn kötü siyasiler nedeniyle ortaya çýktýðýnýn medya propagandasý ile halka kabul ettirilmesine paralel olarak, 2000 yýlýnda gerçekleþtirilen mülksüzleþtirme operasyonundan arta kalanlarýn,
yani küçük ve orta burjuvazinin hala ayakta kalabilenlerinin hýzla mülksüzleþtirilmesi
hedeflenmiþtir. Bu mülksüzleþtirme hedefini gizlemek amacýyla, þeffaflýk demagojisine baþvurulmuþtur. Þeffaflýk adý altýnda
ortaya konulan sayýsal veriler ve hedefler tümüyle kamuoyunu aldatmayý ve mülksüzleþtirilecek kesimlerin dikkatini baþka tarafa
çekmeyi amaçlamýþtýr. Bu amaca da, kötü
siyasiler demagojisiyle, hükümet içi çekiþmeler yaratýlmasýyla ulaþýlmaya çalýþýlmýþtýr.
Borsanýn düþtüðü ve dolarýn yükseldiði gerekçesiyle Yüksel Yalova, Enis Öksüz istifaya zorlanarak, bu görüntü pekiþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Ancak uygulamanýn iki ayý dolduðunda
(15 Mayýs-15 Temmuz) tüm sayýsal verilerin iþe yaramaz olduðu ortaya çýkmýþ ve
bunlarýn üstünün örtülmesi olanaksýz hale
gelmiþtir. Bu durumda, Kemal Derviþ ve
teknokratlar ekibi programda hafif reviz-

yona gidileceðini açýklamak zorunda kalmýþlardýr. Kamuoyuna yönelik olarak yapacaklarý revizyon, 2001 yýlý hedef sayýlarýný
deðiþtirmekten ibarettir. Bir baþka deyiþle,
Kemal Derviþ ve teknokratlar, TÜSÝADýn
Nisan ayýnda yaptýðý tahminleri, revizyon
adý altýnda kamuoyuna sunmayý planlamýþlardýr.
Oysa ki, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý adý altýnda kamuoyunun yönlendirilmesi ve aldatýlmasýna yönelik demagoji
tutmamýþtýr. Doðal olarak kamuoyunun
yeniden yönlendirilmesi ve aldatýlabilinmesi için revizyon sözcüðünün yaratacaðý
çaðrýþýmlara ve yeni þeylere gereksinme
duymaktadýrlar. Bunun ilk sonucu ise söylemdeki þeffaflýktan vazgeçilmesi olmuþtur.
26 Temmuz 2001 tarihinde teknokratlarýyla birlikte basýn toplantýsý yapan Kemal
Derviþin bilgi notunda þu ibarelerin yer almasý þaþýrtýcý olmamýþtýr:
Esnek Borçlanma Politikasý: Hazine, Aðustos ayýndan itibaren borçlanma politikalarýnda deðiþikliðe
giderek, bir süre günün koþullarýna
baðlý olarak daha esnek bir yapý arzeden bir borçlanma stratejisi uygulayacaktýr. Bu kapsamda, aylýk borçlanma programý yayýnlanmasý uygulamasýna ara verilecektir. Ýhalelerin eskiden olduðu gibi Salý günleri
yapýlmasý esas olmakla birlikte, diðer günlerde de ihaleye çýkýlabilecektir. Ýhalelerin koþullarý en az bir
gün önceden kamuoyuna duyurulacaktýr. Her ay sonunda, takip eden
ayýn günlük iç borç ödemeleri ilan
edilmeye devam edilecek, referans
faizi ihalelerinin tarihi ve ihraç edilecek miktar her ay sonunda açýklanacaktýr.[*] (abç)
Hiç kimsenin önünü göremediðinden,
ekonominin tam bir belirsizlik içinde olduðundan sözedildiði bir dönemde bu gizlilik yönelimi, mülksüzleþtirilecek kesimlerin daha fazla belirsizlik içine girerek, kendini kurtarma uðruna Kemal Derviþe olan
medyatik güvenlerini kullanmayý amaçlamaktadýr. Nitekim, borçlanmada þeffaflýktan vazgeçildiðinin bilgi notunda açýklanmasý, üstelik Kemal Derviþin basýn topKemal Derviþ, 26 Temmuz 2001 tarihli basýn toplantýsýnýn bilgi notu.
[*]
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lantýsý sýrasýnda bunun üzerinde durmamasý, ne yapýlmak istendiðini daha açýk göstermektedir.
Kemal Derviþýn 26 Temmuz 2001 tarihli
basýn toplantýsý, Güçlü Ekonomiye Geçiþ
Programýnýn tüm demagojik söyleminin ve
hedeflerinin iflas ettiðinin, iþe yaramaz hale
geldiðinin itirafý olarak, ayný zamanda programýn sonunu ilan etmiþtir. Þimdi amaç,
kazýn baðýrmasýný engellemek ve yeni
yöntemlerle yolmaya devam etmektir. Bu
amaca ulaþmanýn yolu ise, Kemal Derviþe
kamuoyunun medyatik güvenini kullanarak sürekli yalan, çarpýk bilgilerle kamuoyunu yönlendirmektir. Güçlü Ekonomiye
Geçiþ Programýnýn 14 Nisan ve 15 Mayýs tarihli iki ayrý versiyonunun bulunmasý bu
yalan ve çarpýtmanýn en tipik örneði olmakla birlikte, bugün çok daha somut ve iþbitirici yöntemler geliþtirilmeye çalýþýlmaktadýr.
Kemal Derviþin 25-26 Temmuz günlerinde
yaptýðý açýklamalar, þirin, sempatik, güvenilir, uzman, Dünya Bankasý baþkan yardýmcýsý, þirin Catherinenin kocasý görünümüyle halký nasýl kandýrmaya, aldatmaya
çalýþtýðýný medyanýn bile kabul etmek
zorunda kaldýðý bir olgu haline gelmiþtir.
25 Temmuz günü Ýstanbul Sanayi Odasýnda yaptýðý konuþmada þunlarý söylemiþtir:
Bir yeniden yapýlandýrma veya
bir þey fonu gibi bir araca ihtiyaç
var Türkiyede. Bunda aslýnda yasal
temel hazýr. BDDK bünyesinde bence
bu yapýlabilir. Ve reel ekonomiye
bence büyük yararý olacak. Çünkü
bir iþletmeyi kapattýktan sonra yeniden açmak çok zor. Yani kapanma
aþamasýnda olan birçok iþletmeyi
gerçekten kurtarmak gerekiyor. Ama
bu iþletmeler tabi orta ve uzun vadede saðlýklý bir yapýya sahip ise. Bu
kararý vermek kolay deðil.
Bu kararý sadece bankacýlýk anlayýþý içinde deðil daha geniþ bir anlayýþ içinde yapabilen bir fona, bir yapýya ihtiyacýmýz var. Bu konuda da çalýþmalar baþladý ve bu çalýþmayý sizlerle birlikte yapmamýz lazým. Ve yalnýz sizlerle deðil dýþ kuruluþlarla da
bu konuyu tartýþmamýz lazým. 6 Aðustos tarihinde Dünya Bankasýndan sadece bu konu üzerinde çalýþacak bir ekip geliyor.
Ve bu konuda Brezilyada, Kore

de, diðer birçok ülkede, Ýtalyada,
Almanyada yapýlan çalýþmalarýn bütün bilgileri de beraberinde getirecekler.
Kemal Derviþin bu uzun sözünün özü,
reel sektör için Rehabilitasyon Fonu kurulacaðý müjdesi verdiðidir.
Oysa iki ay önce Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn 57. paragrafýnda büyük iddialarla þöyle denilmekteydi:
2000 yýlýnda 25i bütçe içi ve 2si
bütçe dýþý olmak üzere 27 adet, bu
yýl ise Mart ayý itibariyle 21i bütçe
içi ve 4ü bütçe dýþý olmak üzere
toplam 25 adet fon kapatýlmýþtýr. Destekleme ve Fiyat Ýstikrar Fonu hariç
olmak üzere kalan 15 bütçe içi fonun da bu yýl ortasýna kadar kapatýlmasý saðlanacaktýr. Böylelikle 2002
bütçesine gelindiðinde sistemde sadece beþ adet bütçe dýþý fon kalacaktýr. Bunlar Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanýtma Fonu, TMSF
ve Özelleþtirme Fonudur. Bundan
böyle bütçe içi veya dýþý herhangi
yeni bir fon oluþturulmayacaktýr.
Kemal Derviþin ayný açýklamasýnýn diðer yönünü ise, Hürriyet gazetesinde, Meral
Tamer þöyle ifade etmektedir:
Yanlýþ anlaþýlma olmasýn! Devlet
Bakaný Kemal Derviþin önceki gün
Ýstanbul Sanayi Odasýnda söz ettiði
fon meselesi, aslýnda reel sektörü
kurtarma fonu falan deðil, bankalarý
donmuþ alacaklarýndan kurtarma fonu... Zaten Derviþ de bu iþlemin BDDK bünyesinde yapýlabileceðini söylemedi mi?
Bankalarý donmuþ alacaklarýndan
kurtarmak ve yeni kredi verebilir hale
getirmek, elbette reel sektörün de
sonuçta iþine yarayacak. Ayrýca bankalar donmuþ alacaklarýndan kurtarýlýrken, o donmuþ alacaðý yaratan þirket de hayatiyet kazanmýþ olacak.
Ama bu proje reel sektörü rehabilite
etmek için falan deðil, beyler. Bunu
açýkça bilin.[*]
Kemal Derviþin bu iki yüzlü ve kamuoyunu aldatmayý amaçlayan açýklamadan
bir gün sonra yaptýðý basýn toplantýsýnda TL
cinsinden yatýrýmý özendirmek amacýyla
[*]

Meral Tamer, Hürriyet, 27 Temmuz 2001
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bazý tebdirler aldýklarýný açýklarken, ayný
saatte Hazine Müsteþarlýðý 1 yýl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli döviz cinsinden tahvil ihracý yapacaðýný açýklamýþ ve bir gün
sonra 500 milyon dolarlýk satýþ yapýlmýþtýr.
Böylece, Kemal Derviþ, ayný anda, bir
yandan basýn toplantýsýnda TLyi cazip hale
getirmekten söz ederken, yani kamuoyuna paranýzý TLye yatýrýnýz mesajý verirken,
diðer yandan iç borçlanmanýn döviz cinsinden yapýlmasý uygulamasýna geçilmiþtir.[*]
Görüldüðü gibi, 25-26 Temmuz günü yapýlanlar, tümüyle küçük ve orta burjuvazinin belirsizlik ve kararsýzlýk içine sokularak
mülksüzleþtirilmeleri için yeni bir yol açmaktýr.
Bunlarýn yeterli olmadýðý ve olmayacaðý
görüldüðünden, gündem deðiþtirilerek,
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýna inanmaktan toplumsal barýþý korumaya geçilmiþtir:
Temel istikrara güven, toplumsal
barýþa güven, bu programýn baþarýsý
ve Türkiyenin geleceði için en
önemli koþuldur. Bu konuda her zaman birbirimize yardýmcý olmamýz
lazým. Ve bu güveni mutlaka saðlamamýz lazým. Teknik ve ekonomik,
politik önlemler çok gereklidir ve
buna yardýmcý olabilir. Ama toplumsal barýþa olan inanç, mutlaka toplu-

NTV, 27 Temmuz günü bu haberi geçerken þu
dipnotu eklemiþtir: Bu uygulama daha önce Meksikada da yapýlmýþ ve baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþtý.
Meksika dövize endeksli borçlarýný kapatmak için
IMFden bir yardým paketi almak zorunda kalmýþtý.
Bu ihale ile Hazine döviz cinsinden yurtdýþýnda borçlanamadýðý için yurtiçinde borçlanmayý hedefliyor.

mun her kesimi tarafýndan desteklenmelidir. Bu toplumsal barýþa
inancýmýzý tazelememiz ve güçlendirmemiz gerekiyor.
Ve hiçbir þekilde bu konuda bir
sapmayý veya bir tartýþmayý kendi
aramýzda baþlatmamamýz gerekiyor.
Þu anda Türkiyenin baþka bir alternatif yoktur.[**] (abç)
Kýsacasý, tüm karmaþýk söylemlerin, aðýr
ekonomik dilin, demagojilerin, þeffaflýk adý
altýnda kapalý kapýlar ardýnda iþ yapýlmasýnýn, sayýsal verilerin vb. ardýnda yatan gerçek, halk kitlelerinin artan oranda mülksüzleþtirilmesi ve bu yolla emperyalizme baðýmlý ekonominin dýþ borç sorununu çevrilebilir hale geçirmektir. Ve geldikleri yer,
bu amaçlarýna ulaþabilmek için, küçük ve
orta burjuvaziyi devrim korkusu içine sokmaktýr. Þüphesiz, korkunun ecele faydasý
yoktur. Küçük ve orta burjuvazi ne denli
devrimle korkutulur ve karþý-devrimci konumda tutulabilirse, o denli daha fazla
mülksüzleþtirilecektir. Onlar, tüm alternatif programlarýn ve ekonomi-politikalarýn er
ya da geç varacaklarý tek yerin demokratik
halk devrimi programý olduðunu kabul etmedikleri sürece, kapitalist mülksüzleþmenin kurbanlarý olarak yaþamak zorunda kalacaklardýr.

[*]
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Devlet Ýç Borçlanmasý
ve Çevrilebilirliði

IMFnin emperyalist ülkeler adýna alacaklarý tahsil etmek amacýyla haciz
memuru olarak gönderdiði Kemal Derviþ, 14 Nisan 2001 tarihinde Güçlü
Ekonomiye Geçiþ Programý adýyla IMFnin bu haciz iþlemlerini nasýl gerçekleþtireceðini açýkladý. Ancak, bir ay sonra, yani 15 Mayýs 2001 tarihinde
IMF ile imzalanan yeni Niyet Mektubuyla birlikte, 14 Nisan tarihli program
revize edildi. Bu revize edilmiþ programin Sunuþu þu sözlerle baþlýyordu:
Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik dar boðazdan geçmektedir. Yaþadýðýmýz sýkýntýnýn görünürdeki nedeni, kamu sektörünün borç stokunun boyutu ve son yýllarda korkutucu biçimde hýzlanan olumsuz borç
dinamiðidir.
1990lý yýllarda Türkiyenin kamu borcunun milli gelire oraný yüzde
30un altýndayken, 2000 yýlýnýn sonunda bu oran yüzde 60a ulaþmýþtýr.
Bugün ise yüzde 70in de üstüne çýkmýþtýr. Yýllardýr ancak çok yüksek
reel faizle borçlanabilen devlet için bu süreç artýk sürdürülemez boyutlara varmýþtýr. (abç)
Görüldüðü gibi, ülkemizde yaþanan son ekonomik krizin nedeni (görünürdeki nedeni) toplam borçlarýn büyük boyutlara ulaþmasý olarak ifade edilmektedir. Daha tam deyiþle, devletin, iç ve dýþ borçlarýný ödeyemez ve yeniden borçlanamaz hale geldiði açýkça ilan edilmektedir. (Kendi dillerinde bu,
borçlarýn çevrilemezliði olarak ifade edilmektedir.)
Görünüþte, yaþanan ekonomik krizin nedeni devlet borçlarý olarak ilan
edildiðinden, ister istemez Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý ya da IMF ile
yapýlan stand-by anlaþmasýnýn amacý, bu borçlarýn ödenmesi olarak algýlanacak ifadelere yer verilmiþtir. Oysa ki, amaç, hiçbir biçimde borçlarýn tümüyle ödenmesi deðildir. Amaç, vadesi gelmiþ borçlar ile borç faizlerinin
ödenmesi ve yeni borçlanmaya gidilmesidir. Yani, borçlarýn sürdürülebilir boyuta indirilmesinden söz edilmektedir.
Bu öylesine açýk bir gerçektir ki, bizim gibi emperyalizme baðýmlý ülkelerde iç ve dýþ borçlanma olmaksýzýn ekonominin iþleyebilmesi olanaksýzdýr ve IMF, Kemal Derviþýn aðzýndan bunu açýkça ilan edebilmektedir artýk.
Ýç borçlanma, devletin, yani kamunun, ülke içindeki kaynaklardan,
yani bankalardan ve para-sermaye sahibi kesimlerden (sanayi ve ticaret burjuvazisinden) kendi giderlerini karþýlamak amacýyla yüksek faizle aldýðý borçlardýr. Kökleri feodalizme kadar dayanan bu iç borçlanma olayýný Marks,
Kapitalde þöyle ortaya koymaktadýr:
Köklerini daha ortaçaðlarda Cenova ve Venedikte bulduðumuz
kamu kredisi, yani devlet borçlarý sistemi, manüfaktür dönemi sýrasýn-
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da, genellikle bütün Avrupayý sardý. Deniz ticareti ve ticaret savaþlarý
ile birlikte sömürge sistemi, bunun için itici bir güç hizmetini gördü.
Böylece de ilk kez Hollandada kök saldý. Kamu borçlarý, yani devletin yabancýlaþmasý bu devlet ister mutlakiyet, ister meþrutiyet ya da
cumhuriyet olsun kapitalist çaða damgasýný vurdu. Ulusal zenginlik
denilen þeyden, modern halklarýn ortak mülkiyetine gerçekten giren
kýsmý, bunlarýn devlet borçlarýydý. Bunun zorunlu sonucu olarak, bir
ulus ne kadar borçlu olursa o kadar zengin olur þeklindeki modern
öðreti ortaya çýktý. Kamu kredisi, sermayenin credosu halini aldý. Ve
devlet borçlanmasýnýn doðuþu ile birlikte, devlet borçlarýna olan
inançsýzlýk, kutsal ruha karþý iþlenmiþ, baðýþlanmayan günahýn yerini
alýr.
Kamusal borçlanma, ilkel birikimin en güçlü kaldýraçlarýndan birisi
halini alýr. Bir büyücü deðneðinin dokunmasý gibi, kýsýr paraya üreme
gücünü kazandýrýr ve onu sermayeye çevirir; ve bunu, sanayide ve
hatta tefecilikte kullanýldýðýnda bile kaçýnýlmaz olan zahmet ve tehlikelerle karþý karþýya býrakmaksýzýn yapar. Devlet alacaklýlarý, aslýnda
hiç bir þey vermemiþlerdir, çünkü borç verilen meblað, ellerinde
týpký nakit para gibi iþ görmeye devam eder, kolayca devredilebilir devlet tahvillerine çevrilmiþtir. Böylece yaratýlan ve yýllýk geliriyle
geçinen bir aylaklar sýnýfý ile, hükümet ve halk arasýnda aracýlýk eden
bankerlerin aniden biriken servetlerini ve gene, her devlet borçlanmasýnýn büyük bir parçasýnýn kendilerine gökyüzünden inen bir sermaye hizmeti saðlayan, vergi mültezimlerinin, tacirlerin ve özel manüfaktürcülerin zenginliklerini bir yana býrakalým, devlet borçlanmasý, bir de, anonim þirketlerin, her türlü menkul hizmetler üzerinde yapýlan iþlemlerin, borsa oyunlarýnýn, kýsacasý borsa kumarý
ile bankokrasinin doðmasýna yolaçmýþtýr.
Ulusal adlarla süslü büyük bankalar, baþlangýçta, hükümetler yanýnda yeralan ve elde ettikleri ayrýcalýklar sayesinde, devlete borç verecek duruma gelen özel spekülatörlerin kurduklarý þirketlerdi. Bu
nedenle, devlet borçlarýndaki birikmeyi ölçmenin en þaþmaz yolu,
geliþmeleri, tam anlamýyla, 1694 yýlýnda Ýngiltere Bankasýnýn kurulmasýndan sonra olan bankalarýn hisse senetlerindeki birbirini izleyen
artýþlardýr. Ýngiltere Bankasý, hükümete, parasýný %8den ikraz etmekle
baþladý; ayný zamanda, Parlamento, kendisine, banknot þeklinde halka tekrar ikrazda bulunmak suretiyle ayný sermayeden para basma
yetkisini verdi. Bu banknotlarý, ticari senetleri iskonto etmekte, mal
üzerinden avans vermekte, deðerli maden satýnalmakta kullanabiliyordu. Çok geçmeden bankanýn kendi bastýðý bu kredi-para, Ýngiltere
Bankasýnýn devlete yaptýðý borçlanmanýn ve devlet adýna kamu borçlarýnýn faizlerinin ödendiði para haline geldi. Bankanýn bir eliyle verdiðini öteki eliyle fazlasýyla almasý da yetmiyordu; geriye alýrken bile,
yatýrýlan son þiline kadar gene ulusun ebedi alacaklýsý olarak kalýyordu. Yavaþ yavaþ, ülkenin bütün biriktirilmiþ madeni servetlerini kaçýnýlmaz olarak kendisine çeken bir yer ve bütün ticari kredinin çekim
merkezi halini aldý. Bu bankokratlar, bankerler, rantiyeler, borsa simsarlarý, borsa kurtlarý vb. sürüsünün böyle birdenbire ortaya çýkýþýnýn,
çaðdaþlarý uzerinde ne gibi bir etki yarattýðý, o zamanýn yazýlarýnda,
örneðin Bolingbrokun yazýlarýnda görülebilir.
Devlet borçlarý ile birlikte, çoðu kez, þu ya da bu halktaki ilkel birikim kaynaklarýndan birini gizliyen uluslararasý bir kredi sistemi doðdu. Böylece, Venedik soygun sisteminin kötülükleri, Venedikin çöküþü
sýrasýnda büyük paralar ihraç ettiði Hollandanýn sermaye servetinin
gizli temellerinden birini oluþturmuþtur. Hollanda ile Ýngiltere arasýnda
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böyle olmuþtur. 18. yüzyýlýn baþýnda Hollanda manüfaktürleri çok geride
býrakýlmýþtý. Hollanda, ticarette ve sanayide aðýrlýðý olan bir ülke olmaktan çýkmýþtý. Bu nedenle, 1701-1776 yýllarý arasýnda, özellikle büyük
rakibi Ýngiltere baþta olmak üzere dýþarýya büyük miktarlarda sermaye
ikraz etmek, yaptýðý baþlýca iþlerden biri olmuþtu. Bugün de, Ýngiltere
ile Amerika arasýnda ayný þey olmaktadýr. Bugün, Birleþik Devletlerde
doðum belgesi olmaksýzýn ortaya çýkan sermayenin çoðu, daha dün
Ýngilterede sermayeleþtirilmiþ çocuk kaný idi.
Devlet borçlarýnýn, desteðini, yýllýk faiz vb. ödemelerini karþýlamak
zorunda olan kamu gelirlerinde bulmasý gibi, modern vergilendirme
sistemi de, ulusal borçlanma sisteminin zorunlu tamamlayýcýsý idi.
Bu borçlanmalar, devlete, vergi yükümlüleri, hemen hissetmeksizin
olaðanüstü harcamalarý karþýlamak olanaðýný saðlamakla birlikte, eninde sonunda vergilerin yükselmesini zorunlu kýlar. Öte yandan, birbiri ardýna yapýlan borçlanmalarýn birikmesi sonucu vergilerde meydana gelen yükselme, hükümeti, daima, yeni olaðanüstü harcamalar
için yeni borçlanmalara zorlar. En gerekli geçim araçlarýný vergilendirme (yani böylece fiyatlarýný yükseltme) ekseni çevresinde dönen modern maliyecilik, böylece, otomatik ücret artýþlarýnýn tohumunu kendi
içersinde taþýr. Aþýrý vergilendime, bir raslantý olmaktan çok, bir ilkedir. Ýþte bunun için, Hollandada bu sistem ilk kez uygulanmaya baþlandýðý zaman, büyük yurtsever De Witt, Özdeyiþlerinde, bunu, ücretli-emekçiyi, uysal, tutumlu, çalýþkan ve aþýrý iþle yüklü hale getirmenin
en iyi yolu diye göklere çýkarmýþtý. Bunun, ücretli-emekçinin koþullarý
üzerinde yaptýðý yýkýcý etkiler, burada, bizi, bunun sonucu olarak, köylülerin, zanaatçýlarýn ve tek sözcükle bütün alt orta-sýnýf unsurlarýn
zorla mülksüzleþtirilmelerinden daha az ilgilendirmektedir. Bu konuda burjuva iktisatçýlarý arasýnda bile görüþ ayrýlýðý yoktur. Sistemin
mülksüzleþtirme yönündeki etkinliði, onun ayrýlmaz parçalarýndan
birisi olan himaye sistemi ile daha da artýrýlmýþtýr.
Kamusal borçlar ile buna uygun düþen mali sistemin, servetin sermayeleþmesi ve halk kitlelerinin mülksüzleþtirilmesinde oynadýðý büyük
rol, Cobbett, Doubleday ve baþkalarý gibi çoðu yazarlarý, modern halklarýn sefaletinin temel nedenlerini yanlýþ olarak burada aramaya yöneltti. [*] (abç)
Marksýn açýkça ortaya koyduðu gibi, kamu borçlarý, sermaye birikiminin en güçlü kaldýraçlarýndan birisi durumundadýr. Devletin ulusal adlarla
süslü bankalara yaptýðý borçlanma kýsýr paraya üreme gücü verir, onu
sermayeye çevirir ve bunu yaparken, bu sermayeyi her türlü piyasa koþullarýndan (konjonktürden) korur. Çünkü, devlete verilen borçlar karþýlýðýnda
alýnan kaðýtlar, yani hazine bonolarý ve tahvilleri, ayný zamanda birer nakit para gibidirler. Piyasada deðiþik faiz oranlarýyla satýlabilirler, teminat
mektubu olarak kullanýlabilirler. Dolayýsýyla, devlete verilen her bir dolar borç,
bir yandan devletten faiz alarak çalýþýrken, diðer yandan piyasada, borsada
vb. deðerli kaðýtlar olarak iþlem görmeye devam eder. Böylece bir dolarlýk bir devlet kaðýdý, borç verenler için, ayný anda iki dolarlýk iþleve sahip
olur. Bunun sonucu olarak da, piyasadaki para miktarý, nakit para ve devlet
bono ve tahvilleri olarak ikiye katlanmýþ olarak bulunur. Kaçýnýlmaz olarak,
piyasadaki para miktarýndaki (emisyon hacmi) bu artýþ, mal ve hizmetlerin satýnalýnmasý için gerekli para miktarýndan fazla olduðundan, mal ve hizmetlerin fiyatý yükselir, yani enflasyon ortaya çýkar. Enflasyonu engellemenin
tek yolu, devletin yapmýþ olduðu borçlanma kadar parayý, yani ihraç ettiði
bono ve tahvil kadar parayý piyasadan çekmektir. Ve sorun, devletin bu parayý
[*]

Marks, Kapital, Cilt: I, s. 773-775
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piyasadan nasýl geri alacaðýnda toplanýr. Bunun tek yolu ise, vergilerin artýrýlmasýdýr. Marks, devlet borçlarýnýn, desteðini, yýllýk faiz vb. ödemelerini karþýlamak zorunda olan kamu gelirlerinde bulmasý gibi, modern vergilendirme
sistemi de, ulusal borçlanma sisteminin zorunlu tamamlayýcýsýdýr derken,
bu gerçeði ifade etmektedir.
Devlet borçlanmasýna iliþkin olarak Marksýn Kapitalde vurguladýðý ikinci
yan ise, bu borçlanma sisteminin, bir yandan paraya sahip olan kesimleri iki
yönlü zenginleþtirirken, diðer yandan hükümetlere, yeni olaðanüstü harcama yapma olanaðý saðlar. Bir baþka deyiþle, enflasyonist politikalar, ancak
yüksek devlet borçlanmasý ile uygulanabilir niteliktedir. Çünkü enflasyonist
politikalar, devletin, kendi gelirlerini aþan miktarda harcama yapmasýna dayanýr. Bu yolla, tüm toplumsal iliþkiler alaný yönlendirilebilir ve denetlenebilir
olmaktadýr. Ve her zaman olduðu gibi, devlet harcamalarýnýn bir yönü, egemen sýnýflara yeni iþ ve kâr olanaklarý saðlamak iken, diðer yönü, baský aygýtýnýn artan oranda güçlendirilmesidir. Böylece, devlet borçlanmasýnýn temel
nedeni, açýk ve net bir biçimde politik nitelikte olmaktadýr. (Zaten, devlet,
politik iliþkiler alanýdýr, dolayýsýyla devletin tüm iliþkileri, doðal ve kaçýnýlmaz olarak politik iliþkiler alanýný kapsar. Ülkemizin son yirmi yýllýk tarihine
bakýldýðýnda devlet borçlanmasýnýn politik niteliði ve ikili amacý açýkça görülecektir.
Anýmsanacaðý gibi, 1965 yýlýndan itibaren artan oranda kullanýlan devlet
iç borçlanmasý, 1980 yýlýnda oligarþinin askeri darbesiyle birlikte 721 milyar
liraya yükselmiþ ve 1991 yýlýnda, yani DYP-SHP koalisyon hükümeti kurulduðunda 98 trilyona çýkmýþtýr. Dolar olarak, iç borçlar, 1980 yýlýnda ($=80 TL.)
9 milyar olmuþ, 1991 yýlýnda ($=5.000 TL.) 19,4 milyar dolara çýkmýþtýr. 1992
yýlýnda toplam borç miktarý 194 trilyona yükselmiþtir, yani ($=8.500 TL.) 22,7
milyara yükselmiþtir. 1996 yýlýna kadar 22 milyar dolar seviyesinde kalan iç
borç toplamý, 1996 yýlýnda 29,2 milyar dolar, 1997de 30,7 milyar dolar, 1998de
37,2 milyar dolar, 1999da 42,5 milyar dolar ve 2000 yýlýnda 54,2 milyar dolar
olmuþtur. Ve bilindiði gibi, 2001 yýlýnýn Temmuz baþýnda iç borç toplamý 90
katrilyon, yani 72 milyar dolar olmuþtur.
1985-2001 döneminde iç borçlarýn GSMHya oranlarý ise þöyle
gerçekleþmiþtir:
(Milyar $)

Toplam Ýc Borç
GSMH'ya oraný

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
12,15 13,91 16,91 15,70 18,14 19,53 19,24 22,70 24,72
%19,7 %20,5 %23,0 %22,0 %18,2 %14,4 %17,3 %17,6 %17,9

Toplam Ýç Borç
GSMH'ya oraný

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
20,66 22,87 29,29 30,69 37,14 42,44 54,22
%20,6 %17,3 %21,0 %21,4 %21,9 %29,3 %28,7

2001
72,1
%46*

* Kemal Derviþin revize edilmemiþ 15 Mayýs 2001 tarihli tahminine göre.

$

Görüldüðü gibi, iç borçlanmadaki patlama, 1980 yýlýnda baþlamýþ ve T.
Özal döneminde 20 milyar dolar seviyelerine kadar yükselmiþtir. Ýç borçlanmanýn ikinci büyük yükseliþi ise 1998-2001 yýllarý arasýnda gerçekleþmiþtir.
Bu gerçeklere karþýn IMFnin haciz memuru Kemal Derviþ Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn ikinci versiyonunda þöyle söylemektedir:
Ancak bu olumsuz borç dinamiðinin temel nedeni Türkiyemizde
devlet ile toplum ve siyaset ile ekonomi arasýndaki iliþkilerdir. Birçok
reform denemesine raðmen ekonomide ve toplumsal yaþamda 1990lý
yýllarda rant çekiþmesi devam etmiþtir. Siyaset; yasal çerçeveleri
oluþturmak, denetim görevini yapmak, dýþ politikamýzý ve ulusal savunma politikasýný belirlemek, dar gelirliyi korumak gibi yararlý ve meþru iþlevlerinin ötesinde piyasanýn iþlemesine ve ekonomik karar-
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larýn verilmesine müdahale alýþkanlýðýný sürdürmüþtür. Özel sektör de siyasi destekle rant oluþturma çabasýný terk edememiþtir. Bankacýlýk sektöründe olsun, enerji sektöründe olsun, birçok baþka sektörde olsun, yaþanan olumsuzluklarýn kaynaðý hep bu rant elde etme
çabasýna odaklanmýþ düzendir. Bir türlü yenemediðimiz yüksek enflasyonun da temel kaynaðý budur. Çok daha hýzlý büyümemizi ve daha
yüksek refah düzeyine hýzla ulaþmamýzý engelleyen de budur.
Burada, Kemal Derviþin sözünü ettiði birçok reform denemesi, 12 Eylül
askeri darbesiyle birlikte T. Özal tarafýndan yürütülen ekonomi-politikalardýr.[*]
Ýç borç verilerinin açýkça gösterdiði gibi, olumsuz borç dinamiði de bu dönemde ortaya çýkmýþ ve 1999da IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýyla birlikte zirve yapmýþtýr. Ve yine herkesin bildiði gibi, Marksýn deyiþiyle, bankokratlar, bankerler, rantiyeler, borsa simsarlarý, borsa kurtlarý vb. sürüsünün böyle birdenbire ortaya çýkýþýnýn kökleri de ayný dönemlerde atýlmýþ ve geliþmiþtir.
IMFnin ve teknokrat Kemal Derviþin ülkemizde yaþanan ekonomik kriz
üzerine yaptýklarý tüm deðerlendirme, açýk bir çarpýtma, dezinformasyon
ve demagojiye dayandýrýlmýþtýr. Devlet belgelerinde sahtecilik, çarpýk veri kullanma, kavram kargaþasý yaratma, aleni ikiyüzlülük ve iki ayrý belge düzenleme,[**] bu demagojinin ve dezinformasyonun araçlarý olmaktadýr.
Ve teknokrat Hazine Müsteþarý Faik Öztrak 13 Temmuz günü þöyle demektedir:
Bu noktada Hazinenin borç stoku hakkýnda bilgi vermemde yarar
var. 2000 yýlý sonu itibariyle baktýðýmýz zaman Hazinenin iç borç stoku 51.6 katrilyon seviyesindeydi. 12 Temmuz itibariyle borç stokumuz
92 katrilyon seviyesine yükselmiþtir. Burada en önemli artýþ, kamu kesimine olan borçlarýmýzdadýr. Geçen sene 26 katrilyon lira seviyesinde olan kamu kesimine olan borçlarýmýz, 62.2 katrilyon liraya
yükselmiþtir.
Ama en önemlisi, piyasaya olan borcumuz geçen sene sonunda
25 katrilyon lira iken, sadece 29.9 katrilyon liraya çýkmýþtýr. Dolayýsýyla
çevrilemez dediðimiz, ya da çevrilemez kuþkusu yaratan borç stokunun önemli bir kýsmý kamu kesimi üzerindedir. Program çerçevesinde, kamu kesimi üzerindeki, kamu ve Fon bankalarý üzerindeki
kaðýtlarýmýzýn piyasalarda satýlmasý, ancak Hazine ile karþýlýklý
uzlaþma halinde mümkün olabilecektir. Dolayýsýyla bu nokta da bize
borcun çevrilebilirliði konusunda ciddi bir esneklik saðlamaktadýr.
Tekrar etmem gerekirse, Programýn temel dengeleri saðlam gözükmektedir. Ýç borç stokunun önemli bir kýsmý kamu kesiminedir.
Bu çerçevede, bu saðlam Program dengeleri ve bundan sonra yapýlacak uygulamalar dikkate alýndýðýnda, faizler düþecektir. Faizler beklenen hýzla düþmese dahi, Hazinenin, kamu kesimi üzerindeki kaðýt
stoku dikkate alýndýðý zaman, borcunu bir ölçüde ciddi bir þekilde çeTÜSÝAD, bu dönemi, yeni piyasaya sürdüðü Coðrafya-2001 adlý lise ders kitabýnda þöyle ifade etmektedir: Türkiye 1980 yýlýnda 24 Ocak Kararlarý ile önemli bir ekonomik dönüþüm sürecine girmiþti. Yüksek
gümrük duvarlarý ile korunan kapalý bir ekonomik sistemden, dýþa açýk ve ihracata dayalý ekonomik büyümeyi hedefleyen yeni bir ekonomik sisteme geçilmiþtir. Sonuçlarý 1990lý yýllarda alýnmaya baþlanan bu
dönüþümle Türkiyenin dýþ ticaretinde önemli artýþlar kaydedilmiþtir. Böylece Türkiyenin uluslararasý ekonomi için ifade ettiði deðer de deðiþmiþtir.
[**]
Kemal Derviþ ve teknokratlar ekibinin en sýk kullandýðý yöntem tüm belgeleri iki farklý biçimde hazýrlamaktýr. Bu belgelerden birisi kamuoyuna açýklanýrken, ikincisi IMFye verilmektedir. Bu çift belge olayý,
ilk kez 15 Mayýsta IMFye verilen Niyet Mektubuyla birlikte açýða çýkmýþtýr. Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnýn iki ayrý metni olmasý gibi, Niyet Mektubunun da iki ayrý metni hazýrlanmýþ ve 16 sayfalýk Ýngilizce-Türkçe metin koalisyon partilerinin liderlerine verilmiþtir. Bu olay, 18 Mayýs 2001 tarihinde Ertuðrul
Özkök tarafýndan Hürriyet gazetesinde Devlet Bahçelinin aðzýndan açýklanmýþtýr.
[*]

%

KURTULUÞ CEPHESÝ Temmuz-Aðustos 2001

virebilme esnekliði vardýr. Son olarak altýný çizmem, tekrarlamam gerekirse; Türk ekonomisinin yapýsal dengeleri saðlamdýr, borçlarýný çevirememe gibi bir sorunu gözükmemektedir.
92 katrilyon liraya yükselen iç borçlarýn 62,2 katrilyon liralýk kýsmýný kamu
kesimine aktararak 29,9 katrilyon liraya düþürmeyi baþardýklarýný ilan eden
teknokrat F. Öztrak, artýk iç borçlarýn çevrilebilirliðinden hiç kimsenin þüphe duymamasý gerektiðini söylerken, kamu kesimine aktarýlan 62,2 katrilyon liralýk borcun ne olduðunu ve ne olacaðýný açýklamamýþtýr.
Oysa yapýlan illüzyondur. Bir baþka deyiþle, evrakta sahtecilik yoluyla,
62,2 katrilyon liralýk borçlar kamunun sýrtýna bindirilmiþtir. Herkesin bileceði gibi, kamu, önce devlet kuruluþlarý, sonra halktýr. Dolayýsýyla ödemeyi yapacak olanlar da bunlardýr. Birkaç ay öncenin moda deyiþiyle, 62,2
katrilyon liralýk iç borçlar kamu kesimine, yani kamu bankalarýna
aktarýlmýþtýr. Yapýlan ise, devlet borçlarý karþýlýðýnda kamu kesiminden,
yani devlet bankalarýndan borç alýnmýþ, ancak karþýlýðýnda verilen kaðýtlarýn
hiçbir piyasa deðeri bulunmamaktadýr. Teknokrat F. Öztrakýn sözleriyle,
kaðýtlarýn piyasalarda satýlmasý, ancak Hazine ile karþýlýklý uzlaþma halinde
mümkün olabilecektir.
Sözün özü, kamu ve fon bankalarý dedikleri devlet bankalarý piyasa
deðeri olmayan hazine tahvilleri karþýlýðýnda kendi mevduatlarýný Hazineye
devretmiþlerdir. Bir baþka ifadeyle, devlet bankalarýnýn mevduatlarýnýn ve
gelirlerinin 62,2 trilyon liralýk kýsmý, doðrudan Hazineye devredilmiþtir. Böylece, sözcüðün tam anlamýyla, bizzat devletin Hazinesi tarafýndan, teknokratlar eliyle devlet bankalarýnýn içi boþaltýlmýþtýr.
Ýçi boþaltýlmýþ tüm özel bankalar gibi, þimdi kamu bankalarý da (baþta
Ziraat Bankasý olmak üzere) tüm mevduatlarýný kendi patronlarýna kredi
olarak vermiþtir. Böylece kamu bankalarý mevduatlarý ödeyemez hale gelmiþtir.
Bu banka hortumlama olayýnýn ikinci yaný ise, kamu bankalarýnýn kredi
verebilme olanaklarýnýn neredeyse tümüyle ortadan kalkmasýdýr. Doðal olarak, kamu bankalarýnýn (ki 20 katrilyon liralýk mevduat sahibi olarak ortalama 10 katrilyon liralýk kredi verebilme kapasitesine sahiptirler) kredi veremez
hale gelmelerine paralel olarak kredi faiz oranlarý yükselmiþtir.
Marks, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý 1848-50 adlý yapýtýnda bu borç sarmalýna girmiþ Fransanýn kurtuluþunu þöyle ifade etmektedir:
Bu borçlanmadan kurtulmak için, devletin, ya harcamalarýný kýsmasý yani hükümet mekanizmasýný yalýnlaþtýrmasý, azaltmasý, mümkün olduðu kadar az yönetmesi, mümkün olduðu kadar az personel
kullanmasý, burjuva toplumla mümkün olduðu kadar az baðlantý kurmasý gerekir. Sýnýfýnýn egemenliði ve sýnýfýnýn varoluþ koþullarý herbir yandan tehdit edildikçe, baský araçlarý, devlet adýna resmen
müdahalesi, devlet organizmasý yoluyla her yerde hazýr bulunmasý
durumu da kaçýnýlmaz olarak artmak zorunda olan düzen partisi
için bu yol olanak-dýþýydý. Kiþilere ve mülkiyete karþý saldýrýlar arttýkça, jandarma kuvvetinde azaltma yapýlamaz.
Ya da, devletin, borçlardan kaçýnmasý, ve olaðanüstü, vergi katkýlarýný en zengin sýnýflarýn omuzlarýna yükleyerek, geçici de olsa, en
kýsa zamanda, bir bütçe dengesine ulaþmasý gerekir. Ulusal zenginliði
borsanýn sömürüsünden kurtarýp aþýrmak için, düzen partisi, kendi özel
servetini vatanýn yoluna kurban mý edecekti? Pas si bête![*][**]
Evet, IMF de, pas si bête! Kaçýnýlmaz olarak, kurtuluþ yerine borçlarýn
çevrilebiliriliðine çareler bulunmalýydý ve bulundu da. Kapitalizmde her za-

&

[*]
[**]

O kadar budala deðildi!
Marks, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý 1848-50, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 328
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man olduðu gibi, ellerinde biraz mülk bulunanlar mülksüzleþtirilmelidir. Böylece, 1999 Aralýk ayýnda IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn son perdesi
oynanmaya baþlandý: borsa vb. yollarla 2000 yýlýnda mülksüzleþtirilemeyen
ya da yeterince mülksüzleþmeyen küçük ve orta burjuvazinin mülksüzleþtirilmesi.
Yine de, bu mülksüzleþtirmeler de devleti kurtaramayacaktýr. Herkes
bilmek zorundadýr ki, iç ve dýþ borçlanmanýn nedeni, ne kötü siyasiler, ne
de hesapsýz harcamalardýr. Devlet borçlanmalarýnýn altýnda yatan, doðrudan düzenin kendi varoluþ koþullarýdýr.
Devlet, iç borçlanmaya gitmeksizin, kendi baský aygýtýný finanse edemeyeceði gibi, iç para sahiplerine ek gelir saðlayamaz. Öte yandan, dýþa baðýmlý
sanayinin artan oranlý döviz talebi ve emperyalist ülke mallarýnýn ithalatý için
gerekli döviz ihtiyacý, kaçýnýlmaz olarak dýþ borçlanmayý sürekli büyütmek
zorundadýr. Özel sektörün dýþardan aldýðý sendikasyon vb. kredileri, hazine
bono ve tahvilleriyle yüksek faiz ödenerek büyüyen iç borçlanma ve doðrudan kamu sektörü aracýlýðýyla alýnan dýþ borçlanma, kamu ve özel kredilerin
sürekli büyümesine ve faiz oranlarýnýn yükselmesine neden olmuþtur. Bu
durum, kaçýnýlmaz olarak, devletin iç ve dýþ kredibilitesini, yani kredi alabilirliðini azaltmýþtýr. Devlet, gelinen aþamada, halk kitlelerini, özellikle de
küçük ve orta burjuvaziyi olabildiðince çok ve hýzlý mülksüzleþtirmeden, iç
ve dýþ borçlarýnýn faizlerini ödeyebilme durumuna gelemez. Bu yüzden,
herþey, bu mülksüzleþtirmeye baðýmlýdýr, dolayýsýyla mülksüzleþtirileceklerin
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýna inandýrýlmalarý oranýnda yürütülebilecektir. Siyasiler üzerine kopartýlan tüm patýrtýlar, devletin ve özel sektörün kredilerinin iç ve dýþ piyasalarda sürekli düþmesinden kaynaklanmaktadýr. Bu borç sarmalýndan kurtulmanýn yolu, iç ve dýþ borçlarýn çevrilebilirliðinden deðil, tümüyle ortadan kaldýrýlmasýndan geçer ve bu da ancak bir
devrim ile olanaklýdýr. Þüphesiz, bu devrim, her dönemkinden çok daha þiddetli olacaktýr.
Kamu kredisi ve özel kredi, bir devrimin iktisadi bir termometresidir. Bu kredilerin düþmesi ölçüsünde, devrimin yakýcý kýzgýnlýðý ve
yaratýcý kuvveti yükselir.[*]

[*]

Marks, Fransada Sýnýf Savaþýmlarý 1848-50, Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 263
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22 Þubat itibariyle
dolar %38 deðer kazanarak
31 Temmuz günü 1.323.108 lira oldu



Yazýmýzýn baþlýðýnda yer verdiðimiz sözler, neredeyse hergün televizyon ve gazetelerin ekonomi haberlerinde yer alan kliþe
sözlerdendir. Her gün yinelenen ve bu yineleme içinde sorgulanmaksýzýn içselleþtirilen
bu ve benzeri haberler, içinde yaþadýðýmýz
ekonomik kriz ortamýnda, belirsizliði belirliliðe, güvensizliði güvene, inançsýzlýðý
inanca çevirmekte kullanýlan en temel araçlardan birisidir.
Baþlýktaki sözlerden yola çýkarsak, 22
Þubat 2001 günü, dolar 957.879 lira olmuþtur. Ve bu veriden hareketle, dolarýn deðer
kazanmasýna iliþkin tüm geliþmeleri orantýlamak basit bir aritmetik hesabý durumundadýr. Ancak, herkesin bildiði gibi, kriz 22
Þubat günü patlak vermiþtir. Dolar, 21 Þubat
günü 685.341 lira iken, 22 Þubat günü
957.879 liraya çýkmýþtýr. Ve yine herkesin bildiði gibi, adý konulmamýþ devalüasyon oraný %40 olmuþtur. Temmuz ayý sonuna gelindiðinde dolar, 1.323.108 liraya yükselmiþ
ve TLnin deðer kaybý %93 olmuþtur. Böylesi bir deðer kaybýnýn günlük olarak kamuoyuna iletilmesi yerine, 22 Þubat günü esas
alýnarak TLnin deðer kaybýnýn %38 olduðunun haber yapýlmasý, iþlerin sanýldýðý kadar kötü olmadýðý sanýsýný yaratmayý amaçlamaktadýr. Böyle bir sanýnýn, IMF baþkan
yardýmcýsý Stanley Fischerýn sözleriyle ifade edersek, önemle gerçekten önemle üzerinde durduðumuz bir konu da Türk halkýnýn mevcut, zor ekonomik koþullara raðmen bu programý desteklemeye devam etmesi olduðunun sürekli altýnýn çizildiði bir
ortamda ne anlama geldiði açýktýr. IMF

programýnýn amacýnýn halk kitlelerinin
mülksüzleþtirilmesi olduðu düþünüldüðünde, yazýlý ve görüntülü basýnýn ekonomi haberlerini veriþ tarzýnýn nedenleri de kolayca
anlaþýlabilinmektedir.
Neo-liberalizmin ideologlarýna
göre, 21. yüzyýl bilgi ve iletiþim çaðý
olacaktýr. Ýletiþim teknolojisindeki geliþmeler ve bunlarýn bireysel tüketim
mallarý haline getirilmesiyle birlikte
ortaya çýkan bu slogan, ilk bakýþta
pek çok kiþiye makul ve mantýklý
gelmiþtir. Ülkemizde T. Özal döneminde yoðun propagandasý yapýlan
bu bilgi ve iletiþim çaðý sloganý, çað
atlamanýn da bir ifadesi olarak
sunulmuþtur. 1990lý yýllarýn sonuna
gelindiðinde, bilgi ve iletiþim çaðý
sloganýnýn, kitlelerin alýklaþtýrýlmasýyla, bir baþka deyiþle, kamuoyunun
koþullandýrýlmasýyla birlikte yayýldýðý
görülür olmuþtur. Medya alanýndaki
büyük yatýrýmlarýn, birbiri ardýna kurulan televizyon þirketlerin, 21. yüzyýlýn gereklerini kavramýþ iþ adamlarýnýn akýllý giriþimleri olarak lanse edilmesinin arkasýnda da bu yatmaktadýr.
Emperyalizmin informasyon konusundaki bakýþ açýsý, tümüyle desinformasyon anlayýþýna dayanmaktadýr. Yani, kamuoyunun aydýnlatýlmasý,
onlarýn haber alma özgürlüðünün en
geniþ ölçekte gerçekleþtirilmesi ile
emperyalizmin uygulamasý arasýnda
temel bir karþýtlýk vardýr. Emperya-
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lizm, kamuoyunun aydýnlatýlmasýna
yönelik informasyon yerine, kamuoyunun koþullandýrýlmasýna yönelik
desinformasyonu esas almýþtýr...
Emperyalizmin desinformasyon
politikasý, olay ve olgulara iliþkin bilgilerin (informasyonlarýn) kamuoyuna aktarýlmadan önce denetlenmesi ve yeniden düzenlenmesi þeklindedir. Eðer mevcut olay ve olgulara
iliþkin bilgilerle, istenilen doðrultuda
bir kamuoyunun oluþturulmasý olanaklý deðilse, bu bilgilerin yeniden
kurgulanmasý, kamuoyunun saðlýklý
bilgi alabilmesi açýsýndan gerekli
görülmektedir.
Kýsacasý, desinformasyon, emperyalist basýn ve yayýn organlarý kullanýlarak, istenilen konularda belirli bir kamuoyunun oluþturulmasý
amacýyla olaylarýn ve olgularýn bilinçli olarak deðiþtirilmesi demektir. Bunun en temel unsurlarý ise, haberin kurgulanmasý ve abartýlmasýdýr.[*]
Ýþte bu çerçevede emperyalizmin desinformasyon faaliyetleri, uluslararasý iletiþim
kanallarý üzerindeki kesin ve mutlak denetime paralel olarak olaðanüstü boyutlara
ulaþmýþtýr. Ülkemizde yaþanan ekonomik
kriz koþullarýnda, dezinformasyon, yani
kamuoyunun koþullandýrýlmasý ve yönlendirilmesi faaliyetleri daha da yoðunlaþmýþtýr.
Bu yoðunlaþmanýn en tipik özelliði ise, kendi güçlerine olan güven nedeniyle, kamuoyuna yönelik tüm bilgi ve haberlerin birbirleriyle çeliþik olmasýna hiç aldýrmamalarýdýr.
20 Mart 2001
Ýyi Bir Hafta Olacak
Parasal kazadan sonra bugün ciddi
bir aþamaya geldiklerini belirten Derviþ,
Ýyi bir hafta yaþayacaðýmýz konusunda
umutluyum dedi.
Devlet Bakaný Kemal Derviþ, krizden
en fazla zarar gören toplum kesimlerine öncelik vereceklerini, oluþturulacak
sosyal destek programlarýnýn uluslararasý kuruluþlardan saðlanacak kaynaklarla güçlendirileceðini söyledi. Derviþ,
parasal krizlerin toplumlarý belirsizlik
ortamýna sürüklemek ve sosyal daya-

[*]
Kurtuluþ Cephesi, Desinformasyon ve Kamuoyunun Koþullandýrýlmasý, Sayý: 49, Mayýs-Haziran 1999

nýþmayý zayýflatmak riskini taþýdýðýna,
bunun da sürdürülebilir büyüme ortamýna dönüþü geciktirdiðine dikkati çekti.
Derviþ, Bu nedenle sosyal dayanýþmayý
temin etmek ve programa toplumun
inanmasýný ve desteklemesini saðlamak, baþarýnýn önkoþuludur dedi.

22 Temmuz 2001

Hafta Olumlu Geçecek
Bu haftanýn ekonomi açýsýndan
olumlu olacaðýný ve buna gerçekten
inandýðýný belirten Derviþ, Bu dalgalanmalar olur arada bir. Dünya konjoktürü
de iyi olmadý Temmuz baþýnda dedi.
Ödemeler dengesi saðlýklý olan, döviz
girdisi döviz giderinden daha güçlü olan
bir ekonomide mutlaka sorunlarýn çözülebileceðini söyleyen Derviþ, bir ekonomide en büyük sorunun döviz olmamasý
olduðunu belirtti.
Cari iþlemlerin artý verdiðini, bunu
en iyi þekilde kullanýlmasý gerektiðini
söyleyen Derviþ, Fakat böyle bir aðýr
bunalýmdan hiçbir ülke 4 haftada, 4 ayda çýkmýyor. Bunun bir süresi var. Bu
süreyi de hep birlikte kýsaltmamýz gerekiyor diye konuþtu.

21 Mart 2001

Merkez Bankasýnýn 991 bin liralýk
dolar kuruyla iþ yapamayan piyasalar,
kendi kurunu 700 -750 bin lira seviyesinde belirledi.
Ekonomik kriz nedeniyle iþleri býçak
gibi kesilen piyasa çareyi kendi döviz
kurunu belirlemekte buldu. Merkez Bankasýnýn önceki gün itibarýyla 991 bin
675 bin lira olan kurunu kimse gerçekçi
bulmuyor. Dövizin düþeceði beklentisindeki piyasalar çok zorunlu kalmadýkça
Merkez Bankasý ve ayaklý borsanýn
(serbest piyasa) döviz kurlarýndan iþlem
yapmýyor.

14 Haziran 2001

Parasýný TLye Yatýran Kazanacak
Türkiyede bugün yatýrýmcýlar için iyi
kar etme imkaný bulunduðunu söyleyen Kemal Derviþ, Erken davranan yabancý yatýrýmcýnýn daha fazla kâr edeceðini ifade etti. Türk yatýrýmcýnýn elindeki parasýný TLye yatýrdýðý takdirde kazançlý çýkacaðýný tahmin ettiðini belirten
Bakan Derviþ, Yatýrýmcýnýn parasýný TL
ye yatýrmasýný tercih ederiz dedi.

26 Haziran 2001

Derviþ: Dövizdeki yükseliþ yapay
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Kemal Derviþ, dövizdeki yükseliþi yapay bulduðunu belirterek, baþarýlý iþlem-
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ler sonucunda döviz fiyatlarýnýn gerileyeceðine inandýðýný söyledi.

tavrý konulmuþtur.
Oysa... Bazý bankalar, ihaleden önce kendi aralarýnda toplanmýþlar ve birleþik faiz yüzde 220 puan olmalý görüþüne varmýþlardý.
Ama... Dünkü ihalenin birleþik faiz
oraný yüzde 193te kaldý.
Kaðýtlar, birkaç saatte ikinci el piyasaya 5 puan prim yaparak yansýdý.[*]

6 Temmuz 2001

Borsa % 9 düþtü, dolar zýpladý
Devlet Bakaný Derviþin IMF ve Dünya Bankasýyla temaslarýndan anlaþma
çýkmamasý, Ecevit ve Bahçelinin açýklamalarý piyasalarda panik satýþ getirdi.
Endeks 1007 puan kapýya 10.168 puana indi. Dolar bankalararasýnda 1 milyon 330 bine çýktý.

17 Temmuz 2001

Dolar 1 milyon 500 bini aþtý, borsa
çakýldý
Merkez Bankasýnýn düzenlediði döviz satýþ ihalesinde ortalama kurun 1
milyon 415 bin lira olarak çýkmasý sonrasýnda, serbest piyasa kur 1 milyon
500 bini aþtý. Endeks yüzde 4.31 geriledi. 

Gazete ve televizyon haberlerinde ifadesini bulan bu açýk çeliþik beyanlar ve deðerlendirmeler, her durumda, adlarýna köþe yazarý denilen kiþiler tarafýndan yapýlan
yorumlarla desteklenmiþtir.
Bu köþe yazarlarýndan elinde hesap
makinesi ile Aralýk 1999da IMF ile yapýlan
stand-by anlaþmasýyla ülkeye ne kadar para
akacaðýnýn hesaplarýný yapan Yalçýn Doðan,
22 Þubat kriziyle Milliyet gazetesi tarafýndan
iþine son verildikten sonra Cumhuriyet gazetesine geçerek, hýzlý bir anti-IMFci kesilirken, Güneri Civaoðlu, her zamanki üslubu ile kamuoyunu koþullandýrmayý Milliyet
gazetesinede sürdürmeye devam etmiþtir.



Kredi tazelemek
Dünkü Devlet Kaðýtlarý Ýhalesinden
içe ve dýþa, Konsolidasyon, Moratoryum gibi dedikodularý ciddiye almýyoruz mesajý çýkarýlabilir.
Anýmsayýnýz... Daha birkaç gün öncesine kadar dün yapýlan Devlet Kaðýtlarý Ýhalesi, en kritik dönemeç olarak
görülüyordu.
2.2 katrilyonluk kaðýda, bakalým
devlet alýcý bulacak mý? kuþkularý, dile
getiriliyordu.
Ama... Bakýnýz dünkü talep, 7.5 katrilyon liraya týrmanmýþtý.
Yani... Ýhaleye çýkarýlan kaðýdýn 3
misline.
Kaba bir hesapla 7.5 milyar dolara...
Alýcý bulamamak bir yana, Hazine
fazla talebi geri çevirdi.
Böylece bu faizlerle daha fazla
borçlanmak istemiyorum. 3 ay sonra
daha düþük faizlerle ihale açacaðým

Güneri Civaoðlu, 21 Mart 2001 tarihinde
bunlarý söylerken, halký sakinleþtirme görevini yerine getirmektedir. Ona göre, Hazine Bonosu ihalesinde faizler %220 olmasý
beklenirken, %193 olmuþtur. Bu da Kemal
Derviþe ve programýna ne denli güven
olduðunun kanýtý olarak sunulmaktadýr.
Halk deyiþiyle söylersek, Güneri Civaoðlu, hayatýnda hiç sayý saymayý öðrenememiþ
kafasýndan tek akým geçen geri zekalýlar
gibi, fukarayý sevindirmek istemektedir.
Bu nedenle, önce %220 olacaktý diyerek
eþeði çaldýrmakta, sonra da %193 oldu
diye eþeði buldurup sevindirmektedir.
Bunlarýn gerçek anlamýný 28 Temmuz
günü TÜSÝAD þöyle açýklamaktadýr:
Programýn baþarýsý büyümeye,
büyüme ise güven ortamýnýn saðlanmasýna baðlýdýr.
Ýþte bu güven ve huzur ortamýnda
küçük ve orta burjuvazinin mülksüzleþtirilmesi sürdürülmektedir.
Medyanýn yürüttüðü dezinformasyon
faaliyetlerinin en sýradan sonucu ise borsazedeler olmuþtur.
Medya haberlerine göre, son bir yýl
içinde borsada iþlem gören 312 þirketin 35inin tahtasý kapatýlmýþtýr. Bu 35 þirketin hisse senetlerini alan 341.804 kiþi paralarýný tümüyle kaybetmiþlerdir.
Aktaþ Elektrik
Apek Dýþ Ticaret
Dardanel
Demirbank
Emek Sigorta
Facto Finans
Ýhlas Ev
Ýhlas GYO
Ýhlas Holding
Ýhlas Finans
Ýktisat Finans
Medya Holding
Nergis Holding
Polylen
[*]

Yatýrýmcý sayýsý
13.205
2.600
22.124
10.762
5.819
2.113
4.007
9.238
37.524
19.463
6.608
17.149
3.004
4.942

Güneri Civaoðlu, Milliyet, 21 Mart 2001
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Sabah Pazarlama
Sabah Yayýncýlýk
Sifaþ
Ýntermedya
Çukurova Elektrik
Gümüþsuyu Halý
Kepez Elektrik
Köytaþ
Mudurnu Tavukçuluk
Sevgi Saðlýk
Söksa
Esbank
Yaþarbank
EGS Holding
EGS Giyim
EGS GYO
EGS Dýþ Ticaret
EGS Leasing
Toplam

5.383
15.657
4.383
2.371
10.792
7.567
4.017
10.650
7.318
3.630
2.609
4.134
13.722
51.155
4.461
18.845
14.617
2.051
341.920

Ýþte küçük ve orta burjuvazinin emperyalizme ve oligarþiye güvenmesinin en sýradan ve basit sonucu böylesine çarpýcýdýr.
341.920 yatýrýmcýnýn borsadan aldýklarý hisse senetlerinin artýk bir deðeri kalmamýþtýr.
Yaklaþýk 1.5 milyon insaný etkileyen bu basit ve sýradan mülksüzleþtirmede medya
nýn oynadýðý rol tartýþmasýzdýr. Ve hala bugün, birileri güvenden söz edebiliyorsa,
bunun açýk anlamý, daha mülksüzleþtirilecek insanlar vardýr ve bu operasyon devam edecektir.
Her zaman olduðu gibi, mülksüzleþtirme
operasyonunun aktörleri medya ve
televoleci ekonomistler olmaktadýr. Asaf
Savaþ Akat gibi, Kemal Derviþin yakýn arkadaþý olduðu ilan edilen ve dolayýsýyla
ekonomiden sorumlu devlet bakanýnýn arkadaþý olarak ekonomiden sorumlu ekonomistlerden olduðunu düþünenlerin baþýnda gelen Hurþit Güneþ[*] (adýnýn baþýnda
[*]
Bilim adamý ekonomist "Prof.Dr." Hurþit Güneþ,
14 Temmuz 2001 günü Doðuþ Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ferit Þahenkle CNBC-Ede yaptýðý söyleþide þöyle konuþmuþtur: Bu arada bir þey söyleyeyim, izleyicilerimiz farketmemiþ olabilirler. Ben
daha önceki programlarda söylemiþtim, ben çok
koyu olmamakla beraber bir Galatasaray taraftarýyým. Ancak programýma Ferit Bey rozetini takarak
geldi Fenerbahçeli, onu kutluyoruz. Burda aslýnda
çalýþanllar arasýnda Fenerbahçeliler var, onlarý kutlamýþtýk þampiyon olduklarý için. Üstelik Gala- tasarayý yenerek þampiyon oldular, o daha da kutlama gerektiren bir þey. Ýnþallah tekrar tekrar da þampiyon olurlar, biz bunu çok fazla olduk Galatasaray
olarak, artýk býkmýþtýk, birazcýk da kendilerinin þampiyon olmalarýnda yarar vardýr. Onun için, rozetiniz
için ve þampiyonluðunuzu kutluyoruz.

Prof. Dr. sýfatý da bulunduðu unutulmamalýdýr), yeni operasyon fikirlerini þöyle
açýklamýþ-týr:
Bilgi yerine, dedikodu alarak yazma alýþkanlýðýndan kurtulamamýþ
köþe yazarlarýnýn da artýk þu gaz ve
Laila muhabbetini býrakmasý gerekiyor. Çýtayý yükseltmeliyiz. Fischerin
ziyaretinde bilim adamý ekonomistlerin rahatlamasý ayrý birþey, bir ziyaretle (hem de hemen ertesi gün)
herþeyin güllük gülistanlýk olmasýný
beklemek ayrý. Duygusal deðil, gerçekçi olmalýyýz. Para, bütçe ve döviz
dengesi hedefleri (faizler hariç!) iyi
gidiyor. Faizler ise güven sorunundan dolayý istenilen düzeye düþmüyor. Bu da reel sektörü büyük sýkýntýya sokuyor.
Yeni bir borçlanma stratejisi
Fischer geçen hafta ekonomistlerle olan toplantýsýnda döviz cinsinden
borçlanmaya bakýþýmýzý sordu. Ercan
Kumcunun tepkisi malumdu. Negatif! Ancak biz geçen hafta gerçekleþtirilen dövize endeksli borçlanmanýn
baþarýyla sonuçlandýðýný görmemezlik etmedik: olumlu olacaðýný ifade
ettik. Fischere aþaðýdaki seçeneklerden üçüncüsünü hemen önerdik.
Ancak bu sorudan anladýk ki; Hazine vade kýsaltmanýn dýþýnda alternatif borçlanma stratejileri de geliþtiriyor. Fischere önerme fýrsatý yakalayamadýðým DÝBSler (devlet iç
borçlanma senedi) de vardý. Dört (iskontosuz) DÝBS ayný anda ihale edilebilir. (Þu tek fiyatlý ihale sisteminden de kurtulmanýn yolu bulunabilse) Ancak oranlar ve miktarlar açýklanmamalýdýr:
- 6 ay vadeli: ilk ay sonunda gecelik faize endeksli gelir, geri kalan sürede ihaleyle aylýk faiz geliri (FRN),
- 12 ay vadeli: dövize endeksli,
ilk 3 ay yüzde 3 net, diðer 3 aylarda
yüzde 2 net faizli
- 12 ay vadeli: dövize endeksli,
her 6 ay yüzde 3 net faizli, ancak
toplam gelir TEFEnin altýnda kaldýðýnda minimum TEFE kadar gelir opsiyonu, ve
- 12 ay vadeli: ilk 6 ay dövize endeksli artý yüzde 6 faiz, sonraki her
üç ay TL faiz (FRN),

!
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Bunlardan birine talep yýðýlabilir. Zaten borçlanma gereði iyiden iyiye azalan aðustos ayý belirlenen bu
DÝBSle kolayca aþýlýr. Böylece faizler hýzla düþer ve borçlanma sorunu tümüyle ortadan kalkýnca olaðan yöntemlere dönülür.
Önceki gün açýklanan ödemeler dengesi rakamlarý kimseyi yanýltmamalý. Þu anda kazanýlan dövizi
kimse ülkeye getirmiyor. Önümüzdeki birkaç haftayý aþmadan olumlu
geliþmeler kendini rakamlarda göstermeyecektir. Tabii önce çýtayý yükseltmemiz gerekiyor![*]
Bilim adamý ve televoleci ekonomist
Hurþit Güneþin Fishere önerme fýrsatý yakalayamadýðý önerileri, faizleri hýzla düþürme ve borçlanma sorununu tümüyle ortadan kaldýrma demagojisiyle, elinde parasý
bulunan kiþilerin faizlerin düþeceðine inandýrýlarak aldatýlmasýna ve bu yolla mülksüzleþtirilmesine dayanmaktadýr. Açýk biçimde
yazdýðý gibi, devlet iç borçlanma ihaleleri
nin oranlar ve miktarlar açýklanmamak
koþuluyla yapýlarak insanlarýn aldatýlmasý
planlamaktadýr. Yani, Hurþit Güneþin önerileri, ihalelerin ne kadar ve ne oranda yapýlacaðýnýn gizlenmesi koþuluna baðlýdýr.
Böyle bir gizlilik, kaçýnýlmaz olarak Merkez
Bankasý ve Hazine Müsteþarlýðýnýn elindeki
ekonomik ve parasal verilerin gizlenmesini ya da çarpýtýlarak açýklanmasýný öngerektirmektedir. Aksi halde, biraz aritmetik
bilen herkes, Hazinenin ne kadar borçlanmak zorunda olduðunu kolayca hesaplayabilecektir. Bu da, Hurþit Güneþin önerileri
nin gerçekleþmesini riske atacaktýr. (Hemen ekleyelim, daha önceki yazýlarýmýzda
ifade ettiðimiz gibi, Kemal Derviþ 26 Temmuz günü yaptýðý basýn toplantýsýnýn bilgi
notunda, ihalelerin koþullarý en az bir gün
önceden kamuoyuna duyurulacaktýr sözleriyle bu gizliliðin baþladýðýný ilan etmiþtir.)
Doðal olarak, gizlilik kurallarý tüm ekonomik
veriler için geçerli kýlýnarak, insanlarýn aldatýlmasýnýn ortamý yaratýlmak istenmektedir.
Nitekim Haziran ayý enflasyon rakamlarý bilinçli olarak çarpýtýlmýþtýr.
Hurþit Güneþ, yakýn arkadaþý Kemal
Derviþin ortaya çýktýðý ilk günden itibaren
yaptýðý ikiyüzlülüðü çok iyi kavramýþ du-

"
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rumdadýr. Basýn toplantýlarýnda farklý þeyler
söylemek, yapýlacaklarý bilgi notuyla açýklamak, Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programý
na iki ayrý metin hazýrlamak vb. yöntemler
kullananlarýn, kamuoyunun programa güvenmelerini, inanmalarýný istemelerinin
ne denli inandýrýcý olduðu ise ortadadýr.
Kemal Derviþin bir ABD dönüþü Catherine ile birlikte Sedad Kentteki evinde kaldýðý Hurþit Güneþ, gizlilik koþullarýnda, insanlarýn kafalarýný karýþtýrarak, deðiþik seçenekler sunuluyormuþ hissi verilerek hazine bono ve tahvillerinin satýlmasýný önerirken, toplam gelir TEFEnin altýnda kaldýðýnda minimum TEFE kadar opsiyonu olan
12 ay vadeli tahville %0 faiz vermeyi hesaplamaktadýr.
Böylesine gazete sayfalarýna yansýyan
soygun operasyon planlarý yapýcýlarýndan
Hurþit Güneþ, IMF Baþkan Yardýmcýsý Stanley Fischerý þöyle anlatmaktadýr:
Fischeri ilk kez 1994 yýlýnda
Washingtonda özel bir yemekte tanýmýþtým. O yemekte, topraðý bol olsun, yakýn arkadaþý Michael Bruno da
vardý. Babacan kiþiliði ile Bruno dikkat çekerken, Fischer ise daha mesafeli bir kiþilik izlenimi vermiþti... Fischer, Güney Afrika kökenli, ancak
Amerikan vatandaþý olmuþ bir ekonomist. IMFden önce Dünya Bankasýnda baþekonomistlik yapmýþtý. Önceleri dünyanýn belki en iyi ekonomi bölümü olan MITde (Massachusetts Institute of Technology) ders veriyordu... Derviþle ayný okuldan mezun: Ýngilteredeki meþhur London
School of Economics. Þimdi 57 yaþýnda...
Fischer aslýnda bir Türkiye dostu.
(Ve belirtelim: yakýndan tanýyýnca
gayet þakacý biri). 1996 yýlýnda eþiyle
beraber ilk kez ta Amerikadan ülkemize tatile geldiðinde, kafasýnda bir
istikrar programýnýn tasarýmý vardý.
Kontrollü kurdan dalgalý kura kademeli olarak geçilen 2000 programýnýn
tasarým mimarý da odur.[*]
Ve Hurþit Güneþ, gayet þakacý, Türkiye dostu Stanley Fischerýn, kontrollü kurdan dalgalý kura kademeli olarak geçilen
2000 programýnýn tasarým mimarý olarak,
[*]
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dalgalý kura nasýl kademeli geçiþ yaptýrdýðýný hiç anlatmamaktadýr. Herkesin bildiði gerçek ise, dalgalý kura 22 Þubat
sabahý birden geçildiðidir.
Hurþit Güneþ, tüm diðer bilim adamý
ekonomistler gibi, bu tür gerçek dýþý, ikiyüzlü, üstü örtük ve yalana dayalý söyleme
öylesine alýþmýþtýr ki, birþeyleri çarpýtayým
telaþý ile þunlarý yazmaktan kendini alýkoyamamýþtýr:
IMF Türkiyeye yardýmý dýþ
borçlar için deðil, iç borçlarýn dönmesi için verdi. Ama resmen böyle
bir olanak olmadýðý için iþi kýlýfýna
uydurdular. Bu olumlu beklentiyi
sakladýlar. Dahasý bu paranýn faizi düþük, vadesi de uzun. Genellikle biriki yýllýk borçlar, bu kez beþ yýllýk olarak verildi.[*] (abç)
Ýþte tüm gerçeklerde, yaþanan krizin
nedeni de, Hurþit Güneþin bu secaatinde
ifadesini bulmaktadýr.
Evet, IMF, Türkiyeye iþi kýlýfýna uydurarak yardým yapmaktadýr. Ancak, Hurþit
Güneþin söylediðinin tersine, kýlýfýna uydurulan, verilen tüm stand-by kredilerinin tek
amacý dýþ borçlarýn çevrilebilirliðini saðlamaktýr.
Arslan Baþer Kafaoðlu, 24 Haziran 2001
tarihli yazýsýnda þunlarý yazarken, gerçekleri açýkça ortaya koymuþtur:
Piyasa Derviþ ve arkadaþlarýnýn
yalanlarýný hiç vakit geçirmeden suratlarýna çarpmýþtýr. (Bu arada bir
dostumun iktisatçý geçinen oðlunun
bir gazetedeki yazýsýndan söz etmeden geçemeyeceðim. Prof. Hurþit Güneþ, Takas operasyonuyla Türk ekonomisinin krizin eþiðinde olduðunu
ileri sürenlerin artýk utanýp susmalarý
gerektiðini sert bir üslupla yazdý. Piyasada takasý izleyen geliþmeler, asýl
susmasý gerekenin Hurþit Güneþ gibiler olduðunu kanýtladý. Aðabeyim
ve dostum Turan Güneþ iyi ki oðlunun bir Amerikan atamasý bakaný
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böylesine utanç verici yöntemlerle
savunmasýný ömrü yetmediði için
görmedi. Yoksa çok utanýr ve acý çekerdi.)
Yalanýn Bu Derece Cüretlisi
Ama olay ekonomik açýdan bir
þeye yaramasa da, Derviþ ve desteðine yatanlarýn yalan söylerken ne
ölçüde cesur olduðunu göstererek
yararlý oldu. Ýkisi de iflasýn eþiðinde
ve borca batýk, birbirleri dýþýnda kimseyi etkilemeyecek iki tarafýn umutsuzluktan baþvurduklarý ve aþaðýda
göreceðimiz gibi, sonu iki taraf için
de karanlýk olacak bir operasyonun
nasýl Türkiyenin iyi yolda olduðunu
gösterdiðini cesareti ölçüsünde cehaleti de ortaya çýkmýþ Kemal Derviþe
soran olmadý. Bu gidiþle Derviþ köpeksiz köyde deðneksiz gezerek yalanlarýný, ayný pervasýzlýðý sürdürebilir... Tesellimiz týpký peynir gibisi
ekonominin de laf ve yalanla yürümediðinin ortaya çýkmasýdýr. Bunun
bir kanýtý olarak Derviþ ve arkadaþlarýnýn yalan mumunun yatsýya kadar
bile kalmadan tükenmesidir.[**]
Sözün özü, yýllar boyu devrimci mücadeleye karþý yürütülen ve yürütülmeye devam eden desinformasyon, Aralýk 1999da
IMF ile imzalanan stand-by anlaþmasýyla
birlikte ekonominin her alýnýnda da yürütülmeye baþlanmýþtýr. Düne kadar dezinformasyon ve anti-komünist propagandalarla,
devrim tarafýndan mülksüzleþtirileceðini
düþünerek emperyalizmin ve oligarþinin
saflarýnda yer alan küçük ve orta burjuvazi,
þimdi ayný dezinformasyonla, emperyalizm
ve oligarþi tarafýndan mülksüzleþtirilmektedir. Tüm medyatik söylemlerin, Asaf
Savaþ Akatlarýn, Hurþit Güneþlerin, kýsacasý
tüm ekonomiden sorumlu ekonomistlerin
hesaba katmadýklarý tek þey, bu mülksüzleþtirmelerin demokratik halk devrimi programýnýn uygulanmasýnýn önünü açtýðýdýr.

[**]
Arslan Baþer Kafaoðlu, Þu Takas Dedikleri, Aydýnlýk, 24 Haziran 2001
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Ara Rejim,
Teknokratlar Hükümeti
ve Faþist MHPnin Milliyetçiliði

$

Temmuz ayýnda, faþist MHPnin Ulaþtýrma Bakaný Enis Öksüzün Telekom zaferinden istifasýna, dolarýn 1.590.000lere yükselmesinden Stanley Fischerýn piyasalarýn
gazýný alýþýna kadar bir dizi olay birbiri ardýna yaþanýrken, televoleci iktisatçýlar kavramýnýn bulucusu Serdar Turgutun teknokratlar hükümeti kurulmasý önerisi yeniden ara rejim tartýþmalarýný canlandýrdý.
Serdar Turgut, genel yayýn yönetmeni
Ertuðrul Özkök tarafýndan da desteklenen
önerisini, Hürriyet gazetesindeki köþesinde
13 Temmuz günü Ara Dönem Hükümeti
Gerekiyor baþlýðý altýnda þöyle gerekçelendirmiþtir:
Hayatýmda hiçbir zaman bu yazýnýn baþlýðý gibi bir baþlýk atacaðýmý
tahmin etmezdim.
Türk siyasi yaþamýnda ara dönem olarak adlandýrýlan süreçler benim kiþisel olarak da büyük darbeler
aldýðým dönemler olmuþtur hep.
O yüzden böyle bir kavrama da,
bu tür hükümetleri isteyen insanlara
da hep tepki duymuþumdur bugüne
kadar.
Ancak þu anda durum farklý.
Bu ülke hepimizin. Hiçbirimiz diðerinden daha vatanperver filan deðil; kökenlerimiz, hayatýmýz boyunca
çalýþýp edindiðimiz birikimlerimiz,
geleceðimiz, çocuklar bu ülkede.
Ve ülkemizin çýkarlarý, bugün bir
olaðanüstü dönem hükümeti kurulmasýný gerektiriyor.
Askerlerin de mutlaka aktif deste-

ðini alacak bir ara dönem teknokratlar hükümeti lazým Türkiyeye.
Serdar Turguta göre, teknokratlardan
oluþacak olan krizden çýkarma hükümeti,
kamuoyunun üzerinde anlaþacaðý, üzerinde herkesin vicdanen rahat olacaðý isimlerden oluþacaktý. Ve bu teknokratlar hükümeti, tüm siyasi partiler (muhalefet partileri de dahil) bu durumu kullanýp olumsuz propaganda yapmayacaklarý taahhüdünü de verecekleri için, hazýrlayacaðý acý reçeteyi bir yýl süreyle tam olarak uygulayacaktý. Bu hükümetin atacaðý adýmlar diyor
Serdar Turgut, belki kýsa vadede hoþ güzükmüyor, ama orta vadede Türkiye mutlaka ama mutlaka kurtulacaktýr.
Bir yýl önce ülkenin içinde bulunduðu
ekonomik durum üzerine yazdýðý yazýlarda
Markstan, Leninden söz eden Serdar Turgutun birden ara rejim sözcüsü haline
gelmesi, ülkenin içinde bulunduðu durumun bir yýl öncesine göre çok daha kötü
olduðu gerçeðinin bir ifadesidir.
Geçen yýl, Aralýk 1999da IMF ile imzalanan stand-by anlaþmasý ile, ilk planda iþçiler ve köylülerin yoksullaþtýrýlmasý ve ekonomik krizin yükünün bunlara yüklenmesi
gündemdeydi. Kent küçük-burjuvazisi borsa yoluyla mülksüzleþtirilirken, orta burjuvazi döviz çýpasýnýn avantajlarýný kullanarak ithal mallar satýcýsý ve tüketicisi konumunu sürdürebiliyordu. Yapýlan tüm hesaplar, iþçi ve köylülerin yoksullaþtýrýlmasýna, iþçilere ücret artýþý verilmemesine, köylülere
düþük taban fiyatlarý verilmesine dayandýrýlýyordu. Bunlara, borsa kumarýna kapýl-
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mýþ küçük-burjuvalarýn mülksüzleþtirilmesi
de eklendiðinde, ülkenin az ya da çok düze
çýkacaðý umuluyordu. Ancak Kasým 2000 ve
Þubat 2001 krizleriyle, bu hesaplarýn çarþýya uymadýðý açýða çýktý. Ekonomik kriz,
dünya ekonomik buhranýnýn geliþmesine
paralel olarak, derinleþip yaygýnlaþtý.[*] Artýk tüm küçük ve orta mülk sahiplerinin
mülksüzleþtirilmesi gerekiyordu. Ýþte Serdar
Turgut, böylesine bir mülksüzleþme ortamýnda meydana gelebilecek geliþmelerden
ürkmüþ ve tek yolun askerlerin mutlaka
aktif desteðini alacak bir ara dönem teknokratlar hükümetinde olduðu düþüncesine
ulaþmýþtýr.
Serdar Turgutu ürküten, daha tam deyiþle korkutan somut olgu ise, Nisan ayýndaki esnaf eylemleri olmuþtur.
11 Nisan 2001 tarihli yazýsýnda Serdar
Turgut þunlarý yazýyordu:
Hayatta sokakta eylem yaparken
görünce en fazla rahatsýz olduðum
kesim esnaftýr benim.
Dünyanýn hiçbir ülkesinde esnaf
doðru dürüst bir siyasi fikre sahip olamamýþtýr.
Türkiyede ise esnafýn büyük bölümünün en rahat ettiði düþünce, ki
bence bu düþünce bile deðil, otoriter milliyetçiliktir.
Bazýlarý buna faþizm de diyor.
O nedenle onlarýn sokakta eylem
yapmasý, orada burada baðýrmalarý
filan toplum açýsýndan hiç de hayýrlý
deðildir, bu biline. (abç)
Ýþte Serdar Turgutu asýl korkutan esnaf
[*]
Kemal Derviþ, Temmuz ayýnýn son haftasý içinde
birbiri ardýna yaptýðý açýklamalarda sürekliolarak
dünya ticaret hacminden söz etmeye baþlamýþtýr.
25 Temmuz günü ÝSOda yaptýðý konuþmada, 2000
yýlýnda dünya ticaret hacmi yüzde 13.5 arttý, malesef bu yýl, 2001 yýlýnda 3.5 bekleniyor, daha bilmiyoruz tabi ama 3le 4 arasý bekleniyor diyerek, dünya ekonomik buhranýnýn varlýðýný bir gerekçe olarak sunmuþtur. Benzer sözleri Stanley Fischerin basýn toplantýsýnýn açýlýþýnda þöyle ifade etmiþtir: Biliyorsunuz dünyadaki konjonktürde þu anda bazý zorluklarla karþý karþýya býrakýyor bir çok ülkeyi. Bu
konularý da görüþtük. Dünyadaki dýþ ticaret hacminin geçen yýl kadar hýzlý büyümediðini görüyoruz.
Geçen yýl yüzde 13 idi. Bu yýl 3.5 bir hýzla ancak
geliþecek dünyadaki dýþ ticaret hacmi, dolayýsýyla
talep. Bugüne kadar ülkemizdeki ekonomik krizin
sorumlusu olarak siyasiler, iç borçlanma vs. olarak sunanlar en sonunda dünya ticaret hacmindeki daralmayý dolayýsýyla emperyalist sistemin içinde
bulunduðu ekonomik bunalýmý keþfetmiþlerdir!

kesiminin desteðinde otoriter milliyetçiliðin, yani faþizmin iktidara gelme olasýlýðýdýr. Kemal Derviþle birlikte uygulamaya sokulan yeni IMF politikalarýnýn küçük ve orta
burjuvaziyi tam anlamýyla mülksüzleþtirdiði
koþullarda, esnafýn hýzla otoriter milliyetçiliðe kayacaðý görünür olur olmaz Serdar
Turgutun ortaya attýðý askerlerin mutlaka
aktif desteðini alacak bir ara dönem teknokratlar hükümeti formülü, kendi ve kendisi
gibi düþünenlere göre, tabandan gelen faþizme karþý, yani Mussolini, Hitler tipi bir
faþizme karþý acý bir ilaçtýr. Doðal olarak,
Serdar Turgut, bu korkusu ve beklentisi ile,
gerçek, gerçekleþebilir ve olan faþizmi, sömürge tipi faþizmi meþrulaþtýrmaktadýr.
Oysa ki,
Bizim gibi ülkelerdeki oligarþik
yönetim, rahatlýkla iþçi ve emekçi kitlelerin demokratik hak ve özgürlüklerinin olmadýðý tam bir dikta yönetimi ile ülkeyi yönetebilmektedirler.
Buna sömürge tipi faþizm de diyebiliriz. Bu yönetim, ya klâsik burjuva
demokrasisi ile uzaktan yakýndan iliþkisi olmayan temsili demokrasi ile
icra edilir (gizli faþizm) ya da sandýksal demokrasiye itibar edilmeden
açýkça icra edilir. Ancak açýk icrasý
sürekli deðildir. Genellikle, ipin ucunu kaçýrdýðý zaman baþvurduðu bir
yöntemdir.[**]
Evet, bizim gibi emperyalizme baðýmlý
ülkelerde egemen olan sömürge tipi faþizmdir. Bu faþizm, Mahir Çayan yoldaþýn açýkça
ifade ettiði ve yaþayarak herkesin öðrendiði
gibi, ipin ucunu kaçýrdýðý zaman açýk olarak uygulanýr. Ve bu açýk uygulama, 12 Mart
1971de ve 12 Eylül 1980de yaþandýðý gibi,
askeri darbeyle birlikte görünür hale gelir.
Serdar Turgutun tabandan faþizme
karþý varolan faþizmi tercih etmesi, yýllar boyu marksizm öldü ile teselli bulan ve globalizm yandaþý olan pek çok küçük-burjuva sol aydýný için ehven-i þer gelecektir.
Böylece küçük-burjuvazinin sol kanadý,
geçen yýl sergiledikleri kopuþ tepkilerinden
sonra, bir kez daha küçük-burjuvazinin sað
kanadýnýn dostluðu altýnda oligarþinin denetimi altýna girmeye aday olmuþtur. Bu nedenle, Serdar Turgutun askerlerin mutlaka aktif desteðini alacak bir ara dönem
teknokratlar hükümeti önerisinin ilk
[**]
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destekçisinin Ertuðrul Özkök olmasý þaþýrtýcý
olmamýþtýr.
Ancak, asýl ilginç olaný, Serdar Turgutun
askerlerin mutlaka aktif desteðini alacak
bir ara dönem teknokratlar hükümeti önerisinin aylar önce TÜSÝAD tarafýndan planlandýðýdýr. Üstelik bu gerçek, bizzat Serdar
Turgut tarafýndan ifþa edilmiþtir.
Serdar Turgut 23 Temmuz tarihli yazýsýnda TÜSÝAD Neden Korkuyor baþlýðýyla þunlarý yazmýþtýr:
Teknokrat hükümeti önerisi atýldýktan iki gün sonra TÜSÝAD bir yazýlý açýklama yaptý.
Teknokrat hükümeti önerisine
karþý çýktý, ara rejim olmamalý dedi,
çözüm demokrasidedir dedi.
Ben açýklamanýn yapýldýðý gün bunu üzerinde fazla düþünülmeden kaleme alýnmýþ bir metin olarak deðerlendirmiþtim.
Þimdi sýký durun bakalým.
TÜSÝAD da gerçek hislerini, taleplerini bizlerden nedense saklýyor sevgili okurlar. TÜSÝAD da ancak teknokratlardan oluþacak bir hükümetin
Türkiyeyi kurtarabileceðine inanýyor.
Bunu resmen kayýtlara geçirmiþ durumdalar.
Yer Washington D.C. Tarih 27
Mart 2001. Center For Strategic and
Internatýonal Studies (CSIS) adlý
think-tankde o gün konuþmacýlar Erkut Yucaoðlu ve Tuncay Özilhan.
Yani eski baþkan ve yeni baþkan
yan yana çýkmýþlar Amerikada Türkiye ile ilgilenen insanlarýn karþýsýna.
Orada aynen katýldýðým tespitler
yapýlýyor ve geliniyor çözüm yolu
önerilerine.
Erkut Yucaoðlu iþler daha da
kötüye giderse Türkiyede olumlu
bir deðiþimi saðlayabilecek olasý en
önemli senaryoyu þöyle anlatýyor:
Eðer bu hükümet istifa ederse,
Cumhurbaþkaný Meclis içinden partizan olmayan bir yeni baþbakan
atar. O baþbakan da hepsi de teknokrat olan 15 veya 20 bakanla hükümeti kurar. Teknokrat bakanlarýn büyük bir bölümünü de parlamento dýþýndan seçer... Ýki yýllýk bir
teknokrat hükümeti olur bu. Önemli olan parlamentodaki siyasi partilerin bu oluþuma destek vermele-

ridir. Onlar da bu arada geçen iki
yýlý seçimlere hazýrlanmak için kullanýrlar...
Serdar Turgut, bu ifþaatýndan sonra yazýsýna þöyle devam ediyor:
Evet görüldüðü üzere TÜSÝADýn
baþkanlarýnýn gönülleri teknokratlar
hükümetinde.
Peki arada geçen zamanda ne
deðiþti de geçen hafta bizim önerimize bu kadar tepki göstermek zorunda hissettiler kendilerini.
Ýþler daha kötüye giderse diye
baþlýyor o konuþma, acaba o günden
bu yana Türkiyede iþler daha kötüye
gitmedi mi de bu taleplerinden vazgeçtiler.
Neden kendi doðru olarak bildikleri gerçekleri ABDde anlatýyorlar da
burada o fikirlere en çok ihtiyaç duyan, onlardan bir iþaret bekleyen
kendi insanlarýnýn önünde bunu söylemiyorlar?
17 Temmuz günü, teknokrat hükümet
demokrasi dýþý bir çözümdür açýklamasý yapan TÜSÝAD, bu ifþaat üzerine 23 Temmuz
günü piyasa ekonomisi ve demokrasi birbirinden ayrýlmaz bir bütündür ifadesine
yer verilen, ancak içeriði olmayan bir açýklama yaparak tartýþmayý sona erdirmiþtir.
Görüldüðü gibi, TÜSÝAD ile Serdar Turgut, iþler daha da kötüye giderse üzerinden geliþtirdikleri senaryo üzerden, oligarþik yönetimin, açýk faþizmin, yani yönetimin
askerileþtirilmesinin ipin ucunu kaçýrdýðý
zaman baþvurduðu bir yöntem olduðu konusunda uzlaþmaya varmýþlardýr. Görülen
o ki, TÜSÝAD, Serdar Turgutun aksine þimdilik ipin ucunu kaçýrdýðýný düþünmemektedir. Kemal Derviþin 26 Temmuz günü
yaptýðý basýn toplantýsýnda herþeyin önümüzdeki 6 haftadaki geliþmelere baðlý.
Olumluya gidiþ sürerse Eylül-Ekimde büyümeye geçeceðimize inanýyorum sözlerinin
TÜSÝADýn þimdilik kaydýna düþülmüþ bir
tarih olup olmadýðý da önümüzdeki dönemde belli olacaktýr.
Serdar Turgutun askerlerin mutlaka aktif desteðini alacak bir ara dönem teknokratlar hükümetini ortaya attýðý günlerde, diðer yandan Arjantin modeli gündeme gelmiþtir.
Ýstanbul Sanayi Odasý baþkaný Hüsamettin Kavi, 25 Temmuz günü, Arjantinde,
geçtiðimiz günlerde, muhalefet partisinin
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Cumhurbaþkanlýðýna baþvurarak, denk
bütçe konusunda hükümete destek vermek
ve bütün olarak hareket etmeye kararlý olduðunu ifade ettiðini ve bu konuda karþýlýklý
protokol imzaladýklarýný söyleyerek Arjantin gibi hareket etmeliyiz vargýsýný ilan etmiþtir.
Arjantinde olan ise, 25 Temmuz günü
Arjantin senatosunda 18e karþý 26 oyla kabul edilen yasayla ücretler ve emekli
maaþlarýnda %13 indirime gidilmesidir.
(Senatodaki oylamada 18 karþý oy muhalefet partilerine aittir. H. Kavinin söylediði
gibi, muhalefet partileri Arjantin hükümetiyle beraber hareket etmiþ görünmemektedirler.)
ÝSO baþkaný Hüsamettin Kavinin Arjantin gibi hareket etmeliyiz sözlerinin anlamý, bizde de ücret ve maaþlarda açýk indirime gidilmesinin istendiðidir. Ve herkesin
tahmin edebileceði gibi, böylesi bir ücret ve
maaþ indirimi olaðan koþullar altýnda gerçekleþtirilemez. Hatta ülkemizde, Arjantinde
yapýldýðý gibi, cumhurbaþkanýnýn meclis
içinden partizan olmayan bir baþbakanla
teknokratlar hükümeti kurulmasý bile
olanaksýzdýr. Çünkü, bilinçli olarak üzerinden atlanan nokta, Arjantinde baþkanlýk
sisteminin geçerli olduðudur. Doðal olarak,
ülkemizde, ne yapýlmak istenirse istensin,
tüm yollar askerlerin aktif desteðinde
olaðanüstü yönetim biçimlerine varmak
zorundadýr.
Böylece, iþbirlikçi burjuvazinin çýkarlarý
ile Serdar Turgutun yazýlarýnda ifadesini
bulan küçük-burjuvazinin aydýn kesiminin
çýkarlarý olaðanüstü yönetim yolunda
kesiþmektedir. Birincisi, devrim korkusuyla
(moda deyiþle sosyal patlamayla) hareket
ederken, ikincisi, esnafla özdeþleþtirdiði
otoriter milliyetçilik korkusuyla hareket
etmektedir.
Serdar Turgutu bir askeri darbe ya da
yönetimin askerileþtirilmesi yandaþý haline
getiren esnaf faþizmi korkusu, ayný zamanda faþist MHPnin Enis Öksüzle Telekom olayýnda sergilediði anti-IMFci ve
milliyetçi, vatansever görüntüyle çakýþmaktadýr.
Yýllar önce yapýlmýþ olan þu deðerlendirmeyi bir kez daha anýmsatalým:
MHP: Sýnýfsal desteðini küçükburjuvaziden alan ve tekelci sermayenin politik sözcülüðünü amaçlayan bir partidir. Politik olarak nasyo-

nal sosyalizmi benimsemiþ olmasý,
Avrupa tipi faþizmin özlemlerini vermektedir. MHP, ýrkçýlýk ideolojisi ile,
Türklerin tarihi üstünlüklerinin propagandasýný yaparak, kitleleri etki altýna almaya çalýþmaktadýr. Bu parti,
kitleleri, üretimin sosyalleþtirilmesi
propagandasý ile pasifize etmeye
uðraþýrken, mevcut üretim iliþkilerine
karþý olan tepkileri de zor ile pasifize
etmeye çalýþmaktadýr. Bu durumuyla MHP, oligarþik yönetimin uygulanmasýnda, gerek ideolojik, gerekse fiili
görev almaktadýr. Ülkemizdeki siyasal zorun, sivil vurucu gücünü oluþturmaktadýr. Güçlü iktidar sloganý
ile köylülüðün ve küçük burjuvazinin desteðini almaya çalýþmaktadýr.
Uygulamak istediði faþizm ile ülkemizdeki faþizm arasýndaki öz ve biçim farklýlýðýndan dolayý, iktidara
yönelik baðýmsýz hareketinden söz
edilebilirse de, bu talidir. Asýl görevi olan, oligarþinin milis gücünü oluþturma görevine devam edecektir. Ülkemizdeki oligarþinin emperyalizmin uzantýsý olma hali, ülkedeki tekelci burjuvazinin kendi baþýna faþizmi yaratmasýna ve yaþatabilmesine olanak vermez.[*]
Evet, ülkemizdeki oligarþinin emperyalizmin uzantýsý olmasý durumu, yerli (iþbirlikçi)
tekelci burjuvazinin kendi baþýna faþizmi
yaratmasýna ve yaþatabilmesine olanak vermez. Dolayýsýyla, Serdar Turgutu korkutan
otoriter milliyetçilik, ideolojik planda MHP
tarafýndan temsil edilse de, MHPnin asýl
misyonu, devrim mücadelesine karþý oligarþinin sivil vurucu gücünü oluþturmaktadýr. Somutta, oligarþik yönetim, her zaman
sömürge tipi faþizmle özdeþ olduðundan,
yönetimin askerileþtirilmesiyle iþlerini yürütmek durumundadýr. MHP, 12 Eylül öncesinde görüldüðü gibi, bir yandan devrim mücadelesine karþý oligarþinin milis gücü olarak
faaliyet yürütürken, diðer yandan yönetimin
askerileþtirilmesi için gerekli koþullarýn yaratýlmasýna hizmet etmiþtir. Bir baþka deyiþle, MHPnin 12 Eylül öncesinde yürüttüðü
faþist terör, askeri darbenin meþru gerekçesi olarak kullanýlmýþtýr.
Bugün medya ve Serdar Turgut, MHP
Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz, 1976
[*]
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nin 12 Eylül öncesinde yerine getirdiði misyonu, teknokratlar hükümeti söylemiyle
yerine getirmeye çalýþmaktadýr.
MHPnin Enis Öksüzle Telekom olayýnda sergilediði vatansever görünüm, tümüyle MHPnin sýnýfsal tabaný (küçük-burjuvazi,
yani esnaf) ile 1990 sonrasýnda geliþen iliþkileriyle baðlantýlýdýr.
MHP, her zaman oligarþinin siyasal sözcüsü olmayý istemiþ ve bu
yönde çaba sarfetmiþtir. Bu nedenle, son yýllarda MHPnin oligarþinin çýkarlarýna daha uygun bir çizgiye gelmiþ olmasýndan söz etmek, MHPnin
faþist niteliðinin deðiþtiðinden sözetmekle özdeþtir. Oysa deðiþen, oligarþinin, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarla olan iliþki ve çeliþkisinin boyutu ve MHPyi doðrudan finanse
eden kesimlerin deðiþmesidir. [*]
MHPyi finanse eden kesimlerin bileþimine bakýldýðýnda, Ýshak Alatondan Ayhan
Þahenke, Yüksel Ýnþaattan Türkcell sahibi
M. Karamehmetin Çukurova Holdingine
kadar deðiþik alanlarý ve iliþkileri içermektedir. Sadece futbol maçlarýnýn naklen yayýnýna iliþkin olarak yapýlan ihalenin 610 milyon dolara Türkcelle ait Digitürk ile ben
doðuþtan ülkücüyüm diyen Yunus Doðan
ýn sahibi olduðu Atlas Yayýncýlýða verilmesi
bile MHPnin Telekom konusundaki
hassasiyetinin nedenini açýklayacak niteliktedir. Öte yandan, Telekom içinde dördüncü GSM operatörü olarak AY-CELL
kurma giriþimi ve bunun tümüyle MHPye
verilmesi planlarý da gözönüne alýndýðýnda,
Enis Öksüzün Telekom vatanseverliðinin
çýkar iliþkisinden öte bir anlamý olmadýðý
görülecektir.
Görüleceði gibi, Serdar Turgutu korkutan otoriter milliyetçilik rüzgarlarýnýn arkasýnda, televoleci ekonomistlerin de beslendikleri Karamehmetler ve onlarýn Çukurova Holdingi bulunmaktadýr. 1960larda
Sabancý Holdingin Adanada varettiði ve finanse ettiði MHPnin, bugün ayný yerde yeni
aða Çukurova Holding tarafýndan desteklenmesi ve finanse edilmesi þaþýrtýcý olmadýðý gibi, birincisinin yapamadýðýný, yani
kendi baþýna faþizmi (tabandan gelen faþizmi), ikincisinin yapabilmesi olanaksýzdýr.

Diyebiliriz ki, bugün eski ve yeni
iþbirlikçi burjuvalarýn bir kýsmý yeni
çýkar iliþkileri içinde yeni ittifaklar
kurmuþlardýr. Bu yeni ittifak, demokrasi yanlýsý, kürt sorununun siyasal
çözümünden yana ve somon balýðý
projesi sahibi, Pasha diskonun ilk
sahibi ve yahudi sermayesinin temsilcisi Ýshak Alatondan, T. Özalýn
gözdelerinden Ayhan Þahenke, Kanada tekellerinin uluslararasý iþbirlikçisi Atilla Doðandan faþist MHP milletvekili S. S. Sazaka kadar uzanan
bir iliþki aðý oluþturmaktadýr. Bu iliþki
aðýnýn bir yanýnda Alman tekelleri,
Amerikan petrol þirketleri yeralýrken,
diðer yanýnda Genelkurmay baþkanlýðý yer almaktadýr. Bu iliþki içinde
MHP, her zaman olduðu gibi, emperyalizmin ve oligarþinin sadýk bekçi
köpeði olarak kitlelerin pasifize edilmesinde kendine verilen görevleri yerine getirmektedir. Bu nedenlerle,
MHPnin varlýðý gibi yükseliþi de
oligarþiye baðlýdýr ve oligarþi içindeki
çeliþkinin konjonktürel geliþimine
baðlý olarak deðiþken bir rota izlemektedir. MHPyi finanse eden burjuva kesimlerin ekonomik gücündeki
deðiþimler, MHPnin kitleler üzerindeki etkinliðinin deðiþkenliðini belirlemektedir.[**]
Ýþte bu nedenlerle Serdar Turgutun Nisan ayýndaki esnaf eylemleri karþýsýnda
faþizm geliyor korkusuna kapýlarak askeri
darbe savunucusu ve destekleyicisi haline
geliþi, sol görünümlü küçük-burjuva aydýnlarýnýn 12 Eylülden günümüze kadar süregiden depolitizasyonunun ve saða kayýþlarýnýn bir sonucudur. Bu saðcýlaþma, onlarý
(Serdar Turgut baþta olmak üzere), ... bu
zorunlu adýmlar atýlmazsa (yani askeri darbe yapýlmazsa-KC) ülkemiz batacak. Batmamasý için atýlýyor olacak o adýmlar, bu
yüzden kimse aðzýný açýp konuþmamalý. Vatanseverlik varsa iþte asýl vatanseverlik, asýl
vatan için bir þeyler yapmak budur noktasýna kadar getirmiþtir. Askeri darbe koþullarýnda (isterse post-modern darbe biçiminde olsun) kendilerinin daha kolay mülksüzleþtirileceðini unutmuþ görünmektedirler.

[*]
Kurtuluþ Cephesi, Faþist MHP Nasýl Finanse Ediliyor?, Sayý: 59, Ocak-Þubat 2001
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Seattledan
Cenovaya

1 Aralýk 1999 günü ABDnin Seattle
kentinde emperyalist ülkelerin yeni
sürekli ve resmi bir örgütlenmesi olarak oluþturulan Dünya Ticaret Örgütü
[World Trade Organization-WTO] toplantýsý beklenmedik bir þekilde büyük
bir kitlesel protesto eylemiyle baþladý.
50.000i aþkýn Amerikalýnýn, Dünya Ticaret Örgütünün emperyalist sistem içindeki iþlevine karþý eyleme baþlamalarýyla, toplantýya katýlacak olan temsilciler sokaða çýkamaz hale geldiler. Binlerce Amerikan polisi ve askeri, protesto eylemini gerçekleþtiren kitleyi daðýtmak üzere harekete geçirildi ve makineli tüfeklerle, zýrhlý araçlarla harekete
geçen polis ve askeri birlikler kitleyi daðýtabilmek için saatlerce Seattle sokaklarýnda terör estirdiler.
Ve tarihler 16-17 Nisan 2000i gösterdiðinde, ABDnin baþkenti Washingtonda yapýlan Dünya Bankasý ve IMF toplantýsýnda bir kez daha ayný kitlesel
protesto eylemine sahne oldu.
Bu geliþmeler üzerine Kurtuluþ Cephesinin Mayýs-Haziran 2000 tarihli 55.
sayýsýnda þunlarý yazdýk:
Bu, dipten gelen dalgaydý. Ve herkes bilmeliydi ki, tarihin diyalektiði kaçýnýlmaz olarak iþleyecekti. Ve yine herkes bilmeliydi ki, nerede bir sömürü, baský, eþitsizlik, haksýzlýk varsa, orada her zaman bir
karþý çýkýþ, bir direnme, bir mücadele, er ya da geç varolacaktý. Ýþte
Seattledan sonra Washington eylemleri bu gerçeði göstererek, dünya
çapýnda yeni bir dönemin baþlangýcýna iþaret ediyordu.
Bu dipten gelen dalganýn diðer önemli bir yaný ise, demokrasinin anglo-sakson merkezinde gerçekleþen kitle eylemlerinin emperyalizmin siyasal zoru ile yüzyüze gelmesidir. Böylece ülkemizde övgüler dizilen burjuva demokrasisinin, her yerde ve her türden kitle
eylemleri karþýsýnda nasýl açýk zor kullandýðý görünür olmuþtur.
68in mirasýný yemekle meþgul olanlar, 68 masallarý anlatarak yeni
devrimci kuþaðý uyutmaya çalýþanlar, faþistlerle ayný masaya oturarak
barýþ mesajlarý gönderenler, kaçýnýlmaz olarak Seattle ve Washingtondan gelen haberler ve görüntülerle suyun bittiði ni görmemezlik
edemezler. Bu haberler ve görüntüler karþýsýnda, bir daha hiç kimse
elime silah aldýrtamaz diyenler kesin saflarýný belirleme noktasýna
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gelmiþlerdir.
Seattledan Washingtona doðru geliþen bu dipten gelen dalga,
MRTAnýn Japon büyükelçiliði eylemindeki sloganlarýyla sessizliði
bozmuþtur.
Bu dipten gelen dalga, bir kez daha emperyalist burjuvazinin ne
denli acýmasýz olduðunu, zor kullanmakta ne denli tereddütsüz olduðunu göstererek, her türden barýþçýl mücadele ve barýþçýl kitle gösterileri umutlarýný yýkmýþtýr.
Bu dipten gelen dalganýn yükselerek geliþip geliþmeyeceði, tümüyle dünya çapýnda solda egemen kýlýnan pragmatizmin ve pasifizmin
bertaraf edilmesiyle belirlenecektir. Bu ise, her türden küçük-burjuva
aydýnýnýn dünya sol hareketi üzerindeki etkilerinin ortadan kaldýrýlmasýyla olanaklýdýr. Ve o zaman, bu dipten gelen dalga dünya çapýnda
yeni bir anti-emperyalist mücadelenin baþlangýcý olma onuruna sahip
olacaktýr.[*]
26 Eylül 2000 tarihinde Pragda yapýlan IMF toplantýsý, Seattledan baþlayan
dalgayý Avrupaya taþýdý. Bu Avrupada yapýlan ilk anti-globalist eylem olarak küçük-burjuva pasifistlerinin egemen olduðu bir ortamda gerçekleþti.
Tarihler 14 Haziran 2001i gösterdiðinde, ABD-AB zirvesinin yapýldýðý
Ýsveçin Göteborg kenti, Seattleden baþlayan dalganýn ilkine sahne oldu. Ve
Göteborg, Seattledan baþlayan dalgaya karþý burjuvazinin, emperyalist burjuvazinin açýk þiddet uygulamasýna bir kez daha sahne oldu. Üç gösterici
polis tarafýndan vurularak yaralandý.
Göteborg olayý, anti-globalist eylemlere karþý polisin silah kullandýðý
ilk olay oldu. Göteborg polisinin yaptýðý açýklamaya göre, olaylarda 86 kiþi
yaralandý, 565 kiþi sorgulandý, 177 kiþi sýnýrdýþý edildi ve 373 kiþi önlem olarak gözaltýna alýndý.
24 Haziran 2001 günü Ýspanyanýn Barcelona kentinde Dünya Bankasýnýn
düzenlediði toplantý, bir kez daha protesto eylemlerine sahne oldu. Bu olaylarda 32 kiþi yaralandý.
1-3 Temmuz 2001 tarihinde Avusturyanýn Salzburg kentinde yapýlacak
olan Doðu Avrupa Dünya Ekonomik Forumu, burjuvazinin þiddeti yanýnda
yasa tanýmazlýðýný, kendi yasalarýný kolayca çiðneyebileceðini gösterdi. Almanya ve Ýtalyanýn onayý ile Avusturya hükümeti AB ülkeleri arasýndaki gümrük
kontrollerini kaldýran Schengen anlaþmasýný 9 gün süreyle askýya aldý. Salzburg Emniyet Müdürlüðü, zirve boyunca kent merkezine, görev kartý olmayan sivillerin giriþini yasakladý. Kent merkezinde ikamet eden veya iþ sahibi
olanlarýn da ikamet ilmuhaberlerini yanýnda taþýmalarý istendi.
Ve tarihler 20 Temmuz 2001i gösterdiðinde, Ýtalyanýn Cenova kentinde
yapýlan G-8ler toplantýsýný protesto eylemlerinde Carlo Giuliani polis kurþunlarýyla yaþamýný yitirdi.
Carlo Giulianinin öldürülmesiyle birlikte, emperyalist burjuvazinin demokrasi gösterisi ve globalizm propagandasý büyük bir darbe yemiþtir. Tüm emperyalist ülkeler, kendi siyasal zor uygulamalarýnýn doðuracaðý karþý-zorun
korkusuna kapýlmýþlardýr.
Böylece Cenova eylemleri ve Carlo Giulianýnýn öldürülmesi, emperyalist
metropollerde silahlý bir anti-emperyalist hareketin ortaya çýkýp çýkmayacaðý
sorusunu gündeme getirdiði gibi, bu hareket karþýsýnda emperyalist ülkelerin küçük-burjuva aydýnlarýnýn nasýl bir tutum takýnacaklarý sorusunu da gündeme getirmiþtir. Sovyetler Birliðinin daðýtýlmasýnýn 10. yýlýnda, dipten gelen
dalga, bütün Avrupayý içten içe sarsan ve emperyalist burjuvaziyi korkutan
bir nitelik almýþtýr.

!
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Kurtuluþ Cephesi, Dipten Gelen Dalga, Mayýs-Haziran 2000, Sayý: 55
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Çok iyi bir
operasyon olacak,
herkes kazanacak!

1 Aðustos, NTV  Devlet Bakaný Kemal Derviþ, ekonomi bürokratlarý ve piyasa yapýcýsý adayý bankalarýn yetkilileriyle gerçekleþtirdiði toplantý sona erdi. Hazine Müsteþarlýðýnda gerçekleþen toplantý yaklaþýk bir saat 15 dakika sürdü. Toplantý
sonrasýnda bir açýklama yapýlmadý.
Toplantýya, Hazine Müsteþarý Faik Öztrak, Merkez Bankasý Baþkaný Süreyya
Serdengeçti, Kamu Bankalarý Ortak Yönetim Kurulu Baþkaný Vural Akýþýk ile piyasa yapýcýsý adayý bankalarýn yetkilileri katýldý.
Toplantýda Devlet Bakaný Kemal Derviþin bankacýlara, Cuma günü Temmuz
ayý enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýyla birlikte, zamanlamasýný Merkez
Bankasýnýn yapacaðý bir faiz indirimi operasyonunun baþlayacaðýný söylediði
bildirildi. Toplantýda, ayrýca sistemin geçmiþ dönemdeki iþleyiþi deðerlendirilip önümüzdeki dönem için öneriler de ele alýndý.
Hazine, piyasa yapýcýlýðý sistemini yeniden baþlattýðýný dün açýklamýþtý. Bu
amaçla 10 bankayý piyasa yapýcýsý adayý olarak belirlendi. Hazine, bu bankalardan 7sinin Türk sermayeli özel banka, birinin kamu bankasý, ikisinin ise yabancý
sermayeli olduðu açýkladý. Ocak-Haziran 2001 döneminde ihalelere katýlým kriteri
kullanýlarak piyasa yapýcýlýðý için belirlenen bankalar þunlar:
Akbank,
Citibank,
Finansbank,
Garanti Bankasý,
HSBC,
Ýþ Bankasý,
Koçbank,
Vakýflar Bankasý,
Yapý Kredi Bankasý,
Ziraat Bankasý.

18 Temmuz günü dolarýn 1.590.000e
yükselmesiyle birlikte baþlayan yeni arayýþlar, program revizyonlarý Stanley Fischerin piyasalarýn gazýný almasýyla[*] birlikte olanca hýzýyla geliþmeye devam ediyor.
26 Temmuz günü Kemal Derviþin basýn
[*]
Bu seviyesiz sözler, IMF Baþkan yardýmcýsý Stanley Fischerin ziyareti sonrasýnda televoleci
ekonomistlerin en ünlüsü Deniz Gökçenin yaptýðý
deðerlendirmede yer almaktadýr.

toplantýsý sonrasýnda açýklanan bilgi notunda yer alan hazine ihalelerinde gizlilik
ve bu gizlilik içinde yeni faiz operasyonu hazýrlýklarý 1 Aðustos tarihinde yapýlan özel toplantýyla uygulama evresine girmiþtir.
Teknik olarak bir dizi sayýsal veriye ve
düzenlemeye dayanan bu yeni operasyon,
düne kadar hazine bono ve tahvillerini kurumlara satan Hazine Müsteþarlýðýnýn, gerçek kiþilere satýþa karar vermesi ile baþlatýlmýþtýr. Kamunun kamuya olan borcunda
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vadelerle istenildiði gibi oynanarak ve bu
yolla faizler düþecek izlenimi uyandýrarak
gerçek kiþilerin düþük faizli hazine bonolarýný satýn almalarý saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. Bu yolla, halkýn son birikimleri de
(dolar ve TL cinsinden) ellerinden alýnacaktýr. Tüm hesaplar ve planlar bunun üzerine
inþa edilmiþtir. Kemal Derviþin herþey 6
hafta içinde belli olacak dediði, Serdar Tur-

gutun ara rejim istemi, tümüyle bu operasyona baðlý kýlýnmýþ görünmektedir.
Bu müthiþ operasyona iliþkin olarak
fazla söz söylemek gerekmemektedir. Bu
nedenle, Ata Menkul Deðerlerde baþekonomist olarak title sahibi Altuð Karamenderesin 1 Aðustos günü yaptýðý deðerlendirmeyi aktarmakla yetiniyoruz:

Kamunun kamuya olan borcunda vadelerle istenildiði gibi oynanabilmesi iyi
bir þey deðil. Ama, kamu + TMSF (Tasarruf Mevduatý Sigorta Fonu) bankalarýnýn
likidite sýkýntýsýna sokulmasýnýn engellenmesi adýna ve çarklarýn dönmesi adýna
hazine açýsýndan gerekli görülen bir iþlem.
Yapýlan ayarlamalar neticesinde hazine piyasaya þu mesajý veriyor. Kamunun
kamuya borcu, ödeme tarihi itibarýyla bir zorunluluk deðildir, eðer kamunun likiditeye ihtiyacý olursa bunu hazine ve MBsý (Merkez Bankasý) ayarlar. Ýç borcun
çevrilebilirliði hesaplarýnda Hazinenin özel sektöre olan borcunu dikkate alýn.
Ve hatta özel sektörden borçlanmak zorunda olduðu minimum miktarý dikkate
alýn, bu miktarda Aðustos-Aralýk dönemi için 16.6 katrilyon TLdir.
GARANTÝLEME ÇALIÞMASI
8 özel bankanýn piyasa yapýcýsý olmasý ile de bu 16.6 katrilyon borçlanmanýn
çoðu garantilenmeye çalýþýlýyor. Bu yaklaþýmda gözden kaçmamasý gereken husus hazinenin kamu + TMSF bankalarýna saðlayacaðý likidite eðer faiz dýþý fazla
veya yabancý kaynaða dayanmazsa, saðlanan likiditenin Merkez Bankasý Net Ýç
Varlýklarýna yansýyacaðýdýr.
Bu piyasada paraþallaþma (monetization) olarak da bilinir. Parasallaþma ise
zaman içinde enflasyon yaratacak bir unsur olacakdýr. Bunun olmamasý kamu
+ TMSF bankalarýnýn yükümlülüklerindeki artýþýn bütçe faiz dýþý fazlasý+dýþ borç
giriþinden fazla olmamasýna baðlýdýr. Ayrýca da kamunun özel sektörden minimum borçlanma planýnýn gerçekleþtirmesine baðlýdýr.
FAÝZ ORANLARINDA DÜÞÜÞ VE ENFLASYON
Kamunun özel sektörden minimum ihtiyacý kadar borçlanabileceðine inanýlmasý ile iç borcun çevrilebilmeyeceði korkusundan duyulan risk primi düþecektir
ve bu çok arzulanan faiz oranlarýndaki düþüþü saðlayacaktýr.
Faiz oranlarýnda düþüþ saðlayabilmenin yollarýndan birisi de MBsýnýn gecelik
faizleri düþürmesi ile bonoya borç para ile yatýrým yapabilme imkanýnýn saðlanmasýdýr. MBsý bunu yapmak için enflasyon oranlarýnýn düþmesini ve dövize talebin durulduðunu gözlemlemesi gereklidir.
Çünkü oranlarý düþürdükten sonra tekrar yükseltmek büyük güven kaybýna sebep olmaktadýr.
Temmuz ayý enflasyonun TÜFE (tüketici) bazýnda düþük, yüzde 3ün altýnda
gelmesi bekleniyor. MBsý bunu gecelik faizleri düþürmek için bir fýrsat olarak kullanabilir. Fakat, esas önemli olan çekirdek enflasyon denilen özel imalat sanayi
fiyatlarýdýr, bu fiyatlar düþmeden Tüketici fiyatlarýndaki düþüþün kalýcý olmadýðý
düþünülecektir.
Çekirdek enflasyon yüksekliðine raðmen gecelik faizler düþürülürse, MBsý
fonlamasý dövize talebi tahrik edebilir. Gecelik faizdeki düþüþ beklentisiyle hareket eden yatýrýmcýlarýn bu faktörü göz önünde bulundurmalarýnda fayda vardýr.
(abç)
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