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Türkiye ekonomisinin içine girdiði kriz koþullarýnda halk kitlelerinin yoksullaþtýrýlmasý ve
mülksüzleþtirilmesi üzerine yükselen IMF politikalarýnýn uygulanmasý sürecinde ortaya çýkan
geliþmeler.

Onlar,
halkýn devrimci öncüleriydiler...
Onlarýn mücadeleleri,
devrim mücadelesinin yolunu aydýnlatmaya
devam etmektedir.
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ALMANYAYA ULAÞMAK
ÝÇÝN 3.4 TRÝLYON DOLARLIK
YATIRIM GEREKÝYOR
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Halk kitlelerinin yoksullaþtýrýlmasý ve mülksüzleþtirilmesi için yürütülen propagandalarýn niteliði üzerine bir inceleme.
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Arjantinde emperyalizme baðýmlýlýðýn bir sonucu olarak ortaya çýkan yeni ekonomik krizin
tarihsel kökenleri ve geliþimi üzerine bir inceleme.

Anadolu Ajansýnýn ülke ekonomilerinin geliþim
seviyeleri üzerine yapýlan bir araþtýrmaya iliþkin
haberi ve bunun kýsa bir deðerlendirilmesi.

Gerek küçük-burjuva aydýnlarýnýn, gerekse eski
solcularýn emperyalizmin ve oligarþinin tezahürat korosu olarak sürekli yeniledikleri bu
ülkede devrim olmaz söyleminin bir deðerlendirmesi.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 1 Þubat 2002

Ederi: 1.000.000 TL.
3P
Abone Ederi:
10 Sayý ..... 40 P
15 Sayý ..... 55 P
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Psiko-Ekonomistler

Yalan Söyleyin, Mutlaka Ýnanan Çýkar!-II

20 Mart 2001
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 dayanýþmayý 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.
5 Aralýk 2001
Derviþ: Ekonomide çýkýþ baþladý
Psikolojik savaþý kazandýk, halk dolarlarý bozuyor
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Kemal Derviþ, Türk ekonomisinde
yukarý çýkýþýn baþladýðýný söyledi. Derviþ, Avrupa Birliðine Ekonomi ve Maliye Bakanlarý Konseyi ile aday ülke bakanlarýnýn ortak toplantýsý için bulunduðu Belçikadan ayrýlmadan önce açýklamalarda bulundu. Derviþ,
ekonomi yönetimindeki eþgüdüm eksikliðinin çok büyük bir sorun olduðunu
da belirtti. Derviþ, dolarýn her zaman yükseleceði psikolojisinin kýrýldýðýný
da söyledi.
9 Ocak 2002
Düzlüðe çýkýyoruz
Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Hüseyin Kývrýkoðlu 2002 yýlýna Türk
insaný büyük bir moralle giriyor. Eskiye göre daha iyi. O bakýmdan ben
Türkiyede böyle Arjantin benzeri bir þeyin olacaðýný zannetmiyorum. Bu
moralle sanýyorum, Türkiye daha iyiye gidecek. Nitekim borsa yavaþ yavaþ
yükselmeye baþladý. Birtakým kararlar alýnýyor. Bunlarýn hepsinin bileþkesi,
neticede Türkiyeyi düzlüðe çýkaracaktýr, diye inanýyorum. 2002de daha iyiye
gidecek, bu 1-2 sene daha iyiye giderek geliþecek dedi.

Yukardaki açýklamalar, deðiþik zamanlarda yayýnlanan gazete haberlerinden alýnmýþtýr. Hemen hergün, köþe yazýlarýndan ekonomi sayfalarýna kadar tüm gazetelerde
rastlanan bu tür açýklamalara bakýldýðýnda,
ülkemizde yaþanan ekonomik krizin nedenleri anlaþýlamasa bile, krizden çýkýþýn psikolojik etmenlere baðlý olduðu konusunun
sürekli iþlendiði görülmektedir. Genelkur-

may Baþkanýndan ekonomiden sorumlu
Devlet Bakanýna kadar herkesin üzerinde
konuþtuðu ekonomik kriz, böylece güven,
moral, inanç gibi psikolojik faktörlerle
açýklanan bir olgu haline getirilmiþtir. Kemal
Derviþin açýkça beyan ettiði gibi, ekonomik
krize karþý psikolojik savaþ yürütülmüþ ve
kazanýlmýþtýr! Böylece ekonomik krize karþý yürütülen psikolojik savaþýn neferlerin-
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den olan Genelkurmay Baþkaný Hüseyin
Kývrýkoðlu (Org.) ve Kemal Derviþ psiko-ekonomist ünvanýný hak etmiþlerdir.
Kemal Derviþ ve Hüseyin Kývrýkoðlu gibi
psiko-ekonomistlerin kurmaylýðýnda, televoleci ekonomistlerin figüranlýðýnda oynanan
oyunun senaryosu, her zaman olduðu gibi,
IMF tarafýndan yazýlmýþtýr.
Yapýlmak istenen, onlarca yýldýr süren
ekonomik bunalýmýn derinleþtiði bir evrede
emperyalizme baðýmlý bir ülkede halk kitlelerinin sessiz sedasýz herþeye boyun eðmelerini saðlamaktan ibarettir.
Bir yandan emperyalist sistem dýþýnda
bir çýkýþýn, kurtuluþun bulunmadýðýnýn propagandasý yapýlýrken, diðer yandan yaþanýlan krizin bir talihsizlik, bir kaza olduðu,
dolayýsýyla büyütmenin, önemsemenin fazlaca anlamý bulunmadýðý inancý yerleþtirilmektedir. Sorun, sadece inanmaktýr; yukardakilere inanmaktýr!
Psiko-ekonomistler ile televoleci ekonomistlere göre ekonomik kriz, bir fýrsata dönüþtürülebilir; ülkenin, onlarca yýldýr süregiden yüksek enflasyondan, iþsizlikten, yoksulluktan, az üretmekten, gelir adaletsizliðinden kurtuluþu için ekonomik kriz bir fýrsat yaratmýþtýr!
Zaman fýrsatlardan yararlanma zamanýdýr, gün fýrsatçýlarýn günüdür.
2001 yýlýnda enflasyonun %88,9 olmasý,
iç borçlarýn 122 katrilyon 199 trilyon TL olmasý, dýþ borçlarýn 118 milyar dolara çýkmasý hiç önemli deðildir. Yeterki psiko-ekonomistler ile televoleci ekonomistlere inanýlsýn!
2002 yýlýna Türk insaný büyük bir mo- ralle
giriyor. Eskiye göre daha iyi. O bakýmdan
ben Türkiyede böyle Arjantin benzeri bir
þeyin olacaðýný zannetmiyorum. Bu moralle sanýyorum, Türkiye daha iyiye gidecek.
Nitekim borsa yavaþ yavaþ yükselmeye baþladý. Birtakým kararlar alýnýyor. Bunlarýn hepsinin bileþkesi, neticede Türkiyeyi düzlüðe
çýkaracaktýr, diye inanýyorum. 2002de daha
iyiye gidecek, bu 1-2 sene daha iyiye giderek geliþecek!
Basit bir mantýkla, sýfatý Genelkurmay
Baþkaný olan bu psiko-ekonomiste göre,
borsa yavaþ yavaþ yükselmeye baþladýysa,
bu iyidir, insanlara moral getirir, gerekli kararlar da alýnýnca ekonomi düzelir!
Bu psiko-ekonomistin açýklama yaptýðý
tarihe bakýldýðýnda, yani 8 Ocak 2002 tarihinde, ÝMKB endeksi 15.000i test edip,
14.878 puandan kapanmýþtýr. Ýstanbul Bor-

sasýnýn 2000 yýlýný 9.437 puanla kapattýðý düþünüldüðünde, 8 Ocak 2002 tarihinde ulaþýlan 14.878 seviyesi, tarihi bir rekor olarak tanýmlanabilir. Borsanýn yükseliþ oraný
%57 olmaktadýr. Hernekadar tarihler 21
Ocak 2002yi gösterdiðinde ÝMKB-100 endeksi yeniden 12.629 seviyesine düþmüþse de
bunun önemi yoktur, çünkü yükselen bir
borsada kâr realizasyonlarý normaldir!
Böylece, televoleci ekonomistlerin inandýrýcýlýðýný yitirdiði bir evrede devreye giren
psiko-ekonomistler sayesinde bir ülke ekonomisinin durumunu borsaya bakarak
saptamanýn olanaklý olduðunu bir kez daha
öðrenmiþ bulunuyoruz.
Bu psiko-ekonomistlere inanýlacak olursa, bugün Arjantin ekonomisi düzlüðe
çýkmýþ durumdadýr.
Yakýndan bakalým:
Arjantin borsasý 2001 yýlýna 418,70 puanla baþlamýþtýr. Þubat 2001de 500,00ler seviyesine ulaþan MERVAL endeksi Aðustos
2001de 300,00e ve ünlü 11 Eylül sonrasýnda 250,00ler seviyesine gerilemiþtir. Arjantin halkýnýn sokak eylemlerinin baþladýðý dönemde MERVAL endeksi 200,00ler seviyesine inmiþtir. Ve devlet baþkaný Fernando De
La Rua ile Arjantinin Kemal Derviþi Domingo Cavallonun istifasýndan sonra borsa yeniden toparlanmýþ ve 2001 yýlýný
320,46 seviyesinden kapatmýþtýr. 2002 yýlýnýn
ilk iþlem günü MERVAL endeksi 340,60a
yükselmiþ ve 21 Ocak 2002 günü 470,55 seviyesine ulaþmýþtýr.
Görüldüðü gibi, Arjantinde, psiko-ekonomist deðerlendirmeye göre, sokak eylemlerinden sonra göreve gelen yeni devlet baþkaný Eduardo Duhalde henüz icraata bile
baþlamadan ekonomi düzlüðe çýkmýþ bulunmaktadýr!
Ancak iki farkla!
Birincisi, hiç kimse, psiko-ekonomistler
de dahil hiç kimse, Arjantin ekonomisinin
bu kadar kýsa sürede düzeleceðini ya da
düzeldiðini iddia edememektedir.
Ýkincisi, Arjantinde uygulanacaðý ilan
edilen yeni ekonomi-politikalar ile ülkemizde uygulanan IMF politikalarý arasýnda hiçbir ortak nokta bulunmamaktadýr.
Genelkurmay Baþkanýndan Kemal Derviþe kadar tüm psiko-ekonomistlerin böylesine þarlatanca, ekonomiyle, ekonomi bilimiyle (burjuva anlamda da olsa) uzaktan
yakýndan ilgisi olmayan söylemleriyle yapmak istedikleri tek þey, halkýn, sessiz seda-
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sýz kaderine boyun eðmesini saðlamaktýr.
Herkesin açýk ve net olarak bilmesi gereken ilk gerçek, menkul kýymetler borsasýnýn iniþ ve çýkýþlarýyla ülke ekonomisinin
geliþim düzeyi bire bir iliþki içinde deðildir.
Menkul kýymetler borsasý, borsada iþlem
gören þirketlerin, hisse senetleri karþýlýðýnda
borçlandýklarý ikincil el piyasa durumundadýr. Bir bakýma menkul kýymetler borsasý,
þirket hisselerinin ikinci kez karþýlýk gösterilerek ipotek edildiði kredi kurumudur.
Kendi öz sermayelerinin yetersiz kaldýðý ve
banka kredileriyle gerekli sermayenin bulunamadýðý koþullarda menkul kýymetler borsasý, hisse senetleri karþýlýðýnda borsa þirketlerine kýsa vadeli borçlanma olanaðý saðlar.
Dolayýsýyla borçlanma, her türlü kýsa vadeli
borçlanmanýn kurallarýna göre gerçekleþir,
yani yüksek getiri (faiz) koþullarýna göre. Diðer yandan, þirketin öz varlýklarý banka kredileri karþýsýnda ipotek olarak verildiðinden,
borsada iþlem gören hisse senetleri ikincil
ipotek iþlemleri kapsamýna girer. Bu nedenle, satýn alýnan hisse senetlerinin gerçek bir
karþýlýðý bulunmamaktadýr. Þirketin iflasý durumunda, borsada satýlan hisse senetleri
karþýlýðýnda hiçbir þey alýnamaz.
Menkul kýymetler borsasý bu özellikleri
nedeniyle tam bir belirsizlik içinde çalýþýr,
dolayýsýyla her türlü spekülasyona açýktýr.
Bu yüzden, borsa ile spekülasyon sözcükleri
her zaman birlikte kullanýlýr. Ve bilineceði
gibi spekülasyon, ilerde meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarýndan yararlanarak
kazanç saðlamaktýr, vurgunculuktur.* Bu
baðlamda, borsada, spekülasyon ile vurgunculuk, vurgunculuk ile fýrsatçýlýk birbiriyle özdeþ sözcükler durumundadýr.
Borsada spekülasyon, herhangi bir hisse senedinin deðerinin yükseleceði ya da
düþeceði beklentisi yaratýlarak gerçekleþtirilir. Hisse senedinin deðeri düþük, þirketin
durumu kötü olsa bile, deðeri yükselecek
beklentisi yaratýlabilindiði sürece, bu hisse
senetlerine yönelik bir talep ortaya çýkartýlabilinmektedir. Bu amaçla, her türlü yazýlý
ve görüntülü iletiþim araçlarý kullanýlarak,
hedef alýnan hisse senedi konusunda istenilen beklenti oluþturulur. Bu nedenle borsa, her durumda yanlýþ bilgi ve haberlerin
ortalýkta dolaþtýðý, birbiriyle çeliþen haberlerin sürekli piyasaya pompalandýðý tam bir
* TDK Türkçe Sözlük

yalan, riya ve ikiyüzlülük merkezi durumundadýr. Borsanýn her yükseliþ ve iniþi, her durumda bir baþkalarýnýn aldatýlmasý, kandýrýlmasý ile belirlenir. Bu yüzden menkul kýymetler borsasý, küçük mülk sahiplerinin
ellerindeki parasal kaynaklarýn bu yalan ve
ikiyüzlülük ortamý içinde bir elden baþka bir
ele sürekli aktarýldýðý bir mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizma, ekonomik kriz dönemlerinde bu mülk sahiplerinin mülksüzleþtirilmeleri için kullanýlýr. Bir baþka deyiþle,
menkul kýymetler borsasý, küçük mülk sahiplerinin (küçük-burjuvazinin) ekonomik
kriz dönemlerinde mülksüzleþtirilmesinin
bir aracý durumundadýr.
Bir örnek olarak 29 Aralýk 2001 tarihli
aþaðýdaki haberi okuyalým:
2001in getiri þampiyonu Ceylan
Giyim
ÝMKBde yýlýn son çeyreðinde
alýmlar etkili olurken, endekste yýllýk
yükseliþ yüzde 46 oldu. En fazla getiriyi saðlayan hisse senedi ise yüzde
900le Ceylan Giyim olarak gerçekleþti.
ÝMKB verilerine göre Ceylan Giyim hisseleri, 2001 yýlýna 2.800 liradan baþlamýþtýr.
10 Aralýk 2001 günü 33.000 seviyesini gören
Ceylan Giyim hisseleri yýlý (28 Aralýk 2001)
28.000 liradan tamamlamýþtýr. Böylece Ceylan Giyim hisseleri bir yýl içinde %1.000 deðer kazanmýþtýr. Bir baþka deyiþle, Ceylan
Giyim hisseleri alýcýsýnýn 100 milyon lirasýný
bir milyara çýkartmýþtýr.
Her zaman olduðu gibi, Ceylan Giyim
hisselerinin on misli deðer kazanmasýna
karþýlýk, 2001 yýlýnýn ilk dokuz ayýndaki kârý
bir önceki döneme göre azalarak 223 milyar lira olmuþtur, yani 378 bin dolardan 173
bin dolara inmiþtir.
Bu gerçeklere raðmen Ceylan Giyimin
hisselerinin %1.000 deðer kazanmasýný saðlayan tek þey spekülasyondur. ÝMKB baþkanlýðý deðiþik zamanlarda defalarca Ceylan
Giyim A.Þden olaðandýþý fiyat ve miktar hareketlerine iliþkin olarak açýklama yapmasýný istemiþtir. Ceylan Giyim A.Þ nin bu konuda yaptýðý açýklamalardan birisi oldukça
ilginçtir. Þöyle denilmektedir 11 Þubat 2000
tarihli açýklamada:
11.02.2000 tarihinde Reuters Haber Ajansýnda yayýnlanan haberde,
ABD kökenli Nike ve Ýngiliz Next firmalarý ile tescilli üretici anlaþmasý
yaptýðýmýza iliþkin bilgilere yer veril-
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miþtir. Ancak her iki firma ile de çalýþmalarýmýz ön hazýrlýk ve numune
safhasýnda olup prensipte anlaþma
görüþmelerimiz sürmektedir. Henüz
bu firmalarla tescilli üretici anlaþmasý imzalanmamýþtýr.
Bu açýklamada görüldüðü gibi, Ceylan
Giyime iliþkin Reuter haber ajansý aracýlýðýyla ünlü Amerikan Nike firmasý ile anlaþma
yaptýðý haberi yayýnlanmýþ ve bu yolla hisse
senetlerinin deðerinin yükseltilmesi saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak ÝMKB baþkanlýðýnýn olaðandýþý fiyat ve miktar hareketleri
olduðu üzerine yapýlan açýklamada bunun
doðru olmadýðýný beyan etmek zorunda kalmýþlardýr. Ama, Reuter haber ajansýnýn haberi tüm ekonomi medyasýnda yayýnlanmýþken, yapýlan açýklama sadece ÝMKB bültenlerinde yer almýþtýr.
Bu ve benzeri yöntemlerle yapýlan borsa spekülasyonlarýyla milyonlarca insan borsaya yöneltilmiþtir. Aldýklarý hisselerin deðerinin yükseleceði beklentisiyle borsaya yöneltilen milyonlarca kiþi katrilyonlarca lirayý
ne olduðu belirsiz hisselere yatýrmýþlardýr.
Ceylan Giyim olayýnda olduðu gibi, 28 Aralýk 2001 tarihinde 28.000 liraya yükselen ve
medyanýn ekonomi haberleriyle 3 Ocak
2002 günü 34.000 seviyesine çýkan hisseler
7 Ocak günü 13.250 ve 21 Ocak günü 7.300
e düþerken, inananlar hisse baþýna 26.700
lira kaybetmiþlerdir (%79). Burada sözkonusu olan para miktarý 4 trilyon liradýr. Bu
miktar para inananlardan alýnarak baþka
bir cebe konulmuþtur.
2 Ocak 2002 tarihli bir baþka haberde
þöyle denilmektedir:
Piyasa deðeri 2001de 22 milyar
dolar eridi
Ýstanbul Borsasýnda iþlem gören
hisselerin piyasa deðeri 1 yýlda 22
milyar dolar geriledi. 2000 sonunda
69.5 milyar dolar olan piyasa deðeri,
47.7 milyar dolara indi.
Psiko-ekonomistlerin yolundan gidildiðinde karþýlaþýlan manzara budur: bir yýlda
borsada 22 milyar dolar erimiþtir. Bu miktarýn iki yýldan beri IMFden aðýr ekonomik
ve siyasal koþullarla alýnan ve alýnacak olan
paraya eþit olduðu gözönüne alýnýrsa, borsa yoluyla yapýlan iþlemlerin niteliði ve
büyüklüðü daha kolay anlaþýlacaktýr.
Bu küçük-burjuvazinin açýk ve görünür
bir mülksüzleþtirilme olayýdýr. Ancak hiçbir
biçimde bitmemiþtir. Borsanýn yetersiz kal-

dýðý yerde, hemen hazine bonolarý devreye
girer.
23 Ocak 2002
Güvensizlik azaldý, Hazine 2 yýllýkta kolay borçlandý
Uzun süredir güvensizlik nedeniyle tedirgin olan piyasalarda Hazine 14
ay sonra çýktýðý 2 yýl vadeli ihale sýnavýný baþarýyla geçti. Üç ayda bir faiz
ödemeli olan tahvillerin, ilk üç aylýk
faizinin yüzde 16.75 ile sonuçlandýðý
ihalede net 1 katrilyon 176 trilyon liralýk satýþ yapýlýrken yýllýk bileþik faiz
yüzde 85.7 oldu.
Görüldüðü gibi, psiko-ekonomistlerin
medyadaki uzantýlarý iþ baþýndadýr. Hazine iki yýl vadeli tahvilleri %85,7 faizle sattýðýnda, piyasalardaki güvensizlik bir kez daha azalmýþtýr. Eski dönemlerin ifadesiyle,
nurlu ufuklar görünmektedir!
Bu olaydan iki gün önce, yani 21 Ocak
2002 günü Hazinenin ihalesine iliþkin haber ise þöyleydi:
Referans ihalesinde faiz yüzde
72.2
Hazine, düzenlediði üç ay vadeli
referans ihalesinde yüzde 72.25 bileþik faizle net 795 trilyonluk satýþ yaptý.
Görüldüðü gibi, güven iki gün içinde
%72,25den %85,7ye yükselen faizle ancak
saðlanabilmiþtir.
Bunlarýn yine de önemi yoktur!
Kriz herkesin baþýna gelebilir! Önemli
olan, krizden çýkabilmek için, herkesin psiko-ekonomistlere inanmasý ve güvenmesidir. Bu güven saðlanabilindiði oranda,
düze çýkmak sözkonusu olacaktýr! Güveni saðlayabilmek için de, tüm propaganda olanaklarý kullanýlarak, birbiriyle çeliþen,
gerçek ve gerçek dýþý binlerce haberi birbiri ardýna ve sürekli olarak kamuoyuna pompalamak temel yöntem durumundadýr.
Haberlerin gerçeklerle iliþkisinin bir önemi
olmadýðý gibi, her türlü yorum ve deðerlendirme de haber gibi sunulabilmektedir. Böylece haber ve yorum birbirine karýþmaktadýr. Ancak her durumda, yöntemin niteliði
demagojiktir.*
* Demagoji, O. Hançerlioðlunun Felsefe Ansiklopedisinde þöyle açýklanmaktadýr: halk anlamýndaki
Yunanca demos ve kendine çekmek anlamýndaki
ago sözcüklerinden yapýlan, halk avcýlýðý anlamýna
gelen bir deyim. Aristotelesin Politika adlý yapýtýn-
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Ülkemizde hemen herkesin ve her kesimin mevcut düzenin siyasi partilerine güvenmediðinin en açýk olgu olmasýndan yola çýkan Kemal Derviþ, hazýrladýðý Güçlü
Ekonomiye Geçiþ Programý ile demagojinin yazýlý bir belgesini sunmuþtur.
Anýmsanacaðý gibi, Nisan 2001 tarihinde
yayýnlanan ve Mayýs 2001 tarihinde ikinci ve
farklý bir metne sahip olan Kemal Derviþin
programý, baþlýðýndan son cümlesine kadar demagojik bir belgedir.
Bilindiði gibi, ülkemiz onlarca yýldýr yüksek enflasyona dayalý bir ekonomi-politika
ile yönetile gelmiþtir. Ve Aralýk 1999 da IMF
ile yapýlan stand-by anlaþmasý ile onlarca yýldýr süren enflasyona son verileceði ilan edilerek, IMF dilinde söylersek bir dizi istikrar
tedbirleri uygulamaya sokulmuþtur. Kasým
2000 ve Þubat 2001de düþük enflasyon koþullarýnda mali krizler patlak vermesiyle birlikte, ülke ekonomisi tüm alanlarý kapsayan
bir krize girmiþtir. Krizin ana nedeni, Kemal
Derviþ programýnda çarpýk biçimde ifade
edildiði gibi, dýþ ve iç borçlarýn ödenemez
hale gelmesidir. Onlarca yýldýr çevrilebilir
olan iç ve dýþ borçlanmanýn birden bire
ödenemez hale gelmesinin nedeni, 2000
yýlýnda uygulamaya sokulan desenflasyonist
politikalarla halk kitlelerinin mülksüzleþtirilmesi yolunun seçilmesidir. Ancak mülksüzleþtirme operasyonu, 24 Ocak 1980den beri
uygulanan ve T. Özal döneminde zirvesine
çýkan, devrimci mücadeleye karþý orta direk yaratma politikasýyla oluþturulmuþ bulunan yeni tüketici kesimin bankalara olan
borçlarýyla birleþerek, bankalarýn ödeme
güçlüðü içine girmelerine neden olmuþtur.
Kemal Derviþ demagojisiyle söylersek,
bankalarýn zayýf finans yapýsý, yüksek devlet iç borçlanma senetleri faizleri ile finanse edilen orta direk kredileridir. Dolayýsýyla
2000 yýlýnda uygulamaya sokulan desenflasyon politikasý, hazine bonolarýnýn faizlerinin düþmesine raðmen sürekli artan orta
direk kredileri sorunu ortaya çýkarmýþtýr.
Orta direkin her mülksüzleþtirilmesi, kaçý-

da ileri sürülmüþ ve bir toplumun duygularýný çelerek kendi çýkarýný yürütme yolu olarak tanýmlanmýþtýr. Halk dilinde mugalata (yanýltmaca, laf cambazlýðý, zýrva) anlamýnda da kullanýlmaktadýr.
TDK sözlüðünde ise, demagoji, bir kimsenin ya
da grubun duygularýný kamçýlayarak, gerçek dýþý sözler söyleyerek onlarý kazanmaya çalýþmak þeklinde
açýklanmaktadýr.

nýlmaz olarak zayýf finans yapýsýna sahip
bankalarýn iflas etmesine neden olmuþtur.*
Ýþte bu geliþme karþýsýnda piyasa yapýcý bankalarýn iflaslarýný önlemek amacýyla
Haziran 2001de büyük bir takas operasyonu gerçekleþtirilmiþtir. Bu takas operasyonu ile piyasa yapýcýsý bankalara dolara
endeksli hazine bonolarý verilerek zayýf finans yapýlarý güçlendirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Ancak orta direk tam anlamýyla mülksüzleþtirilmeden bu durumdan çýkýþ da
olanaksýzdýr.
Ama Kemal Derviþin programý, yani
güçlü ekonomiye geçiþ programý, tüm sorunlarýn temel nedenini, sürdürülemez iç
borç dinamiðýnin oluþmasý olarak sunmuþtur. Kemal Derviþe göre, bu nedenden dolayý, tüm devlet gelirleri iç borçlarýn faizlerinin ödenmesine gittiðinden devlet, eðitim, saðlýk, adalet gibi asli fonksiyonlarýna
yeterli kaynak ayýramaz hale gelmiþtir. Herkesin bildiði gibi, devletin bu asli fonksiyonlarýnýn yürütülememesi herkesin ortak
þikayet konusudur, dolayýsýyla bu ifadelerle
toplumun duygularýný çelerek kendi çýkarýný yürütme yolunun kolayca bulunabilineceði düþünülmüþtür.
Kemal Derviþin büyük reklam kampanyalarýyla iþ baþýna getirildiðinden bugüne kadar geçen on ay içinde olanlar ise, söylenenlerin tam tersi durumundadýr.
Öncelikle sürdürülemez iç borç dinamiði ile baþta kamu bankalarý olmak üzere mali sistemin saðlýksýz yapýsý ve diðer yapýsal sorunlarýn kalýcý bir çözüme kavuþturulmasý on aylýk Kemal Derviþ icraatýnýn hedefi olarak ilan edilmiþtir.
Sonuç?
2001 yýlýnýn Þubat ayýnda 45,427 katrilyon olan iç borçlanma miktarý Aralýk 2001
sonunda 122,199 katrilyon liraya çýkmýþtýr.
Baþta kamu bankalarý olmak üzere mali
sistemin saðlýksýz yapýsý Haziran 2001de
yapýlan takas ve daha sonraki tüm uygu* Bugün, bu sorun aþýlmýþtýr! Artýk güçsüz finans
yapýsýna sahip banka pek fazla kalmamýþtýr. Ancak,
ne orta direk kredileri geri alýnabilmektedir, ne de
bu kredilerin faiz ve temerrüt faizleri geri alýnabilmektedir. Þubat 2001 krizi sonrasýnda tüketici kredileri ile kredi kartlarý faiz oranlarýnýn olaðanüstü
yükseltilmesi de bankalarý kurtarmadýðý gibi, doðrudan orta direki olaðanüstü temerrüt faizi yükü ile
karþý karþýya býrakmýþtýr. Daha birkaç yýl öncesine
kadar en hýzlý kredi kartý çeken orta direk, þimdi
hýzla yükselen temerrüt faiz yükü çekmektedir.
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lamalara raðmen düzeltilememiþ ve sonunda yeni bankalar yasasýna gelinmiþtir.
Medyatik sözlerle ifade edersek, Türk
bankacýlýk tarihinin en büyük operasyonu
olarak nitelenen ve devletin bankalara sermaye desteði vermesini öngören yasa 11
Ocak 2002 günü TBMMden geçirilmiþtir.
Bu yasayla, bankalarýn sermaye yapýsý
nýn güçlendirilmesi amacýyla devlet 5 milyar dolarlýk IMF kredisini faizsiz olarak bankalara aktaracaktýr.
Ama yine de psiko-ekonomist Kemal
Derviþin gazetelere yaptýðý açýklamalarý okuyalým:
Derviþ, kamuoyunda bankalarý
kurtarma operasyonu olarak anýlan
düzenlemelerin doðru anlaþýlmasýný
istedi ve Sermayesini yitirmiþ bankalar fona alýndý. Bu devam edecek.
Baþkasýnýn parasýyla bankacýlýk olmaz, bunlara devlet desteði sözkonusu deðil dedi. Derviþ, özsermayesi
olan ancak gücünü yitirmiþ bankalarýn destekten yararlanacaðýný açýkladý. Derviþ, düzenlemenin þeffaf yapýlacaðýný belirterek, þöyle konuþtu:
Devlet desteði hala sermayesi
olan yani sýfýrýn üstünde ancak bu
sermayesinin bir kýsmýný kriz nedeniyle yitirmiþ bankalara çok þeffaf ve
aslýnda zor þartlarda verilecek. Birincisi, daha fazla sermaye koymak
zorunda olacak banka sahibi. Ýkincisi hesaplarý üç aþamalý denetimden
geçecek. Bir þimdiki denetim, iki bu
denetime ek denetim,üç BDDKnýn
(Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu) denetimi. Bu þeffaflýða
daha hiçbir zaman Türkiyede ulaþa-
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2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

Toplam
Ocak
Þubat
Mart
Nisan
Mayýs
Haziran
Temmuz
Aðustos
Eylül
Ekim
Kasým
Aralýk

Ýç Borç Stok
Tahvil
34.362.937
40.993.241
39.381.343
43.397.288
49.042.579
71,155,588
78.035.149
83.934.048
86.503.872
91.693.849
95.273.153
102.873.084
102.169.784

madýk.
Faizsiz 5 milyar dolarýn bankalara transfer edilmesi Kemal Derviþ dilinde çok þeffaf
ve aslýnda zor þartlar içermektedir. Öylesine zor þartlar ileri sürülmektedir ki, banka sahipleri daha fazla sermaye koymak
zorunda kalacaklar ve üç denetime tabi
olacaklar! Ya faiz?
Böylece Türkiye Garanti Bankasý, Türkiye Ýþ Bankasý, Akbank, Yapý ve Kredi
Bankasý, Pamukbank, Koçbank, Finans
Bank, Sümerbank (Oyakbank), Türk Dýþ
Ticaret Bankasý (Dýþbank) ve Türkiye
Ýmar Bankasý devletin bu çok zor þartlarla
vereceði 5 milyar faizsiz parayý kendi aralarýnda paylaþacaklardýr.
Ama bu, ayný zamanda bu büyük, piyasa yapýcýsý bankalarýn özsermayesi
olan, ancak gücünü yitirmiþ olmasýnýn itirafý deðil midir?
Eðer gerçek buysa, on aydýr uygulandýðý
varsayýlan Kemal Derviþin güçlü ekonomiye geçiþ programý, sözcüðün tam anlamýyla
güçsüz bankalar yaratmaktan bir adým
öteye geçememiþ demektir. Ve gerçek de
budur.
Gerçeklerin böylesine açýk ve net bir
biçimde ortada olmasýna karþýn, hâlâ ülkemiz ekonomisinin düzlüðe çýkmak üzere
olduðuna yönelik propaganda olanca hýzýyla sürdürülmektedir. Bu propagandayla yaratýlmak istenen, güven verici beyanlarla insanlarýn ekonomik krizin sona ereceði beklentisine sokulmasý ve buna baðlý olarak ülke ekonomisinin yapýsal sorunlarýnýn geleneksel çözümlerini rahatça uygulamaktýr.
Ülkemizin ve bizim gibi emperyalizme
baðýmlý ülkelerin temel sorunu, yani yapýsal sorunu, emperyalizme baðýmlý, dýþ dinamikle ge- liþtirilen bir
kapitalizmin kendisidir. DiðDurumu (Milyar TL)
er bir deyiþle, dýþa baðýmlý
Bono
Toplam
2.057.638
36.420.621 bir sanayileþ- me, kaçýnýl3.434.865
44.428.106 maz olarak ülke ekonomi6.046.145
45.427.488 sinin dengelerinin içerde iç
7.453.896
50.852.184 pazarda deðil, dý- þarda, dýþ
10.165.501
59.209.081 pazarlarda oluþ- masý anla13,389,715
84,545,603 mýna gelmektedir. Dolayý12.296.554
90.331.702 sýyla iç pazara yö- nelik her
12.461.174
96.395.222 türlü ekonomik uygulama,
15.310.236
101.814.108 kaçýnýlmaz olarak, dengele14.074.663
105.768.512
rin oluþtuðu dýþ dinamikler14.032.550
109.305.703
le çakýþtýðý oranda belli bir
14.371.682
117.244.767
deðere sahip olabilmekte20.029.334
122.199.119
dir. Bunun dýþýnda herþey
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Toplam Dýþ Borç Stoku
Dýþ Borç Kullanýmlarý
Dýþ Borç Servisi
Anapara
Faiz
GSMH (Milyon $ )
Ortalama $ Kuru
Dýþ Borç Rasyolarý (%)
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 / Ýhracat
Faiz / GSMH
Faiz / Ýhracat

1996
79.632
8.912
11.418
7.218
4.200
183.577
81.386

1997
84.912
13.386
12.418
7.830
4.588
192.376
152.071

1998
97.238
14.211
16.513
11.690
4.823
206.559
261.045

1999
103.138
16.275
18.316
12.866
5.450
185.249
420.126

2000
119.602
25.458
21.937
15.638
6.299
201.188
623.704

43,38
28,08
5,85
190,76
342,87
49,16
2,29
18,08

44,14
26,02
8,74
163,02
323,34
47,29
2,38
17,47

47,08
25,34
11,46
166,67
360,50
61,22
2,33
17,88

55,68
28,23
14,77
205,67
387,93
68,89
2,94
20,50

59,45
30,59
14,49
217,04
430,63
78,98
3,13
22,68

2001 Q3
118.848
9.597
16.209
11.008
5.201
1.125.256

70,55
22,64

Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý, 3 Ocak 2002

dýþ dinamiklere baðlýdýr.
Dýþa baðýmlý bir sanayileþmenin en temel sorunu dýþ ödemeler dengesi açýklarý
ortaya çýkarmasýdýr. Yani ülkenin ithalatý ile
ihracatý arasýnda (birincisi lehine) büyük
farklýlýklar ortaya çýkmaktadýr. Sürekli artan
ithalat, geleneksel ihraç ürünlerinin dünya
pazarlarýndaki fiyatlarýnýn sürekli düþürülmesine paralel olarak dýþ ticaret açýðýný büyütmektedir. Büyüyen dýþ ticaret açýðýnýn kapatýlabilinmesi için ise, tek yol dýþ borçlanmadýr ve dýþ borçlanmanýn sürekli bir olgu haline gelmesidir. Ülkemizde sürekli söz
edilen kamu finansmaný, kamu açýklarý,
kamu harcamalarý vb. söylemlerinin temelinde bu sürekli dýþ borçlanma olgusu yatmaktadýr.
Ýster bir ülkeyi ele alýnýz, ister herhangi
bir tüccar, esnaf ya da bir kapitalisti ele alýnýz, aldýklarý borçlar ya da krediler, hangi
nedenle (ister yeni yatýrýmlar yapmak için,
isterse kiþisel tüketim için) ve hangi koþullarla (vade ve faiz oraný) alýnmýþ olursa olsun, er ya da geç nakit olarak ödenmek
zorundadýr. Ödeme güçlüðü sözcüðü, böylesi bir durumda alýnan borçlarý ödeyememe durumunu ifade eder. Ýþte ülkenin gelmiþ olduðu yer burasýdýr.
Daha önceki sayýlarýmýzda sürekli olarak
yinelediðimiz gibi, ülkemizin en temel yapýsal sorunu, dýþa baðýmlý sanayileþmeyle birlikte ortaya çýkan dýþ borçlanma ve bunun
sürekli büyümesi ve GSMHyý aþacak boyutlara ulaþmasýdýr.
Son verilere göre*, 1996 yýlýnda 79,632

milyar dolar olan dýþ borçlar, 2001 yýlýnýn ilk
dokuz ayýnda 118,848 milyar dolara yükselmiþtir. Bunun 22 milyar dolarlýk bölümü kýsa
vadeli borçlardan oluþurken, özel sektörün
borçlarý 28,3 milyar dolardýr.
1996-2001 arasýnda toplam 87,839 milyar dolar dýþ borç alýnmýþtýr. Ayný dönemde anapara ve faiz olarak dýþ borçlara ödenen miktar 96,811 milyar dolardýr. Bunun
30,561 milyar dolarlýk bölümü faiz ödemeleridir.
Böylece 2002 yýlýna girildiðinde dýþ borçlanma, sadece kendi anapara taksitleri ile
faiz ödemelerini karþýlayan, bir bakýma kendi kendini olduðu yerde döndüren bir
ekonomi dýþý olgu haline gelmiþtir. Bir baþka
deyiþle, ülkemizde artýk dýþ borçlanmanýn
ülke ekonomisine doðrudan herhangi bir
geliþtirici katkýsýndan söz etmek, demagoglar için bile olanaksýzdýr. Yine de sorun, dýþ
borçlarýn anapara taksitleri ile faizlerinin
ödenmesi sorunu olarak varlýðýný sürdürmektedir. Dolayýsýyla sürekli anapara ve faiz
ödemeleri için yapýlacak döndürülebilir
her dýþ borçlanma, ülke ekonomisinde faiz
ödemeleri kadar bir açýk meydana getirmek
durumundadýr. Her koþulda bu miktar para
(döviz olarak) bulunmak ve dýþarýya aktarýl* Son veriler Kemal Derviþin merkez karargahý
durumundaki Hazine Müsteþarlýðýnýn Ocak 2002
tarihinde yayýnladýðý verilerdir. Bu verilere bakýldýðýnda, 2002 yýlýnýn ilk dokuz ayý için ortalama dolar
kuru 1.125.256 lira olarak verilmektedir. Bu bile verilerin nasýl çarpýtýlabilindiðinin açýk bir göstergesidir.
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mak zorundadýr.
Bunun en basit ve sýradan anlamý, ülkede yaratýlan deðerlerin ortalama 5 milyar
dolarlýk kýsmýnýn her yýl dýþarýya transfer
edilmesidir.
Ulkemiz, böylece dýþa baðýmlý bir ülkenin, zaman içinde, hiçbir deðere sahip olmayan ve ekonomik deðerini tümüyle yitiren, ancak sürekli faiz ve anapara olarak
ödenmesi kaçýnýlmaz hale gelen dýþ borçlanma sarmalý içine sürüklenmesi olgusu ile
karþý karþýya kalmýþtýr. Ülke ekonomisi büyümeden, popülist dilde ifade edersek
üretmeden yapýlacak olan dýþ borç ödemeleri, ülkenin gün geçtikçe fakirleþmesi
anlamýna gelmektedir. Bu durumdan çýkýlabilinmesi için ya da en azýndan, Kemal
Derviþ söylemi ile ifade edilecek olursa, dýþ
borçlarýn çevrilebilirliði için GSMHnýn büyüme oranýnýn ortalama %5ler düzeyinde
gerçekleþmesi gerekmektedir. (Burada dýþ
ticaret açýðýndan kaynaklanan yýllýk 20-25
milyar dolarlýk ek dýþ borçlanma gözönüne
alýnmamýþtýr.)
Burjuva ekonomistlerinin makro düzey
olarak tanýmladýklarý ülke ekonomisinin
bütünsel durumu karþýsýnda yapýlanlar ise
mikro düzeyde, yani þirketler ve bankalar
düzeyinde durumu kurtarmaktan ibarettir.
Kemal Derviþ ve IMF programlarýnýn özü, ülkenin önde gelen þirket ve bankalarýnýn
ayakta kalmasýný saðlamaktýr. Bu nedenle,
yakýnda düze çýkýyoruz ya da düze çýktýk
gibisinden söylemlerin gerçek içeriði, tek
tek belli þirketler ve bankalar düzeyinde bulunabilir.
Son bankalar yasasýyla birlikte özsermayesi olan, ancak gücünü yitirmiþ bankalara yapýlacak olan 5 milyar dolarlýk açýk
transferle birlikte söylenenlere bakýldýðýnda
durum daha açýk görülecektir.
Kemal Derviþe göre, zor durumdaki
bankalara verilecek ek sermaye desteði ile
piyasa yapýcý bankalar kurtarýlacak ve
kurtulan bankalar kredi verebilir hale gelecektir. Böylece reel sektör* bu bankalardan kredi alacak, yeni yatýrýmlar yapacak
ve ekonomi hýzla geliþecek, büyüyecek!
Tam bir Nasrettin Hoca hikayesi!
Bugün makro ekonomiyi az ya da çok
izleyen herkesin bildiði gibi, piyasa yapýcý
bankalar, aðýrlýklý olarak Hazine bonolarýnýn
alýcýsý durumundadýr. Tüm iç borçlarýn çevrilebilirliði safsatasýnýn ardýnda yatan gerçek, bu bankalarýn sürekli hazine bonolarý-

nýn alýcýsý olarak varolmalarýdýr. Ýç borçlanma ise, dolaylý araçlar kullanýlarak dýþ borçlarýn ödenebilmesi için devletin iç piyasadan
yüksek faizle borçlanmasýndan baþka birþey
deðildir. Bu nedenle, piyasa yapýcý bankalarýn giderek bozulan yapýlarýnýn düzeltilmesi, hazine bonolarý alýcýsý olarak varlýklarýný sürdürebilir hale getirilmesi zorunlu hale
gelmiþtir. Bu bankalarýn, iddia edildiði gibi,
reel sektöre kredi verebilir hale getirilmesi diye birþey sözkonusu deðildir.
Gelinen nokta, daha fazla reel sektör
kuruluþunun iflas etmesi, daha fazla iþsizlik,
daha az üretmek ve daha az tüketmektir.
Tüketimin olabildiðince düþürülmesi, ayný
zamanda desenflasyonist sonuçlar ortaya çýkarmasý açýsýndan da IMF programýnýn ayrýlmaz bir parçasýný oluþturmaktadýr.
Üretmeden ve tüketmeden, ister iç borca çevrilmiþ dýþ borçlar, ister doðrudan dýþ
borçlar nasýl ödenecektir? Devlet bu borçlarý
ödemek için gerekli kaynaðý nereden bulacaktýr? Ýþte sorunun geldiði son nokta
burasýdýr.
Ýç ve dýþ borçlarýn çevrilebilirliði için
gerekli kaynak, televoleci ekonomistlerin
çok sevdikleri deyimle, faiz dýþý fazlayla,
yani devletin vergi gelirleriyle saðlanacaktýr.
Üretim yapýlamadýðý koþullarda vergi
kimlerden alýnacaktýr?
Herkesin bileceði gibi, doðrudan tüketiciden, yani iþçilerden, köylülerden, kent
küçük-burjuvazisinden. Bu ise, her türden
tüketim üzerinden alýnan vergilerin sürekli
artýrýlmasý anlamýna gelmektedir. Akaryakýt
Tüketim Vergisinde yapýlan sürekli artýþlarýn
ardýnda yatan gerçek de budur.
* Reel sektör diye yeni bir deyim yaratýlmýþtýr. Bu
moda deyimle ifade edilen, ekonominin gerçek
sektörü olarak sanayidir. Ekonomi-politikte mali, ticari, sanayi sektörleri olarak geçen ekonomik birimler, yeni söylemde finans, hizmetler ve reel
sektör olarak tanýmlanmaktadýr. Ancak bunlar mali,
ticari ve sanayi sektörleri kavramlarýndan çok daha
muðlak kavramlar olduklarýndan, istenildiði gibi üzerinde demagoji yapýlabilinmektedir. Týpký deðiþen ve
deðiþmeyen sermaye kavramlarýnýn karþýsýnda kullanýlan sabit ve döner sermaye kavramlarý gibi. Ancak ülkemizde reel sektör deyiminin moda haline
gelmesinin ana nedeni, küçük ve orta ölçekli sanayicilerin kendilerini bulunmaz Hint kumaþý gibi gösterme çabalarýnýn bir ürünüdür. Reel sektör söylemiyle, kendilerinin ekonominin gerçek sahipleri
olduklarýný söylemeye çalýþmaktadýrlar. Bu yolla,
kamuoyu desteði saðlayarak devletten kendileri için
ek avantajlar saðlama peþindedirler.
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Ancak sorun yine bitmemektedir.
Doðrudan tüketici olan kitleden vergi
alýnabilinmesi için, öncelikle bu kesimin
belli bir geliri olmasý þarttýr. Gelir ise, ücret
ya da maaþ olarak bu kesime veriliyor olmalýdýr. Ýþsizliðin sürekli büyüdüðü koþullarda
gelirler sürekli azalacaðýndan, alýnan vergi miktarý da sürekli azalacaktýr. Böylece
doðrudan tüketim üzerinden alýnan vergilerin yükseltilmesi ile gelir sahibi kesimlerden deðer transferi yapýlmasý, yani faiz dýþý
fazlanýn sürekli büyütülmesi olanaksýzdýr.
Bu durumda geriye kalan tek þey, kiþilerin
parasal birikimleri ve özel mülkiyetlerinde bulundurduklarý mallarýdýr, yani evler,

arabalar, takýlar, ev eþyalarý vb. Sýra bunlarýn paraya çevrilmesi, yani satýlmasýndadýr.
Ýþte, dýþa baðýmlý (emperyalizm) bir ülke
ekonomisinin ulaþtýðý son nokta, tüm halk
kitlelerinin olabilecek en geniþ ölçekte
mülksüzleþtirilmeleridir. Artýk komünistlerin iktidara gelip, onlarýn evlerine, arabalarýna, eþyalarýna el koymasýndan korkmalarý
gerekmemektedir. Onlar, bizzat kendi düzenleri tarafýndan mülksüzleþtirilecektir. Komünistlere yapýlacak tek þey býrakmaktadýrlar: mülksüzleþtirenlerin mülksüzleþtirilmesi.
Ýþte psiko-ekonomistlerin sonal olarak
vardýklarý yer burasýdýr.
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Yeni [19.] Stand-by Anlaþmasý
ve [Son] Niyet Mektubu

Hemen hemen her ay iki kez düze çýktýk, krizi geçiþtiriyoruz türünden açýklamalar yapan Kemal Derviþin en son 4 Aralýk tarihli açýklamasýna bakýlacak olursa 2002 yýlýnda enflasyon %35lere indirilecek ve düze
çýkýlacaktýr. Böyle bir geliþme saðlanabilmesi için yapýlmasý gereken ise
IMF ile yeni bir stand-by anlaþmasý imzalamak olmaktadýr. Basýnda yer
alan haberlere göre, 20 kiþilik IMF heyeti Ankarada yeni stand-by anlaþmasýný hazýrlamaktadýr. Maliye Bakaný Sümer Oralýn açýklamasýna göre, bu yeni
stand-by anlaþmasý üç yýl süreli olacaktýr. Bu yeni stand-by anlaþmasýnda
nelerin yer alacaðý henüz tam olarak bilinmemektedir...
Ancak kamuoyuna yansýyan bilgilere göre, yeni stand-by anlaþmasýnýn
ilk uygulamalarý devlet yönetimine iliþkin olacaktýr. Kamu harcamalarýnýn
azaltýlmasý paravanasý altýnda devletin vergi dýþý tüm ekonomik kaynaklarý
ve faaliyetleri tasfiye edilecektir. Gelinen aþama, devletin küçültülmesi deðil, doðrudan tasfiyesi aþamasýdýr. Bu nedenle, bugünden itibaren ekonomik yalan ve uydurma haber ve bilgi akýþýnýn aðýrlýk noktasýný devlet ve
devlet yönetimi oluþturacaktýr. Böylece siyasal devlet ile ulusal devletin gereksiz bir yük olduðu kanýsý kitlelerde yaratýlmaya çalýþýlacaktýr. Bu ise,
seçme ve seçilme hakký baþta olmak üzere tüm siyasal hak ve özgürlüklerin ortadan kaldýrýlmasý için uygun bir ortam hazýrlayacaktýr.
Diyebiliriz ki, IMF tarafýndan Ankarada hazýrlanan yeni stand-by
anlaþmasý ile seçimler ve seçimlerle iþbaþýna gelen hükümetlerin yönettiði
siyasal devlet tasfiye edilecek ve yerine atanmýþ ekonomistler ve ekonomi geçirilecektir.
[Kurtuluþ Cephesi, 64. Sayý, Kasým-Aralýk 2001]



Ve tarihler B. Ecevitin tarihi ABD gezisini gösterdiðinde (18 Ocak 2002) Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný sýfatýyla Kemal Derviþ yeni stand-by anlaþmasýyla ilgili
yeni Niyet Mektubunu Washingtonda imzalayarak IMFye sunmuþtur.
Ýmza günü Kemal Derviþ, gazetecilere þu
açýklamayý yapmýþtýr:
SAKLI BÝR ÞEY YOK
Derviþ, kabul edilmesinden sonra
niyet mektubunun kamuoyuna açýklanacaðýný belirtti.
Derviþ, Kabul edilen yasalarýn

yürürlüðe girmesi, ondan sonra Bakanlar Kurulunun da üstünde çalýþtýðý yatýrým ortamý ile ilgili, þeffaflaþmanýn birtakým önlemleri ile ilgili, kamu
bankalarýndaki yapýlanmayla ilgili
bazý çalýþmalar devam ediyor. Yani
saklý bir þey yok. Ancak, ayrýntýlar
üzerinde kesin sonuca varmadan
daha fazlasýný söylemek yararlý olmaz. Niyet Mektubunu her zaman
yaptýðýmýz gibi bu seferde kamuoyuna açýklayacaðýz..
Böylece hazýrlýklarýna Kasým 2001 ortala-
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rýnda baþlanan ve Aralýk ayýnda hazýrlandýðý ilan edilen yeni stand-by anlaþmasýnýn
koþullarý (ki Niyet Mektubu bu koþullarýn
kabul edildiðini belirten bir anlaþma metnidir) Þubat ayýna girilirken henüz ve yine
kamuoyuna açýklanmamýþtýr. Nisan 2001 tarihinde 15 günde 15 yasa çýkmazsa IMF ile
anlaþma olmaz diyerek icraata baþlayan
Kemal Derviþin yeni stand-by anlaþmasýna
iliþkin olarak yaptýðý tek açýklama, IMFnin
10 milyar dolar kredi vereceðini ve 10 milyar dolarlýk kaynaðý serbest býrakmak için
ihale, tütün ve borçlanma kanunlarýnýn
yasalaþmasýný þart koþtuðunu açýklamasý
olmuþtur.
2002 yýlýna girildiðinde IMFnin baþka
þartlar da koþtuðu gazetelere yansýtýlmaya
baþlanmýþtýr. Bunun ardýndan Bankalar Yasasýnýn çýkmasý ve Cumhurbaþkaný tarafýndan imzalanmasýnýn gerekli olduðu dolaylý
yollardan yazýlýp çizilmeye baþlanmýþtýr.
10 Ocak günü TBMM tarafýndan alelacele çýkartýlarak Ecevitin ABD gezisine yetiþtirilen Bankalar Yasasý deðiþikliðinin üç maddesinin 25 Ocak günü Cumhurbaþkaný tarafýndan veto edilmesi üzerine havaalanýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Kemal
Derviþ, Bu durum IMF ile iliþkileri olumsuz
etkileyecektir þeklinde kýsa bir açýklama
yaptýktan sonra yakýn arkadaþý Prof. Dr.
Asaf Savaþ Akatýn Yeniköydeki evine gitmiþtir.
Böylece IMF Ýcra Kurulunun 4 Þubatta
toplanarak yeni stand-by anlaþmasýný onaylayacaðý bilgisinden baþka hiç bir bilgi resmen kamuoyuna açýklanmamýþtýr.
Kamuoyuna sýzan bilgilere bakýldýðýnda, böylesine gizlilik ve ketumluk içinde hazýrlanan yeni stand-by anlaþmasý okunduðunda þok edici olmasa bile, uygulamasýyla ülkeyi þok edeceðini, yani tümüyle hareketsiz ve iþlevsiz bir yapýya sokacaðý görülmektedir.
IMFnin 2002-2004 arasýnda geçerli olacak olan stand-by anlaþmasýyla vereceði ilan
edilen 10 milyar dolarlýk kredi için þart koþtuðu ilan edilen Tütün Yasasý, bilindiði gibi,
3 Ocak günü eski haliyle meclisten geçirilmiþ ve Cumhurbaþkaný tarafýndan zorunlu
olarak onaylanarak yürürlüðe girmiþtir.
Yeni tütün yasasý, bir yandan Tekelin
özelleþtirilmesini garanti altýna alýrken, diðer yandan 2002 ve sonraki yýllar tütün ürünü için destekleme alýmý yapýlmaz hükmünü getirmektedir. Üzerinde en çok ko-

nuþulan ve bakanýn istifasýna yol açan yabancý sigara tekellerine iliþkin hüküm ise,
yýllýk en az 2 milyar adet sigara üretenler
ayný markadan olmak üzere serbestçe ithalat yapabilecek, fiyatlandýrabilecek ve
satabilecekler þeklinde yasalaþtýrýlmýþtýr.
Tütün Yasasýnýn bu yeni maddeleriyle
yerli tütün üretimi tümüyle kendi kaderine
terkedilmektedir. Destekleme alýmýnýn tümüyle kaldýrýlmasý, en açýk biçimde tütün
köylülerinin topraklarýný ellerinden çýkarmalarýna ve kentlere göç etmek zorunda kalmalarýna neden olacaktýr. Kalan ise, tüm sigara piyasasýnýn Philip Morris-Sabancý ile
R.J. Reynoldsýn tekeli altýna sokulmasýdýr.
Yeni stand-by anlaþmasý için Kemal Derviþin IMF þartý olarak ileri sürdüðü Kamu
Ýhale Yasasý ise, 4 Ocak günü meclisten geçerek yasalaþmýþtýr.
Yeni Kamu Ýhale Yasasýyla, küçük bir
kaç istisna dýþýnda yabancý þirketlerin her
türlü kamu ihalesine doðrudan katýlmalarý serbest hale getirilmiþtir.
Yabancý þirketlerin kamu ihalelerine doðrudan katýlmalarýnýn önünün açýlmasýyla,
özellikle 1980 askeri darbesiyle birlikte orta
direk yaratmak amacýyla en geniþ ölçekte
uygulanan yerli ortak uygulamasý büyük
ölçüde ortadan kaldýrýlmýþ olmaktadýr. Genellikle küçük ve orta ölçekli müteahhit firmalarý ile yabancý þirketlerin kaðýt üzerinde
ortaðý görünerek komisyon alan T. Özal dönemi yeni iþbitiriciler bu yolla tasfiye edilmektedir. Bu da, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýf ve tabakalarýn ekonomik gücünü
önemli ölçüde zayýflatacaktýr. Böylece, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýf ve tabakalar
arasýndaki ayrýþmalar ve bölünmeler ve bunun siyasal yansýlarý, ekonomik tasfiye yoluyla ortadan kaldýrýlarak, oligarþinin (dolayýsýyla emperyalist tekellerin) 1990 sonrasýnda bu nedenle zayýflayan siyasal otoritesi
güçlendirilmiþ olunacaktýr. Hiç söylemeye
gerek yoktur ki bu yasa, diðer yandan emperyalist tekellerin ülke içindeki siyasal
iliþkilere doðrudan müdahalesinin yolunu da açmýþ olmaktadýr.
Son yasa ise, Kemal Derviþin bu durum IMF ile iliþkileri olumsuz etkileyecektir dediði Bankalar Yasasýdýr. Tam adýyla
Mali Sektöre Olan Borçlarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanun olan bu yasa,
daha önceki yazýmýzda deðindiðimiz gibi,
özsermayesi olan, ancak gücünü yitir-
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miþ olan bankalara sermayelerini güçlendirmek görünümü altýnda para transferi yapýlmasýný içermektedir. Ancak yasa, sadece
özsermayesi olan, ancak gücünü yitirmiþ bankalarýn sermayelerini güçlendirmekle sýnýrlý olmayýp, kamu bankalarýnýn
(Ziraat Bankasý, Halk Bankasý ve Emlak
Bankasý) özelleþtirilmesini de kapsamaktadýr.
Doðal olarak her özelleþtirme uygulamasýnda yapýldýðý gibi, özelleþtirilecek kamu
bankalarýnýn da, satýn alacaklar için uygun
hale getirilmesi yasal hale getirilmiþtir. Kemal Derviþin çok önemli diyerek aceleyle TBMMden geçirttiði yasa, Ziraat Bankasý
ile Halk Bankasýnýn 900 þubesinin kapatýlarak 30.000 çalýþanýnýn iþten çýkartýlmasýný
en kolay yoldan halletmektedir.
Cumhurbaþkaný Sezer tarafýndan veto
edilen yasanýn 6. maddesinde þöyle denilmektedir:
Bankalarda 31.12.2002 tarihinden
sonra özel hukuk hükümlerine tâbi
olmayan personel çalýþtýrýlamaz.
Yeniden yapýlandýrma sürecinde bankalarýn yönetim kurullarýnca gerek
özel hukuk hükümlerine göre çalýþtýrýlmak üzere kendisine sözleþme teklif edilen ancak özel hukuk hükümlerine göre çalýþmayý kabul etmeyen
gerekse özel hukuk hükümlerine
göre çalýþmasý uygun görülmeyip
sözleþme imzalanmayan personel,
bankalarýn yönetim kurullarýnca Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilir.
Görüldüðü gibi, bankalarda özel hukuk
hükümlerine tâbi olmayan personel çalýþtýrýlamaz denilerek, daha özelleþtirilmeden Ziraat ve Halk Bankasýnda çalýþan memurlarýn kamu görevlisi olma nitelikleri ellerinden alýnmaktadýr. Bu durum bir kez gerçekleþtirildikten sonra, bu bankalarda çalýþanlar
özel hukuk kapsamýnda hýzla iþten çýkartýlabilinecektir. IMFnin koþullarýndan birisi
olan kamu çalýþanlarýnýn sayýsýnýn azaltýlmasý, böylece basit bir yasa tekniði oyunu
ile kolayca uygulamaya sokulmak istenmektedir. Yasanýn bu maddesi, bu haliyle yasalaþtýðý takdirde, Ziraat ve Halk Bankasýndan
ilk elde çýkartýlmasý planlanmýþ olan 30.000
kiþi, baþka kamu kuruluþlarýna atanmadan,
doðrudan iþten atýlacaklardýr.
Yine Cumhurbaþkaný Sezer tarafýndan
þimdilik veto edilmiþ olan 7. maddede ise
þunlar yazýlýdýr:

Özel kanunlarla kurulmuþ kamu
tüzel kiþiliðini ve idari ve malî özerkliði haiz kurul, üst kurul ve bunlara
baðlý kurumlarýn yýllýk hesaplarý Baþbakanlýk tarafýndan belirlenen Baþbakanlýk müfettiþi, Baþbakanlýk Yüksek Denetleme Kurulu denetçisi ve
Maliye müfettiþinden oluþan bir komisyon tarafýndan denetlenir.
Bu madde kapsamýndaki kurul,
üst kurul ve bunlara baðlý kurumlarýn faaliyetleri hakkýndaki yýllýk rapor,
her yýlýn Mayýs ayý sonuna kadar Bakanlar Kuruluna sunulur. Bu kurul ve
kuruluþlar faaliyetlerine iliþkin olarak
yýlda bir defa TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunu bilgilendirir.
Bu madde kapsamýndaki kurul,
üst kurul ve bunlara baðlý kurumlar
6245 sayýlý Harcýrah Kanunu, 1050 sayýlý Muhasebei Umumiye Kanunu ve
832 sayýlý Sayýþtay Kanununa tâbi
deðildir.
Bu madde kapsamýndaki kurul,
üst kurul ve bunlara baðlý kurumlarýn kanunlarýndaki ve diðer kanunlardaki bu maddeye aykýrý hükümler
uygulanmaz.
Basit, basit olduðu kadar kurnazca sözcük oyunlarýyla özelleþtirme süreci içinde Ziraat ve Halk Bankasý ile diðer kamu kuruluþlarýn tüm denetim yollarý ortadan kaldýrýlmaktadýr.
Öyle ki, Cumhurbaþkanlýðýna baðlý Devlet Denetleme Kurulu ile genel ve katma
bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarýný TBMM adýna denetlemekle görevli Sayýþtay devreden çýkartýlmaktadýr. Bu, doðrudan Cumhurbaþkanlýðý ile TBMMnin kurum
olarak devreden çýkartýlmasýndan baþka
birþey deðildir.
Diðer yandan maddenin son paragrafýyla özel kanunlarla kurulmuþ kamu tüzel kiþiliðini ve idari ve malî özerkliði haiz kurul,
üst kurul ve bunlara baðlý kurumlarýn denetimi de ortadan kaldýrýlmaktadýr. Bu kurumlar ise, Rekabet Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu ve Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumudur.
Kemal Derviþin sözleriyle ifade edersek,
özsermayesi olan, ancak gücünü yitirmiþ bankalara sermaye desteði saðlamak
amacýyla çýkartýldýðý iddia edilen yasa, ayný
zamanda kamu bankalarýnýn özelleþtirilmesi
ve çalýþanlarýnýn iþten çýkarýlmasý yasasý hali-
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ne getirilmiþtir. Daha da önemlisi, yine Kemal Derviþin þeffaf yapýlacaðýný ilan ettiði
uygulamanýn yasasý bile, baþtan sona þeffaflýktan kaçmanýn, yapýlacak iþleri denetimden kaçýrmanýn yollarý ile doludur. Bu
öylesine yüzsüzce yapýlmýþtýr ki, yasanýn geçici maddesine þunlar kolayca yazýlabilmiþtir:
Ziraat Bankasý, Türkiye Halk Bankasý ve Türkiye Emlâk Bankasý Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu üyelerinin bu Kanun ve 4603 sayýlý Kanun
hükümleri çerçevesinde yaptýklarý
iþlemlerden dolayý hukuki sorumluluklarý bankacýlýk sektöründe faaliyette bulunan özel bankalarýn yönetim, denetim ve tasfiye kurullarýna
uygulanan özel hukuk hükümlerine
ve mevzuata tâbidir.
(Bu bankalarýn), Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu üyeleri ceza ve
idare hukuku bakýmýndan memur
sayýlmazlar.
Kamu bankalarýnýn özelleþtirilmesi ve
tasfiye edilmesiyle görevli yöneticiler, deneticiler ve tasfiye görevlilerinin daha sonraki
zamanlarda (aylar ya da yýllar sonrasýnda)
yaptýklarý iþlemlerden dolayý sorumlu tutulmamalarý için Bankalar Yasasýna eklenen
bu hüküm, açýk ve net biçimde, kamu bankalarýnýn yönetici, denetici ve tasfiye görevlilerinin kamu çýkarlarýný deðil, özel çýkarlarý koruyacaklarý alenen ilan edilmektedir.*
Kemal Derviþin övünerek, Devlet desteði hala sermayesi olan yani sýfýrýn üstünde ancak bu sermayesinin bir kýsmýný kriz
nedeniyle yitirmiþ bankalara çok þeffaf ve
aslýnda zor þartlarda verilecek. Birincisi,
daha fazla sermaye koymak zorunda olacak banka sahibi. Ýkincisi hesaplarý üç aþamalý denetimden geçecek. Bir þimdiki denetim, iki bu denetime ek denetim,üç BDDKnýn denetimi. Bu þeffaflýða daha hiçbir
zaman Türkiyede ulaþamadýk dediði
þeffaflýk ise, Enron olayý ile birlikte daha
þeffaf hale gelmiþtir.
Bilineceði gibi, Enron, ABDnin en büyük
enerji sektörü þirketidir. Her Amerikan dev
* Elbetteki herkesin kendi özel çýkarý peþinde koþmasýnýn bir meziyet ve ahlak olarak sunulduðu,
kamu çýkarlarýndan sözetmenin aptallýk olarak
kabul edildiði bir ortamda, kamunun da böylesine bir yasa deðiþikliði karþýsýnda tepki göstermesi
beklenemez.

þirketi gibi, uluslararasý tekel durumundadýr.
Türkiye de dahil olmak üzere, dünyanýn hemen her yerinde elektrik santralleri, daðýtým
þebekeleri, gaz boru hatlarý, rüzgar enerjisi
santralleri gibi yüzlerce alanda faaliyet yürüten Enron, dünya ekonomik bunalýmýnýn en
büyük iflasý olarak tarih yazmýþtýr.
Enronun varlýk büyüklüðü 30 Eylül 2001
itibariyle 62 milyar dolarý aþmaktadýr. Yýllýk
cirosu 111 milyar dolardýr. Bu haliyle Enron
un iflasý, dünya mali tarihinin en büyük
iflasý niteliðindedir. (Ýkinci sýradaki en büyük
iflas 1987 yýlýnda 51 milyar dolarla Texaco
Inc. iflasýdýr. Onlarý 1988 yýlýnda 46.1 milyar
dolarla Financial Corp. of Amerika izlemektedir.)
Böylesine büyük bir iflas olayý, bugün
dünya emperyalist ekonomilerinin içinde
bulunduðu bunalýmýn boyutlarýný göstermekle birlikte, ayný zamanda yolsuzluklarýn
kökeninin nerelerde yattýðýný da açýkça göstermektedir.
Enron iflasý ile birlikte, þirketin ABD baþkaný W. Bushla olan parasal iliþkileri basýnda yer alýrken, diðer yandan baðýmsýz mali
denetçisinin þirkete ait binlerce belgeyi
ve bilgisayar kayýtlarýný iflas ilanýndan kýsa süre önce imha ettiði ortaya çýkmýþtýr.
Bu baðýmsýz mali denetçi, Türkiyedeki
gerçek adýyla Yeminli Mali Müþavir ise
ünlü denetim ve danýþmanlýk þirketi Arthur Andersendir.
Arthur Andersen denetim ve danýþmanlýk þirketi ülkemizde de birçok kuruluþun
mali denetmenidir. Kemal Derviþin son
Bankalar Yasasýnda þeffaflýk olarak ilan
ettiði üç aþamalý denetimi gerçekleþtirecek olan þirket de Arthur Andersendir.
Arthur Andersenin ülkemizdeki faaliyetleri bununla sýnýrlý deðildir.
Telekomu özelleþtirme sürecine hazýrlayacak olan danýþmanlýk ihalesini 2.8 milyon dolara Arthur Andersen kazanmýþtýr.
Denetim ve danýþmanlýk þirketi Arthur Andersenin Türk Telekomun özelleþtirmeyle
ilgili planlarý (kendi dillerinde stratejiyi) hazýrlayacak ve yaklaþýk bir yýl içinde de þirketi
yeniden yapýlandýracaktýr. Ayrýca Fona alýnan 19 bankanýn bazýlarýnýn da mali denetimi bu þirket tarafýndan yapýlmaktadýr.
Diyebiliriz ki, Arthur Andersen, her türlü
muhasebe hilelerini kullanarak danýþmanlýk yaptýðý þirketlerin bilançolarýnda makyaj
yapmakta uzmanlaþmýþ bir þirkettir. Dolayýsýyla denetim iþlemleri sýrasýnda da, ayný
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uzmanlýðýný kullanarak, þiþirilmiþ bilançolarla þirketleri iyi durumda göstermektedir. Elbetteki, tüm bu uzmanlýklarýný, kim
daha çok para verirse onun hizmetine sunmaktadýrlar.
Ancak Arthur Andersen þirketinin kamuoyunca çok bilinmeyen bir baþka popüler
yaný daha bulunmaktadýr: Ýnsan kaynaklarý uzmanlýðý.
Bir yazarýn ifadesiyle söylersek, insan
kaynaklarý uzmanlýðý, yükselen mesleklerin baþýnda gelmektedir. Asli iþlevleri ise,
yazar tarafýndan þöyle ifade edilmektedir:
Kafa avcýlýðý, bilimsel adýyla insan kaynaklarý uzmanlýðý Türkiyede
de yükselen mesleklerden biri haline geldi.
Kafa avcýlarýnýn iþi; doðru iþe doðru kiþiyi bularak baþarýyý saðlamak;
10 kiþinin yapacaðý iþi doðru seçimlerle 5 kiþiye yaptýrýp maliyet düþürmek. Bu uðurda gerekirse baþka firmalarýn baþarýlý elemanlarýný yeni iþler için cazip tekliflerle ayartmaktan
da kaçýnmýyorlar. Veya bir yerlere
transfer olmak isteyenler, onlara gizlice baþvurup daha cazip iþler bulmaya çalýþýyorlar. Onlar da yüksek komisyonlarla aracýlýk yaparak, bazý elemanlarý firmalarýndan kopararak baþka firmalara geçmelerini saðlýyorlar.*
Ýþte, Enron olayýnda muhasebe kayýtlarýný ve belgelerini imha eden, ülkemizde Telekomun özelleþtirilmesini planlayan, Fona
devredilen bankalarýn yeminli mali müþaviri olan ve son olarak Bankalar Yasasý ile
özel bankalara kaynak transferinde denetçi olarak görevlendirilen Arthur Andersen
þirketi, böylesine her türlü ahlaki deðerlerden uzak, sadece para için yaþayan ve her
þeyi yapan insanlardan oluþan bir topluluk-

tur.

Kemal Derviþin IMF ile yapýlacak olan
19. stand-by anlaþmasý için olmaz-sa-olmaz
koþul olarak ileri sürdüðü yasalarýn neler getirdiði bu kýsa bilgilerle bile anlaþýlabilir olmaktadýr.
Öyle görülmektedir ki, 19. stand-by anlaþmasýnýn kýsa vadeli ilk hedefi, orta burjuvazinin (tekelleþememiþ sanayi ve ticaret burjuvazisi) mülksüzleþtirilmesi ve
siyasal olarak tasfiye edilmesidir. Özellikle
bu tasfiyede ilk planda banka sahibi kesim ile yasal zorunluluk nedeniyle yabancý þirketlerin yerli ortaðý sýfatýyla komisyon alan kesim yer almaktadýr. Kemal Derviþin doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarý için ortamý iyileþtirme söyleminin yeni
içeriði de bu kesimlerin tasfiye edilerek yabancý sermaye için kâr oranlarýný yükseltmek olmaktadýr. Bu amaçla, her türlü demagoji, propaganda, yasa oyunlarý kullanýlmaktadýr.
Yeni stand-by anlaþmasýnda çalýþan kesimler için yeni bir þey bulunmamaktadýr.
Onlar, dün olduðu gibi, bugün de %5-10 ücret ve maaþ artýþlarýyla ve reel olarak %5070 ücret ve maaþ azalmasýyla daha da yoksullaþarak yaþamlarýný sürdürmeye devam
edeceklerdir. Elbette onbinlerce yeni iþsizler
ordusuna katýlmadýklarý sürece.
Köylüler, destekleme alýmlarýnýn kaldýrýldýðý koþullarda, bir süre doðrudan gelir desteði söylemiyle avutulmaya devam edilecekler ve giderek topraksýz köylü ya da
kentlerin iþsizler ordusunun yeni üyeleri olarak ortaya çýkmaya devam edeceklerdir.
Elinde hala biraz parasý kalmýþ olan
küçük-burjuva kesimler ise, dün olduðu gibi,
borsa, repo, döviz, bono söylemleri arasýnda bu paralarýný da yitirerek, düþük gelirliler kategorisine ineceklerdir.

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

$

* Deniz Akýn, Yeni Asýr.
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ULAÞ BARDAKÇI

1947 Hacýbektaþ/19 Þubat 1972 Ýstanbul
Ulaþ Bardakçýnýn Arnavutköy Üvez Sokak
No. 8/1deki evde gizlendiði istihbar edilmesi
üzerine, 19 Þubat 1972 günü saat 07.00de
mezkur mahalle Komiser Muavini Alican Özgenler baþkanlýðýnda polis memurlarý Reþat
Okutan, Tamer Gürbüz, Tayfun Ergüven, Turan
Koçak, Salim Somun ve Habib Gürden müteþekkil tim gelmiþ, ayrýca ev çevresinde asker
ve toplum zabýtasý kuvvetlerince çevre emniyeti alýnmasýný müteakip Alican Özgenler, Reþat Okutan, Tamer Gürbüz ve Turan Koçak,
Ulaþ Bardakçýnýn gizlendiði öðrenilen Lale
Arýkdala ait daire kapýsýný çalmýþlardýr. Görevliler, kapýyý açan Lale Arýkdala evde arama yapacaklarýný, baþkaca kimse olup olmadýðýný
sorduklarýnda, adý geçenin gayet soðukkanlý bir
þekilde evde yalnýz oturduðunu baþka bir kimse olmadýðýný beyan etmesi üzerine tim mensuplarý derhal eve girerek salon salomanje, bir
küçük oda, bir küçük koridor, mutfak ve 2 odadan ibaret dairede arama yapmaya baþlamýþlardýr. Komiser muavini Alican Özgenler ve görevli memurlardan ikisi Lale Arýkdaldan gerekli görülen bazý konularý sorarken, polis memuru Reþat Okutan küçük koridor nihayetindeki
odaya girmiþ, oda kapýsý soluna düþen köþedeki karyola üzerinde bir erkek ceketinin bulunduðunu görerek arkadaþlarýna burada erkek
elbiseleri var diye seslendiðinde bu sýrada karyolanýn karþýsýndaki duvara bitiþik bulunan vinylexten mamul gardrop ön tarafýnýn açýldýðýný,
bir tabanca namlusunun dýþarý doðru uzatýldýðýný görmesiyle birlikte, Ulaþ Bardakçý tarafýndan tabanca ile atýþa baþlanýlmýþtýr. Bu durum
karþýsýnda polis memuru Reþat Okutan ile oda
penceresi dýþýnda bulunan diðer görevliler de
karþý atýþta bulunmalarý sonucu, Ulaþ Bardakçý,
isabet eden kurþunlar sebebiyle ölmüþ, görevli polis memuru Reþat Okutan ve Tamer Gürbüz hayati tehlike arzedecek þekilde yaralanmýþlardýr.
Görevlilerce mahallinde yapýlan tesbit ve
tahkikte: Ulaþ Bardakçý tarafýndan çatýþmada
kullanýlan 9 mm. çaplý Smith-Wesson marka
tabanca ve 62 adet ayný çaplý mermi, yasaklanmýþ Marksist-Leninist kitaplar ile Ulaþ Bardakçýnýn üzerinden 11.853,50 lira ve ayrýca
gizli haberleþmeyi saðlamada kullanýlan harfleri ifade eden muayyen þekillerden ibaret þifre
belgesi bulunarak, güvenlik kuvvetlerince zaptedilmiþtir.
THKP-C Davasý Ýddianamesi

Hele Ulaþa Ulaþa
Ulaþ benzerdi güneþe
Ulaþ gardaþ can veriyor
Yüreðim düþtü ateþe.
Ulaþýn elinde mavzer
Mavzeri türküye benzer,
Bizimkiler böyle ölür
Böyle ölür bizimkiler
Tohumlar düþtü topraða
Dokundu yeþil yapraða
Kurban olam kurban olam
Seni yaratan topraða.
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ÝLKER AKMAN
1950 Ankara
26 Ocak 1976/Beylerderesi
1950 yýlýnda doðan Ýlker yoldaþ, devrimci mücadeleye ODTÜ
ye girdikten sonra aktif olarak katýlmýþtýr. Bu yýllarda öðrenci hareketinde yer alýrken, 1971-72 döneminde THKP-C saflarýnda yer
almýþtýr. Kýzýldereden sonra yeniden örgütlenme çalýþmalarýna
katýlarak THKP-C/HDÖnin kurucularýndan birisi olmuþtur. THKPC/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak Marmara ve Güney-Doðu Bölge Yöneticiliði yaptý ve 26 Ocak 1976 günü Malatyada Beylerderesindeki çatýþmada diðer iki yoldaþýyla birlikte þehit düþtü. Ölümünden kýsa bir süre önce hazýrladýðý Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz adlý yazýsý bulunmaktadýr.

HASAN BASRÝ TEMÝZALP
1950 Maraþ
26 Ocak 1976/Beylerderesi
1950 yýlýnda doðdu ve ODTÜ-Maden Mühendisliðine girdikten sonra devrimci mücadeleye katýldý. 1970-73 arasýnda
THKO saflarýnda silahlý mücadeleye katýldý ve tutuklandý. 1974
yýlýnda cezaevinden çýktýktan bir süre sonra THKP-C görüþlerini benimseyerek THKP- C/HDÖ saflarýnda profesyonel devrimci olarak çalýþmaya baþladý. Malatya-Elazýð çevresinde maden
iþçileri arasýnda çalýþtý. THKP-C/HDÖnin Merkez Yönetim Komitesi üyesi olan Hasan Basri yoldaþ, 26 Ocak 1976 tarihinde Malatyanýn Beylerderesi bölgesindeki silahlý çatýþmada
oligarþinin zor güçleri tarafýndan diðer iki yoldaþýyla birlikte
þehit edildi.

YUSUF ZÝYA GÜNEÞ
1955
26 Ocak 1976/Beylerderesi

&

1955 yýlýnda doðdu. 1971deki silahlý mücadelenin etkisiyle
THKP-C sempatizaný olarak devrimci mücadeleye katýldý. ODTÜMühendislik Fakültesine girdikten sonra THKP-C/HDÖ üyesi olarak mücadeleye profesyonel olarak devam etti. Örgütün ilk silahlý
eylem kadrolarýndan olan Yusuf Ziya yoldaþ, Ýlker ve Hasan Basri
yoldaþlar ile birlikte Sivasta gerçekleþtirdikleri silahlý eylemlerden
sonra Malatyada oligarþinin zor güçleriyle giriþtikleri ilk silahlý
çatýþmada yer aldý. Bu çatýþmadan iki gün sonra, 26 Ocak 1976
da kuþatýldýklarý Beylerderesindeki silahlý çatýþmada iki yoldaþýyla
birlikte þehit düþtü.
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YÜKSEL ERÝÞ
1951 Tekirdað/Þarköy
21 Ocak 1977/Trabzon
1951 yýlýnda Tekirdaðýn Þarköy ilçesinde doðdu. Devrimci mücadeleye, Ankara Gazi Eðitim Enstitüsünün Müzik bölümüne girdikten sonra aktif olarak katýldý. 30 Mart 1972deki Kýzýldere olayýndan sonra THKP-Cnin yeniden örgütlenmesinde etkin olarak çalýþtý.
1974 yýlýna kadar ülkenin deðiþik yerlerinde örgütlenme çalýþmalarýný
sürdürdü. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncülerinin kurucularýndan olan Yüksel yoldaþ, ülkenin deðiþik bölgelerinde örgütcü ve yönetici olarak görev yaptý. 1976 yýlýna kadar
sürdürdüðü Güney Anadolu bölge yöneticiliðinden Karadeniz bölge
yöneticiliðine atandý ve kýr gerillasýnýn stratejik hazýrlýklarýný yönetti.
THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak 26 Ocak Harekâtý için bulunduðu Trabzonda 21 Ocak 1977 günü þehit düþtü.

NEDÝM ATILGAN
1959 Uþak/Karahallý-25 Þubat 1981 Selendi
1959 yýlýnda Uþak ilinin Karahallý ilçesinde doðdu. Küçük yaþta
ailesi Ýstanbula taþýndý. Ýlkokulu bitirdikten sonra iþçi olarak çalýþmaya baþladý. 1979dan itibaren THKP-C/HDÖ üyesi olarak örgütsel faaliyetlerde bulundu. 1980 Kasýmýnda gözaltýna alýndýktan sonra hiçbir suçlamayý kabul etmedi. Bir süre sonra zorla askere alýndý. Halkýn silahlý devrimcilere ihtiyacý varken, oligarþiye askerlik
yapmak olanaksýzdýr diyerek birlikten firar etti. Profesyonel olarak
örgütsel faaliyetlere katýldý.
1981 Þubat ayýnda oligarþinin kuþatma ve imha operasyonlarýndan kurtulmak amacýyla çýktýklarý Selendi-Kula daðlarýnda, bir
grup yoldaþý ile birlikte çembere alýndýlar. Bir hafta süren kuþatma
sonunda 25 Þubat 1981 günü meydana gelen bir çatýþmada þehit
düþtü.

MUSTAFA ATMACA
1948 Sivas/Kangal-29 Þubat 1992 Ýstanbul
1948 Sivas/Kangal doðumlu Mustafa Atmaca, iþçi olarak deðiþik
iþyerlerinde ve fabrikalarda çalýþmýþ ve 1976 yýlýnda Sefaköyde metal iþkolunda çalýþtýðý fabrikada iþçi olarak çalýþan Mehmet Yýldýrým
yoldaþla tanýþarak THKP-C/HDÖ örgütsel iliþkileri içine girmiþtir. Bu
tarihten sonra sendikal faaliyetlerde bulunan Mustafa yoldaþ, 1978
yýlýnda baðýmsýz Çaðdaþ Maden-Ýþ Sendikasý Genel Baþkanlýðýna
seçilmiþtir. 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte, tüm sendikalar gibi,
Çaðdaþ Maden-Ýþ de kapatýlmýþ ve Mustafa yoldaþ ve diðer sendika yöneticileri hakkýnda deðiþik davalar açýlmýþtýr.
1981 Mart ayýnda örgüte yönelik bir operasyonda gözaltýna alýnmýþ ve birbuçuk ay sonra tutuklanarak Alemdað cezaevine gönderilmiþtir. 1983 yýlýnda tutsaklýðý sona erdikten sonra iki yýl Tekirdað
da zorunlu ikamete tabi tutulmuþtur. Ýþkence ve tutsaklýk koþullarýndan kaynaklanan hastalýk, etkin bir biçimde devrimci faaliyetlere
katýlmasýný engellemiþ ve her türlü olanaksýzlýklar içinde sürdürülen tedavisi baþarýlý olmamýþ ve 29 Þubat 1992 günü yaþamýný yitirmiþtir.
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Artýk
Arjantin Var!*

2001 yýlýnýn son ayýna girildiðinde Arjantin ve Arjantindeki sokak eylemleri dünya
gündeminin ilk sýrasýna çýktý.
Arjantinde 12 Aralýkta sýradan bir protesto eylemiyle baþlayan olaylar, genel grev,
süpermarketlerin yaðmalanmasý, Meclis binasýnýn basýlmasý eylemleriyle sürmüþ ve
Wall Streetin gözde ekonomisti Domingo Cavallonun, ardýndan Devlet Baþkaný
Fernando de la Ruanýn istifasýyla geliþmiþtir. Ýstifa sonrasýnda beþ devlet baþkaný seçilmiþ olmasýna raðmen, kitle eylemleri sürmüþ ve yeni devlet baþkanlarýný geçmiþ dönemlerdeki tutumlarý ve yolsuzluklarý nedeniyle istifa etmek zorunda býrakmýþtýr. 2
Ocakta devlet baþkanlýðýna Peronistlerin
Halkçý kesiminden Eduardo Duhalde getirilmiþtir.
Arjantinde bu geliþmeler yaþanýrken, ülkemizde dont cry for me, Argentina**



* Ocak ayýnda Alberto Manguel adlý Arjantinli bir
yazarýn Le Mondeda çýkan yazýsýnýn baþlýðý Artýk
Arjantin Yok!tur. Yazý, tümüyle bir mücadeleden
kaçýþ öyküsüdür. Yazar, Arjantinin ulusal destanýnda, sýðýr çobaný Martín Fierro, kendisine ihanet
eden (onu askere alan, topraðýndan, evinden ve ailesinden koparan) adaletsiz sistemden kaçmak için
ülkeyi terkeder ve Arjantinin ünlü hayali kahramanýna atýfta bulunarak Fakat bugün, Arjantinliler için terkedecek hiçbir þey kalmadý, gidecek hiçbir yer de yok. Atalarým tarafýndan hayal edilen ülke,
beni eðiten ve ben yapan bu olaðanüstü ülke, artýk
bir yýkýntý. Arjantin artýk yok; ama onu yok eden alçaklar hâlâ yaþýyor demektedir. Bu duygusal sözlere karþýn Alberto Manguel, mücadeleyi deðil, kaçýþý
iþlemektedir. Bir baþka deyiþle, batsýn bu ülke
mantýðý dile getirilmektedir. Tam bir kaderci ve küçük-burjuva pasifizminin mantýðýdýr.
** Arjantin, benim için aðlama!

baþlýklarý, Türkiye Arjantin olmaz açýklamalarý birbiri ardýna medyada yer almaya baþlamýþtýr. Daha altý ay öncesine kadar
Arjantin modeli uygulanmasýný savunanlar,
bunu hiç söylememiþler gibi, Arjantin modelinin ateþli birer eleþtirmeni olmuþlardýr.
Arjantin, kimilerine göre para kurulu yüzünden, kimilerine göre ise popülist politikalar nedeniyle bu hale düþmüþtür. Bir
baþkalarýna göre ise, Arjantin, IMF ile inatlaþtýðý için batmýþtýr.***
Tüm bu ve benzeri demagojik ya da Arjantin ekonomisinin gerçek yapýsýyla uzaktan yakýndan ilgisi olmayan yorumlarý bir yana býrakýrsak, Arjantin ekonomisinin bu aþamaya nasýl ve neden geldiðini doðru anlayabilmek için, ülkenin yakýn tarihinin bir bütün olarak ele alýnmasý gereklidir.
Arjantin ekonomisi, bizim ülkemiz gibi,
ilk kez ekonomik krizle yüzyüze gelmediði
gibi, IMFnin istikrar tedbirlerini ilk kez uygulayan bir ülke de deðildir.
Bizim ülkemiz gibi Arjantin de, 1950li
yýllardan itibaren IMF ve Dünya Bankasý kapýsýnda dolaþan, benzer zamanlarda IMF ile
stand-by anlaþmalarý imzalayan, istikrar
tedbirleri uygulayan ve askeri darbeler yapýlan bir ülkedir.
Arjantin, Ýspanyol ve Ýngiliz egemenliðin*** 21 Aralýk 2001 tarihli Hürriyet gazetesinde Hürrem Þatýroðlu imzalý yazýda þöyle denilmektedir:
Arjantin, IMF ile inatlaþtý battý
Büyüklük olarak Türkiyeye benzer bir ekonomiye sahip olan Arjantin, IMF politikalarýný uygulamamakta direnince iflas noktasýna geldi. IMF, devalüasyona yanaþmayan Arjantinin 1.3 milyar dolarlýk kredi dilimini serbest býrakmayýnca, ülkede
çöküþ baþladý.
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den çýkarak baðýmsýz devlet haline geldiði
1810 yýlýndan 1930lara kadar, kolonyalizmin
biçimlendirdiði feodal iliþkiler içinde kalmýþtýr. Tüm Latin-Amerika ülkelerinde olduðu
gibi Arjantinde de büyük toprak sahipleri
(latifundistler) ekonominin ve siyasal yaþamýn tümüne egemendir. Büyük ve geniþ
araziler üzerinde yapýlan tahýl ekimi ve
hayvan yetiþtiriciliði, giderek tarýma dayalý
sanayilerin kurulmasýna yol açmýþtýr.
1900lerin baþlarýndan itibaren et ve gýda
sanayi ile dericilik alanlarýnda kurulmaya
baþlayan sanayi kuruluþlarý, eski Avrupa
göçmenlerinin (koloniciler) elindeydi.
Bu dönemde Arjantin ekonomisi, tarým
ürünleri ihracatý ile emperyalist ülkelerin ara
ve tüketim mallarý ithalatýyla sýnýrlý bir yapýya sahipti.
1929 dünya ekonomik bunalýmýyla birlikte, tarým ürünleri ihracýnýn azalmasýnýn,
kaçýnýlmaz olarak, ithalatýn sýnýrlandýrýlmasýný gündeme getirmesiyle birlikte, ilk askeri
dar- be 1930 yýlýnda yapýldý.
1930-45 yýllarý arasýnda, hemen hemen
tüm sömürge ve yarý-sömürge ülkelerde olduðu gibi Arjantinde de ithalat-ihracat dengesini korumak amacýyla (dýþ ticaret dengesi), ithal ikameci sanayileþme yoðun biçimde gerçekleþtirilmeye baþlandý.
Bu dönemdeki sanayileþmenin birinci
sektörü olan tekstil, küçük ve orta ölçekli
iþletmeler olarak yerli girdilere dayanýrken;
lastik, elektrikli aletler ve petrol alanýndaki
sanayiler büyük ölçüde yabancý sermaye
yatýrýmlarýyla gerçekleþtirildi. Sanayi kuruluþlarýnýn sayýsý 40.000den 86.000e yükseldi ve
iþçi sayýsý da ayný oranda arttý. Geliþen sanayi tümüyle emperyalist ülkelerin sermayesine dayandýðýndan, geliþen sanayi burjuvazisi baþtan emperyalizmin iþbirlikçisi olarak
doðmuþtur.
Bu dönemde, iktidarý elinde bulunduran
büyük toprak sahipleri (latifundistler) oligarþisi ile iþbirlikçi sanayi ve ticaret burjuvazisi
arasýndaki çeliþkiler giderek keskinleþmiþ ve
1943 yýlýnda yeni bir askeri darbeyle sonuçlanmýþtýr.
1943 askeri darbesi, ilk dönemde, iþbirlikçi burjuvazinin çýkarlarýna uygun olarak,
bir yandan latifundistlerin ekonomik gücünü
zayýflatýcý uygulamalara yönelirken, diðer
yandan bankacýlýk ve ticaret alanýnda faaliyet yürüten yahudi sermayesine karþý bir dizi önlemi uygulamaya sokmuþtur. Ve her
zaman olduðu gibi, iþbirlikçi burjuvazinin

çalýþma koþullarýný istikrarlý hale getirmek amacýyla, geliþen iþçi sýnýfý hareketine
karþý baský önlemlerini artýrmýþtýr.
Özellikle yahudi sermayesine karþý uygulanan önlemler, bu sermaye çerçevesinde
çalýþan kent küçük-burjuvazisinin askeri yönetime karþý tavýr almasýna neden olmuþtur.
Kent küçük-burjuvazisinin kitlesel desteðini
yitirdiðini gören askeri yönetim, bunun üzerine Çalýþma Bakanlýðýna atanmýþ olan Albay Juan Peron aracýlýðýyla iþçi sendikalarý
ile iliþkileri geliþtirmeye karar vermiþtir.
Daha sonraki yýllarda Peronizm olarak
adlandýrýlacak olan bu politika, bir yandan
sendika yöneticilerini devlet kurumlarýnda
görevlendirirken, diðer yandan iþçilere yeni
ekonomik ve sosyal haklar saðlamak þeklinde olmuþtur.
II. yeniden paylaþým savaþý sonuna kadar, aðýrlýklý olarak Alman, Ýtalyan ve Ýspanyol sermayesine dayanan Arjantin ekonomisi, bu ülkelerin yenilgisi nedeniyle, savaþ
sonrasýnda tam bir kargaþa içine girmiþtir.
Bunun üzerine, askeri yönetim 1946 yýlýnda
seçimlere gitmek zorunda kalmýþtýr.
1946 seçimlerine ordunun ve sendikalarýn desteðinde Ýþçi Partisi lideri olarak giren
Juan Peron kazanmýþ ve devlet baþkaný olmuþtur.
J. Peron hükümeti, ilk iþ olarak, savaþ
öncesinde Alman, Ýtalyan ve Ýspanyol sermayelerine baðlý olan sanayiyi iþler halde
tutabilmek amacýyla ulusal ekonomik geliþmeyi esas alan bir ekonomi-politikayý yürürlüðe sokmuþtur. Savaþ nedeniyle artan tarýmsal ürün ihracatý gelirlerinin büyük kýsmý, sanayinin ara ve yatýrým mallarý gereksinmelerinin ithalatýna ayrýlmýþtýr. Böylece,
1946 yýlýnda ekonomi %10, 1947de %13 büyümüþtür. GSYÝHda %8,7 ve %12,7 artýþ gerçekleþmiþtir. Ayný dönemde reel ücretler
%25 artýrýlmýþtýr.
Gerek sanayinin desteklenmesi için, gerekse reel ücret artýþlarý için gerekli kaynak
ise, tarým ve hayvancýlýk ürünlerinin iç pazardaki fiyatlarýnýn sýnýrlandýrýlmasý ve iç fiyatlar ile ihraç fiyatlarý arasýndaki farkýn, dýþ
ticaretin devletleþtirilmesi yoluyla devlet fonuna aktarýlmasýyla saðlanmýþtýr.
1948 yýlýndan itibaren, bir yandan Arjantinin dýþ ticaret hadleri ihraç ürünlerinin
aleyhine deðiþmeye baþlamýþ, diðer yandan
Arjantinin rezervlerinin büyük bölümünü
oluþturan Ýngiliz sterlininin kovertibilitesinin
kaldýrýlmasý, dýþ ticaret dengesinin tümüyle
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bozulmasýna neden olmuþtur.
Tarýmdan sanayiye kaynak aktarýlmasýna dayanan bu ekonomi-politikanýn en
önemli sonucu ise, tarýmsal üretimin sürekli azalmasý olmuþtur. 1949 yýlýnda tarýmsal
üretim %8 azalmýþtýr.
Bu geliþme karþýsýnda Peron yönetimi,
tarým ürünlerinin iç piyasadaki fiyatlarýný
yükseltmek zorunda kalmýþtýr. Bir baþka deyiþle, tarýma yönelik büyük ölçekli devlet
subvansiyonlarý gündeme getirilmiþtir. Bu da
enflasyonun yükselmesine neden olmuþ ve
enflasyon 1949da %32lere çýkmýþtýr ve
1952ye kadar ayný oranlarda seyretmiþtir.
Birbiri ardýna yapýlan devalüasyonlar ihracat gelirlerinde önemli bir artýþ saðlamaktan uzak kalmýþtýr. Ýhracat gelirleriyle finanse edilen iþbirlikçi sanayi burjuvazisinin
durumu da, düþen ihracat gelirlerine paralel olarak bozulmaya baþlamýþtýr.
1952 yýlýna gelindiðinde Peron yönetimi
ABDden buðday ithal etmek zorunda kalmýþtýr. Zorunlu ithalatý karþýlamak amacýyla, sanayi mallarý ithalatýna kýsýtlamalar getirilmiþtir. Bu ise, iç üretimi ve iç talebi kýsmak demekti. Sonuçta, Peron yönetimi,
1952 yýlýnda yeni bir enflasyonla mücadele
programý hazýrlamaya giriþti.
1952 enflasyon programý, asýl olarak ücretlerin iki yýl süresince dondurulmasýna dayanýyordu. Ödemeler dengesi açýðý, ithalata
getirilen kýsýtlamalar ve ücretlerin dondurulmasýyla meydana gelen iç talep daralmasýna baðlý olarak ortaya çýkan ithalatýn azalmasýyla kapatýldý. Program ilk yýl enflasyonu %5e düþürmekte baþarýlý olmakla birlikte, gerek sanayi üretiminde, gerekse ücretlerde meydana gelen reel düþüþler karþýsýnda sürdürülebilir olmaktan uzaktý.
Ýþte bu koþullarda, Peron yönetimi yeni
kaynak arayýþý içine girmiþ ve 1953 yýlýnda
Amerikan petrol þirketlerinin Arjantinde faaliyet göstermeleri için hazýrlýk yapmaya
baþlamýþtýr. Böylece Peronizm, ulusal ekonomik geliþme (eski deyimle milli kalkýnma) politikasýný terketmeye yönelmiþtir.
Tam bu evrede 1955 askeri darbesi gerçekleþmiþ ve Peron iktidardan uzaklaþtýrýlmýþ ve Ýspanyaya sürgüne gönderilmiþtir.
1955 askeri darbesi, Arjantinde her türlü ulusal ekonomik geliþme yolunun kapandýðý ve ülkenin Amerikan emperyalizminin açýk pazarý haline gelmesinin baþlangýcý
olmuþtur.
Askeri darbenin hemen sonrasýnda Ar-

jantin IMFye üye olmuþ ve ilk IMF istikrar
programý uygulanmaya baþlamýþtýr. Bu tarihten günümüze kadarki tüm Arjantin ekonomi tarihi IMF ile birlikte varolagelmiþtir.
Ýlk yapýlan iþ, Peron döneminde deðeri
sabit tutulmaya çalýþýlan pesonun devalüe
edilmesi olmuþtur. 1956da pesonun deðeri
%150 dolaylarýnda düþürülmüþtür.
Ancak uygulama fazla sürdürülememiþ,
kýsmen eski politikalara dönülmek zorunda
kalýnmýþ ve ardýndan 1958de seçimlere
gidilmiþtir.
1958 seçimlerini, Radikal Partinin sol
kesiminin adayý ve Peroncu sendikalarýn
desteklediði A. Frondizi kazanmýþtýr.
Frondizi yönetiminin ilk yaptýðý iþ, yine
IMFye baþvurmak olmuþtur. Aylar süren
gizli görüþmeler sonucunda 1958 Aralýk
ayýnda IMFyle anlaþmaya varýlmýþ ve 329
milyon dolarlýk stand-by anlaþmasý imzalanmýþtýr.
Bu IMF programý esas olarak, ithalattaki
tüm miktar kýsýtlamalarýný kaldýrmayý, peso
nun serbest piyasada dalgalanmaya býrakýlmasýný ve katlý kur uygulamasýna son verilmesini, banka kredi ve para arzýnýn kýsýtlanmasýný, fiyat sýnýrlamalarýnýn kaldýrýlmasýný, bütçe açýklarýnýn kapatýlmasý için kamu
harcamalarýnýn kýsýlmasýný, maaþlarýn dondurulmasýný ve kamu kuruluþlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýný içeriyordu.
Ve uygulama, tüm IMF programlarýnda
olduðu gibi, yüksek oranlý devalüasyonla
birlikte baþlatýldý. Her zaman olduðu gibi,
enflasyon hýzla yükseldi ve 1959 yýlýnda
%113 oldu.
Özel yabancý sermaye yatýrýmlarýna
vergi indirimi vb. kolaylýklar saðlanmasý yanýnda, çýkarýlan yeni bir yasa ile sýnýrsýz kâr
transferi garantisi saðlandý. Kredilerin sýnýrlandýðý, buna karþýlýk banka faiz hadleri üzerindeki sýnýrlamalarýn sürdürüldüðü bir ortamda, özellikle bankalarla organik iliþkileri
bulunmayan küçük sanayi kuruluþlarý kapanma tehlikesi ile karþýlaþmýþlardý. Öte
yandan, dolaysýz yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn yanýsýra, patent anlaþmalarý, portföy
yatýrýmlarý ve döviz piyasasýnýn serbestleþtirilmesi sonucu kavuþulan dýþ kredi olanaklarý, bir kýsým Arjantinli büyük sanayici için de
yeni yatýrýmlara giriþme olanaðý saðlamaktaydý. 1959-1961 döneminde baþta otomotiv, kimya, metal gibi sektörlerde önemli
yatýrýmlar gerçekleþti. Sadece otomotiv sektöründe 1959-1961 döneminde yatýrým ya-
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pan yabancý sermayeli kuruluþ sayýsý 20 idi.
Ayrýca, yabancý petrol þirketlerinin petrol
arama ve iþleme faaliyetleri için anlaþmalar
imzalandý.
IMF programýnýn ilk þok sonuçlarý alýndýktan sonra pesonun dalgalanmaya býrakýlmasýndan vazgeçilerek, yeniden sabit kur
politikasýna geri dönüldü. Böylece, pesonun aþýrý deðer kaybetmesiyle sermaye ve
kârlarýný kur farklarý nedeniyle kaybetmek
durumunda bulunan doðrudan yabancý
sermaye yatýrýmlarý koruma altýna alýndý.
Diðer yandan, sabit kur politikasýna geri dönüþle, emperyalist ülke mallarýnýn ithalatýnda meydana gelecek düþme önlenmiþ
oldu. Böylece IMF 1958 istikrar programý,
Arjantinde sürekli yinelenen ve bugüne gelen kýsýr döngünün programý olarak þekillenmiþtir.
Bu tarihten itibaren Arjantin ekonomisi,
dalgalý kur-sabit kur politikalarý arasýnda sürekli gidip gelen bir para politikasý çerçevesinde dönmeye baþlamýþtýr. 3-4 yýllýk dönemler halinde uygulanan bu dönüþümlü
kur politikalarý, Arjantindeki doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn artýþýna baðlý
olarak kalýcýlaþmýþ ve süreklilik kazanmýþtýr.
Emperyalist ülke ekonomilerinin, özellikle
Amerikan emperyalizminin içinde bulunduðu duruma baðlý olarak, büyük oranda
dýþ borç ödemelerinin yapýlacaðý dönemlerde dalgalý kur politikasý uygulamaya sokulurken, doðrudan yabancý sermaye giriþlerinin
arttýðý dönemlerde sabit kur politikasý uygulanmasýna aðýrlýk verilmiþtir. Bu yolla, her
durumda emperyalist tekellerin kâr oranlarý yükseltilmiþ ve sermaye deðerleri korunmuþ olmaktadýr.
Arjantinde IMFnin 1958 istikrar programý ile birlikte baþlayan süreç, ekonominin
kýsa süreli geliþme ve onu izleyen durgunluk ve bunalým döngüsü olarak varolagelmiþtir.
1963 yýlýnda yapýlan seçimlerde Radikal
Parti adayý Dr. Arturo Ilio devlet baþkaný olmuþsa da, geliþme-durgunluk-bunalým döngüsünde hiçbir deðiþiklik olmamýþtýr.
1966 seçimlerinde Peroncu adaylarýn yeniden seçilebilme durumunun olduðunu gören Arjantin ordusu, iktidarý doðrudan kendi üzerine almýþtýr. Eski Genelkurmay Baþkaný J. Carlos Ongania askeri yönetimin
devlet baþkaný olmuþtur.
Askeri yönetimin temel hedefi, ekonomik istikrarý saðlayabilmek için siyasi istik-

rarý saðlamak olarak belirlenmiþtir. Bu
amaçla, geliþen Peronist muhalefeti sindirmek ve daðýtmak amacýyla yeni düzenlemelere gidilmiþtir.
Bu yeni düzenlemeler, yüksek yargý organlarý, üniversiteler, yerel yönetimler ve siyasal partiler üzerinde denetimi artýracak
biçimde yapýlmýþtýr. Ülkemizde 12 Mart 1971
darbesiyle birlikte yapýlan düzenlemelere
benzer bu düzenlemeler, her türlü özerk kuruluþun varlýðýna son vermeyi ve devletin
denetimi altýna almayý hedeflemiþtir.
1967 yýlýnda IMF ile yapýlan yeni standby anlaþmasý ile tarýmýn vergilendirilmesi yoluna gidildi. Emlak ve arazi vergisi yükseltildi, ihracattan vergi alýnmaya baþlanýldý.
Arjantinde enflasyonun, aþýrý talepten çok,
maliyetlerden ve tarým kesiminin devalüasyon beklentisinden kaynaklandýðý saptamasýný yapan 1967 programý, bu uygulamalarla
enflasyonu yeniden düþürmeyi baþarmýþ ve
1969da tek haneli rakama, yani %7,6ya
indirmiþtir. GSMHnýn büyüme hýzý %11ler
seviyesine çýkmýþtýr. Her dönemde olduðu
gibi bu geliþme, tarýmýn vergilendirilmesi,
doðrudan yabancý sermaye giriþi ve dýþ
borçlanma yoluyla gerçekleþtirilmiþtir.
1966-70 dönemi, sözcüðün tam anlamýyla, Amerikan emperyalizminin Arjantin ekonomisinin denetimini tümüyle ele geçirdiði
dönemdir.
1969 Mayýsýnda Arjantinin en büyük sanayi merkezi olan ve özellikle otomotiv sanayinin yoðun olarak bulunduðu Cordoba
da baþlayan grevler, askeri yönetim tarafýndan kanlý bir biçimde bastýrýlmýþtýr. Bu olay,
iþçi sýnýfý ile otomotiv sektörünün yeni uygulamalarýyla* sürekli zarar gören küçük sanayicilerin, askeri yönetime karþý muhalefetini daha da artýrmýþtýr.
1970-73 arasýnda askeri yönetim kendi
içinde bir dizi hükümet deðiþiklikleri yapmýþsa da, toplumsal muhalefetin giderek silahlý mücadeleye yönelmesi (Montenerolar)
ve geliþmesi karþýsýnda 1973 yýlýnda yeniden
seçimlere gitmek zorunda kalmýþtýr.
1973 seçimlerini Peronist aday H. Campora kazanmýþ ve kýsa bir süre sonra devlet baþkanlýðýný Juan Perona devretmiþtir.
* Bu uygulamalar, ülkemizde 12 Mart sonrasýnda
yapýldýðý gibi, otomotiv tekellerinin kendi daðýtým þebekelerini kurmalarý ve kendine baðýmlý yan sanayiyi
(küçük sanayi) yeni fiyat politikalarý ile sürekli bir
deðer transferi alaný haline getirmesidir.

!
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Peronun bu ikinci iktidarýnda ilk yapýlan,
toplumsal uzlaþma yoluyla ekonomiyi düzeltmeye yönelmek olmuþtur. Günümüzün
moda deyimleriyle, devlet ile sivil toplum
kuruluþlarý arasýnda yapýlacak bir anlaþma
ile, tüm toplum kesimleri ekonominin
yeniden düze çýkmasý için üzerlerine düþen fedakarlýðý gönüllü olarak yerine getireceklerdir. Her zaman olduðu gibi, iþçi sýnýfý, bu toplumsal uzlaþma çerçevesinde
ücret artýþý taleplerinden vazgeçerek, ücretlerin reel olarak düþmesine gönüllü olarak
katlanacak ve bu yolla sanayi burjuvazisinin kâr oranlarý yükselecek, yükselen kâr
oraný sermaye birikimini artýracak, artan sermaye birikimi yeni yatýrýmlara dönüþerek,
hem iþ, hem aþ saðlayacaktýr.
Ücretlerin gönüllü olarak düþürülmesiyle, sanayi burjuvazisine (ve tabi içsel olgu
haline gelmiþ olan Amerikan emperyalizmine) yeni kaynak transferini saðlayacak olan
bu toplumsal uzlaþma, Montenerolarýn
Peronist sendika baþkanýný böyle bir anlaþmayý imzaladýðý için cezalandýrmalarýyla birlikte kaðýt üzerinde kalmýþtýr.
Peronun ölümüne kadar süren bu dönem, 1976 askeri darbesiyle sona ermiþtir.
1976 Mart darbesiyle General Videla devlet baþkaný olmuþ, Ekonomi Bakanlýðýna Dr.
Martinez de Hoz getirilmiþtir.
Askeri yönetimin, silahlý örgütlere ve toplumsal muhalefete karþý büyük bir terör
kampanyasýna giriþtiði bu dönemde, 30 bin
kiþi kayýp olmuþtur.
Arjantin Ýþadamlarý Derneðinin baþkaný
olan Dr. Martinez de Hoz, ayný zamanda Arjantinin en büyük 32 aile þirketinden birisinin sahibidir.
De Hozun ilk yaptýðý iþ (her zaman olduðu gibi), IMF ile yeni bir stand-by anlaþmasý
imzalamak olmuþtur.
Bu yeni IMF programýnýn Arjantin ekonomisinde yapýsal dönüþümü saðlamayý
amaçladýðý ilan edilmiþtir. Ve her zaman olduðu gibi, bu yapýsal dönüþümle birlikte
Arjantin ekonomisi dýþa açýlacak, dýþ pazarlar için üretim yapacak ve dýþ pazarlardaki
rekabet gücünü artýracaktý. Bir diðer deyiþle,
tüm sorunlarýn nedeni olarak ithal ikameci sanayileþme kabul edildiðinden, hedef
ihracata yönelik sanayileþme olmalýydý. Bu
da serbest pazar ekonomisinin tüm kurallarý ile iþler hale getirilmesi olarak tanýmlanýyordu.
Oysa yapýlan, iç pazarýn yabancý serma-

yeye daha fazla açýlmasý ve iç pazar için
üretim yapan yerli þirketlerin bu yabancý
sermaye ile ortaklýklarýný geliþtirmek ve bu
yolla iç pazarda rekabet gücü kazanmalarýný saðlamak olmuþtur. Bu, ayný zamanda, devletin tüm korumacý politikalardan
vazgeçmesi, ekonomik faaliyetlerden uzak
durmasý olarak kamu kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesi demekti.
1976 IMF programýnýn hedefleri þöyle
özetlenebilir:
1° Reel ücretlerin önceki beþ yýlýn ortalamasýnýn %40 altýna indirilmesi,
2° Tarým ürünlerinin ihracatýndan alýnan
vergilerin kaldýrýlmasý,
3° Sanayi ürünlerinin ihracatý için teþviklerin kaldýrýlmasý,
4° Kamu sektörünün ürettiði ürünlerin fiyatlarýnýn gerçekçi biçimde artýrýlmasý, sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn açýklarýnýn kapatýlmasý, kamu kesimi borçlanma politikasýnýn yeniden düzenlenmesi ve kamu kesiminde yeni istihdam politikalarý geliþtirilerek
kamu çalýþanlarýnýn sayýsýnýn azaltýlmasý,
5° Kamu kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesi,
6° Döviz iþlemlerinin serbestleþtirilmesi,
katlý kur uygulamasýna son verilmesi,
7° Gümrük vergilerinin kademeli olarak
indirilmesi,
8° Fiyat denetimleriyle ilgili her türlü
yasanýn kaldýrýlmasý,
9° Para ve kredi piyasasýnýn devlet denetiminden çýkartýlarak serbestleþtirilmesi (liberalizasyon) ve yabancýlara açýlmasý.
Sonuç, iþçi ücretlerinin reel ve nominal
olarak sürekli düþmesi, ithalatýn rekor düzeylere çýkmasý, faiz oranlarýnýn yükselmesidir.
1980 yýlýna gelindiðinde, dýþ ticaret dengesi açýklarý ile dýþ borçlar görülmedik boyutlara ulaþmýþtýr.
Ýþte bu ortamda, 1980 dünya ekonomik
bunalýmýnýn patlak vermesiyle birlikte, Arjantin ekonomisi yeniden krize girmiþtir.
Ve 1981 yýlýnda bir kez daha IMF ile yeni
stand-by anlaþmasýna gidilmiþtir. 1982-84
yýllarýný kapsayan yeni stand-by anlaþmasýyla
giderek artan sayýda ürünün ihracýný olanaklý kýlacak, dünya ekonomisi ile tamamen
bütünleþmiþ, açýk bir ekonominin yaratýlmasýnýn hedeflendiði ilan edilmiþtir. Bir kez
daha Arjantin ekonomisi yapýsal dönüþüm
amacýyla istikrar programý uygulama alaný haline getirilmektedir.
1982 yýlýnda askeri yönetimin Malvinas/
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Falkland adalarýný ele geçirmesiyle birlikte
Ýngiltere ile baþlayan mini savaþ, ayný zamanda askeri yönetimin sonu olmuþtur.
1983 yýlýnda yapýlan seçimlerde Raul Alfonsín devlet baþkaný olmuþtur. Ama, askeri yönetimin sona ermesi ve sivil yönetime
geçilmesi IMF programýný hiçbir biçimde
deðiþtirmemiþ ve uygulamaya devam edilmiþtir.
Her zaman olduðu gibi, IMFden alýnan
taze para ile iç piyasada üretim artýþlarý
saðlanmýþ ve bunlarýn ihracatý gerçekleþtirilmiþtir. 1980 dünya ekonomik krizinin getirmiþ olduðu konjonktüre baðlý olarak, Arjantin ihracatý 1984-86 arasýnda artmýþ ve
ihracat gelirleri ile kâr oranlarý yükseltilmiþtir.
Dünya ekonomik bunalýmýnýn etkilerinin
geçmeye baþlamasýyla birlikte, Arjantinin ihracatý düzenli olarak düþmeye baþlamýþ ve
ekonomi yeniden durgunluða girmiþtir.
Pesonun yerine yeni para çýkartýlmýþ ve
yeni para (austral) dalgalanmaya býrakýlmýþtýr. Bu dönemde enflasyon 1988de %388e
yükselmiþtir.
1989 seçimlerinde Peronist ve Arjantinin
en büyük þirketi olan Bunge y Bornun yöneticilerinden Carlos Menem devlet baþkaný
seçilmiþtir.
Serbest pazar ekonomisi yanlýsý, neo-liberal Carlos Menem, Peronist toplumsal
uzlaþma söylemiyle enflasyonu düþürmek
amacýyla yeni bir program hazýrlýðýna giriþmiþtir.
1991 yýlýnda Arjantinin Kemal Derviþi
Domingo Cavallo Ekonomi Bakaný olmuþtur. Ve yine IMF ile yeni stand-by anlaþmasý
yapýlarak, para kurulu oluþturulmuþtur.
Nisan 1991de Arjantin, parasýný dolara
endekslemiþ ve Ocak 1992de parasýndan
dört sýfýr silerek yeni para birimi Pesoyu
piyasaya sürmüþtür. Pesonun deðerini ABD
dolarýna eþitlemiþ ve deðerini korumak için
elinde ne kadar dolar varsa, o kadar para
basmayý kabullenmiþti. Para kurulu bu taahhüdü denetlemek için oluþturulmuþtur.
1994 yýlýna gelindiðinde enflasyon %4e inmiþtir.
Menem-Cavallo döneminde (1992-1996)
özelleþtirme, olabilecek en geniþ ölçekte
gerçekleþtirilmiþ ve bu yolla ekonomiye yeni
kaynak saðlanmýþtýr.
Özelleþtirme ve dýþ borçlanma yoluyla
bulunan taze para ile saðlanan geliþme,
özelleþtirilecek kamu kuruluþu kalmadýðý ve
dýþ borçlarýn ödeme zamaný geldiðinde

sona ermiþtir.
Diðer yandan, Menem döneminde uygulanan neo-liberal uygulamalar, burjuva ekonomistlerin deyiþiyle, tümüyle parasal büyümeye endeksli ve reel üretime dayanmayan uygulamalar olduðundan 1996da yolun sonuna gelinmiþtir.
Özelleþtirme ve dýþ borçlanmayla saðlanan parasal geliþmeler, kur garantisi altýnda sýcak para giriþiyle daha da artmýþtýr.
Arjantin ekonomisi tümüyle bu parasal geniþleme üzerinde yükselen paylaþým ve tüketim iliþkileri içine girmiþtir. Hemen herkeste, özellikle küçük-burjuvazide, parasal
geniþlemeden pay kapmak amacýyla her yolu ve aracý kullanmanýn mübah olduðunu kabul eden bir anlayýþ yaygýnlaþmýþtýr.
Bir baþka deyiþle, Menem döneminde, toplumsal deðer yargýlarý kaybolmuþ, rüþvet ve
yolsuzluk yeni bir deðer olarak ortaya çýkmýþtýr. Arjantin bu dönemde, sözcüðün tam
anlamýyla, üretmeden tüketen bir toplum
haline gelmiþtir.
1989da yüzde 6 olan ortalama iþsizlik
oraný 1996dan itibaren sürekli yükselmeye
baþlamýþ ve ortalama %17ler seviyesine
çýkmýþtýr. Ülkenin bazý yerlerinde iþsizlik oraný, yüzde 40lara kadar yükselmiþtir.
1994 Meksika krizi ve ardýndan gelen
1997 Asya krizi, Arjantin ekonomisinin durgunluk ve kriz evresini yeniden baþlatmýþtýr.
Bugün Arjantin, yabancý sermaye için
(yani emperyalist tekeller için) bulunmaz bir
yatýrým alaný, deyim yerindeyse cenneti
durumundadýr. 1991 yýlýnda 11,524 milyar
dolar olan doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý, 2000 yýlýnda 72,934 milyar dolar ve 2001
yýlýnýn ilk dokuz ayýnda 76,846 milyar dolara ulaþmýþtýr.
2000 yýlý itibariyle Arjantinin GSMHsý 285
milyar dolardýr. Ayný dönemde ithalatý
23,852 milyar dolar, ihracatý 26,410 milyar
dolar olmuþtur. Yani 2000 yýlýnda Arjantin dýþ
ticareti 2,558 milyar dolar fazla vermiþtir. Bazý istisnalar dýþýnda Arjantin dýþ ticareti, hemen hemen her dönemde ya dengede kalmýþ ya da fazla vermiþtir.
Ancak Arjantinin cari iþlemler dengesi,
tam tersine, sürekli olarak açýk vermeye
devam etmiþtir. 1995 yýlýnda 5,211 milyar dolar olan cari iþlemler açýðý, 1999da 12 milyar dolar ve 2000 yýlýnda 8,885 milyar dolar
olmuþtur. Ülkemizdeki moda sözcüklerle
söylersek, dýþ borçlarýn çevrilebilirliðinde fazlaca sýkýntýyla karþýlaþmayan Arjantinin 1995
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yýlýnda 99 milyar dolar olan dýþ borçlarý, 2000
yýlýnda 146 milyar dolara yükselmiþtir. 2000
yýlýnda 26,244 milyar dolar dýþ borç ana para
ödemesi gerçekleþtiren Arjantin, ayný yýl
5,864 milyar dolar faiz ödemesi yapmýþtýr.
Bu verilerle açýkça görülmektedir ki,
2000 yýlý itibariyle 72,934 milyar dolar olan
doðrudan yabancý sermaye yatýrýmýna karþýlýk olarak GSMH 284 milyar dolar olmuþtur.
1990 sonrasýndaki verilere bakýldýðýnda, Arjantinde yapýlan doðrudan yabancý sermaye
yatýrýmlarý yedi kat artarken, GSMHnýn artýþý
%90lar civarýnda olmuþtur. Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmý ilk yýllarýnda GSMH
da büyümeye neden olmakla birlikte, diðer
yýllarda etkisini yitirmektedir. Son üç yýl içinde Arjantine giren doðrudan yabancý sermaye miktarý 34 milyar dolar olmasýna karþýlýk, GSMH ayný dönemde %3-4 oranýnda
küçülmüþtür.
1992-1996 yýllarý arasýnda Menen döneminde para kuruluna baðlý sabit kur politikasý uygulanan Arjantine büyük miktarlarda yabancý sermaye giriþi saðlanmýþtýr. Ancak bu yabancý sermaye yatýrýmlarý için sürekli ve artan oranlý bir iç talep yaratmak
amacýyla devlet harcamalarý artýrýlmýþtýr. Bunun sonucunda 2000 yýlýna gelindiðinde iç
borçlar 141 milyar dolar, dýþ borçlar 146 milyar dolar olmuþtur. Bir baþka deyiþle, Arjantinin GSMHsý iç ve dýþ borçlar toplamýna
eþittir. Bir dönem, iç ve dýþ borçlanma yoluyla, yabancý sermayeye yeni yatýrým olanaklarý ve talep yaratýlmýþken, sýra borçlarýn ödenmesine gelinmiþtir. Bu zamana
kadar para kurulunun, sabit kur politikasýnýn plancýsý ve uygulayýcýsý olan IMF, artýk
dalgalý kur politikasýna geçilmesi gerektiðini
ilan etmiþtir. 2001 yýlý Mart ayýnda yeniden
göreve getirilen Arjantinin Kemal Derviþi
Ekonomi Bakaný Domingo Cavallonun tüm
yapmak istediði yumuþak geçiþ saðlamak
olmuþtur. Ancak geliþen dünya ekonomik
buhraný, Arjantinin eskisi gibi kolaylýkla dýþ
borçlarý çevirmesini ortadan kaldýrdýðýndan,
net dýþ borç ödemesi yapmakla yüzyüze
kalmýþlardýr. Her yýl 10-12 milyar dolar kâr
transferi ile 5-6 milyar dolar dýþ borç faiz
ödemesini karþýlamasý gereken Arjantin,
2001 yýlýnda 30 milyar dolar dýþ borç ana
para ödemesi yapmaya zorlanmýþtýr. Tüm
Arjantin mucizesinin ardýnda yatan gerçek
de, böylece su yüzüne çýkmýþtýr.
Arjantin ekonomisinin 2001 yýlýnda içine
girdiði kriz, en açýk biçimde emperyalizme

baðýmlý ve doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýyla büyümeyi hedefleyen bir ülke
ekonomisinin nasýl bir kýsýr döngüye girdiðini göstermiþtir.
Yine, doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn bir dönem için üretim ve istihdam
artýþýna neden olmasýyla ortaya çýkan nispi refah, dýþ borç ve kâr transferleriyle ortadan kalkmaktadýr. Doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn arttýðý yýllarda ortaya
çýkan nispi refah ortamýnda olabildiðince
yüksek tüketim gücüne kavuþan küçük-burjuvazi, ikinci döneme girdiðinde, ayný oranda hýzla alým gücünü yitirmek zorunda kalmaktadýr. Ayný ölçülerde olmasa da, doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýyla yeni iþ
olanaklarýna sahip olan iþçi kesimi de, ayný
dönemde daha yüksek bir tüketim gücüne
sahip olmakta ve ardýndan gelen dönemde
bunlarý fazlasýyla kaybetmektedir.
Ýþte bu kýsýr döngü, Arjantinin 1958 yýlýndan beri yaþadýðý tüm ekonomik, sosyal
ve siyasal olaylarýn nedeni olmaktadýr. Tüm
zamanlarda Arjantinde meydana gelen kitle eylemleri, ayný zamanda kitlelerin bu kýsýr döngünün bilincinde olduðunu göstermekteyse de, ayný zamanda nispi refah
dönemlerinde toplumsal bellekin alabildiðine hafýza kaybýna uðradýðýný da göstermektedir.
Görüldüðü gibi, Arjantinin bu kýsa tarihi
bile, emperyalizme baðýmlý bir ülkenin sürekli ve kronik bunalýmlarla birlikte yaþamak
zorunda kaldýðýný açýkça göstermektedir.
Meydana gelen her geliþme kýsa dönemli
olmakta ve durgunluk ve bunalým, geliþme dönemlerinin ardýndan daha da þiddetlenerek ve büyüyerek yeniden ortaya çýkmaktadýr. Burjuva ekonomistlerinin yapýsal
bunalýmlar olarak tanýmladýðý bu durum,
emperyalizme baðýmlý, kendi dengesini dýþta, emperyalist metropollerde bulan bir ekonominin olmaz-sa-olmaz niteliði durumundadýr.
Bu gerçeklere raðmen (ki bunlarýn bilinebilirliði marksist ekonomi bilgisini zorunlu kýlar) ülkemizde þöyle denilebilmektedir:
5 Aralýk 2001
Derviþ, AB Komisyonunun raporlarýnda, yabancý sermaye konusunda Türkiyenin saha dýþýnda olduðunun görüldüðünü söyleyerek, þöyle
konuþtu: Herkes milli gelirinin yüzde 6sýna kadar varan doðrudan
yatýrým çekebiliyor. Türkiye, milli ge-
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lirinin yüzde 5i oranýnda bir yatýrým
çekebilse, 8 milyar dolar eder. Bizim
çekebildiðimiz doðrudan yatýrým 1
mil- yar dolar. 8 milyar çekebilsek,
IMF programýna ihtiyacýmýz kalmaz.

Ama, artýk Arjantin vardýr!
Düne kadar örnek gösterilen, model
olarak ilan edilen Arjantin, Aralýk 2001de
baþlayan kitle eylemleriyle yolun çýkmaz
olduðunu bir kez daha göstermiþtir.

Quarterly Reviewer, sermayenin, kargaþalýktan, kavgadan kaçtýðýný ve
ürkek olduðunu söylüyor ki, bu, çok doðrudur, ama sorunu pek eksik olarak ortaya koymaktadýr. Sermaye, kâr olmadýðý zaman ya da az kâr edildiði zaman hiç hoþnut olmaz, týpký eskiden doðanýn boþluktan hoþlanmadýðýnýn söylenmesi gibi. Yeterli kâr olunca sermayeye bir cesaret gelir. Güvenli bir yüzde 10 kâr ile her yerde çalýþmaya razýdýr; kesin yüzde 20, iþtahýný kabartýr: yüzde 50, küstahlaþtýrýr; yüzde 100, bütün insanal yasalarý
ayaklar altýna aldýrýr; yüzde 300 kâr ile, sahibini astýrma olasýlýðý bile olsa,
iþlemeyeceði cinayet, atýlmayacaðý tehlike yoktur. Eðer kargaþalýk ile kavga kâr getirecek olsa, bunlarý rahatça dürtükler. Kaçakçýlýk ile köle ticareti
bütün burada söylenenleri doðrular. (T. J. Dunning)*

* Akt. Marks, Kapital, Cit: I, s. 779/dipnot.
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Almanyaya ulaþmak için
3.4 trilyon dolarlýk
yatýrým gerekiyor*

Türkiyenin satýnalma gücü paritesiyle 1999 yýlýndaki Almanya seviyesine ulaþmasý için 3.4 trilyon, Fransa için 2 trilyon, Ýngiltere için 1.9, Ýtalya
için 1.8, Ýspanya için 0.6 trilyon dolarlýk yatýrým yapmasý gerekiyor. Dünya
Bankasý ve DPT verilerinden yaptýðý hesaplamalara göre, Türkiye mevcut
hýzla 1999 yýlýndaki Ýspanya seviyesini 9 yýl, Ýtalyayý 22 yýl, Fransa ve Ýngiltereyi 23 yýl, Almanyayý ise 31 yýlda yakalayabiliyor.
Verilere göre Türkiye, 1963-2000 döneminde, 2000 yýlý fiyatlarýyla 924.6
milyar dolar sabit sermaye yatýrýmý yaptý.
Türkiyenin 1962 yýlýnda, yine 2000 yýlý fiyatlarýyla 19 milyar 650.7 milyon dolarlýk GSMH rakamý 2000 yýlýnda 202 milyar 81.8 milyon dolara çýkarken, milli gelir 184 milyar 904.9 milyon dolar arttý.
Bu dönemde marjinal sermaye hasýla oraný (dönemler itibarýyla yapýlan
her yatýrýmýn saðladýðý milli gelir artýþý ile ilgili katsayý) 5.068215 oldu. Ayný
dönemde sabit sermaye yatýrýmlarý yýllýk ortalama yüzde 5 arttý.
100 MÝLYAR DOLARLIK YATIRIM
Bu arada 1963-2000 dönemi marjinal sermaye hasýla oranýnýn geleceðe
projekte edilmesi durumunda, gelecekteki 2000 yýlý fiyatlarýyla milli gelir
artýþlarý tahmin edilebiliyor.
Yani Türkiyenin, yapacaðý 100 milyar dolarlýk yatýrým, milli gelirini 19.7
milyar dolar artýrýyor.
Bu hesapla Türkiye, 3 trilyon 352.5 milyar dolar yatýrým yaparsa, milli
geliri 661.5 milyar, 1 trilyon 989.6 milyar dolar yatýrým yaparsa, milli geliri
392.6 milyar dolar çoðalacak.
Türkiyenin milli geliri, 661.5 milyar dolar artýþla 863.6, 392.6 milyar dolarlýk artýþla 594.6 milyar dolara yükselecek. Bu da, satýn alma gücü paritesiyle 1.95 ve 1.34 trilyon dolar ediyor. Yani Almanya (1999 yýlý SGP-GSMHsi
1 trilyon 949 milyar dolar) ve Fransanýn (1999 yýlý SGP-GSMHsi 1 trilyon
342 milyar dolar) seviyelerine denk geliyor.
CUMHURÝYET TARÝHÝNDE 1 TRÝLYON $LIK YATIRIM
Cumhuriyet tarihi boyunca 1 trilyon dolarlýk yatýrým yapan Türkiye, bu
hýzla giderse (yüzde 5 büyümeyle) 2000-2020 döneminde 1.6 trilyon dolarlýk yatýrým yapacak. Türkiyenin, Avrupa Birliðinin (AB) 5 büyük ülkesinin
satýnalma gücü paritesiyle 1999 yýlý GSMHlarýna ulaþmasý için gereken
yatýrým miktarý ve bu seviyelere ulaþmasý için gereken süre mevcut yatýrým

&

* Anadolu Ajansý, 21 Ocak 2002.
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seviyesi ve yýllýk yüzde 5 büyümeyle þöyle:
Gereken
Yatýrým
Miktarý

Almanya seviyesi için
Fransa seviyesi için
Ýngiltere seviyesi için
Ýtalya seviyesi için
Ýspanya seviyesi için

3.35
1.99
1.93
1.85
0.58

Anadolu Ajansýnýn bu verilerine göre, %5
yatýrým büyümesiyle, yani yýllýk olarak 100
milyar dolarlýk yatýrým yapýlmasý koþuluyla
Almanyanýn 1999 yýlý seviyesine 31 yýl sonra ulaþabileceði öngörülüyorsa da, 31 yýl
sonra Türkiyenin nüfusunun 150 milyona çýkacaðý hesaplanmamýþtýr. Nüfus artýþý gözönüne alýndýðýnda kiþi baþýna düþen GSMH
2.857 dolardan 5.757 dolara yükselmektedir.
Ayný verilere göre, 1999 yýlý itibariyle Almanyanýn kiþi baþýna düþen GSMHsý 10.795 dolardýr. Dolayýsýyla Türkiye yýllýk 100 milyar
dolarlýk yatýrým gerçekleþtirmiþ olsa bile, Almanyanýn 1999 seviyesini 31 yýlda yine de
yakalayamamýþ olacaktýr.
Bu verilerde Almanyanýn ayný zaman
süresi içinde, yani 31 yýl sonra ne büyüklüðe ulaþacaðý da hesaplanmamýþtýr. Bu yüzden, Almanya seviyesi sadece 1999 yýlý
olarak görünmektedir. Herkesin bileceði
gibi, 31 yýl sonra Almanyanýn ulaþacaðý düzey, hiç tartýþmasýz 1999 seviyesinden çok
daha büyük olacaktýr.
Diðer yandan, AA haberinde sözü edilen
100 milyar dolarlýk yýllýk yatýrým gerçekleþtirilmesi, GSMHnýn %10 büyümesi anlamýna
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gelmektedir. Ve yine herkesin bileceði gibi,
yýllýk olarak 100 milyar dolarlýk yatýrým için,
ülke içi tasarruf miktarýnýn (dýþ borçlanma
gözönüne alýnmazsa) %50ler seviyesine çýkartýlmasý gerekir ki, bu mevcut tüketimin
yarý yarýya azaltýlmasý demektir.
Yýllýk olarak anapara ve faiz olarak dýþ
borçlar için 10-20 milyar dolar ve iç borç faizleri için 30 milyar dolar ödeme yapmak
zorunda kalan bir ekonominin, yýllýk olarak
100 milyar dolar yatýrým yapabilmesi hiçbir
koþulda olanaklý deðildir. Son on yýl içinde
dýþ borçlarýn faizleri için ödenen para miktarý 50 milyar dolarýn üzerindedir.
Yine de, tüm hata ve eksikliklerine raðmen AAnýn bu kýsa haberi bile, ülke ekonomisinin ne durumda olduðunu, ülkenin
nasýl geri býraktýrýlmýþ ülke olduðunu ve olmaya devam edeceðini göstermektedir.
Düzen politikacýlarýnýn ve burjuva ekonomistlerinin o çok sevdikleri ekonomik büyüme için kaynak sorununa mevcut emperyalist sömürü çarklarý içinde hiçbir biçimde çözüm bulunamayacaðý bir kez daha
ortaya çýkmaktadýr.

'

KURTULUÞ CEPHESÝ Ocak-Þubat 2002

Bu ülkede,
sosyal patlama da olmaz,
devrim de olmaz!

Biraz birþeyler bildiðini varsaydýðýnýz, toplumsal sorunlara duyarlý, kendi ölçeðinde
ilerici olarak tanýmlanabilecek ya da eski
devrimcilerden birisinin yanýna gidip, ne
olacak bu memleketin hali diye sorma cesareti gösterirseniz, alacaðýnýz yanýt hep ayný
olacaktýr: Ne yapacaksýn memleketin halini, sen kendi iþine bak!
Eðer biraz ýsrarlý olur da, ülkenin içinde
bulunduðu durumu söyler ve bu koþullarda
tek çýkýþ yolunun devrimde olduðunu söyleyebilirseniz, ayný kiþilerden þöyle bir yanýt
almanýz þaþýrtýcý olmayacaktýr: Evet, ülkenin durumu hiç de iyi deðil, devrimden baþka hiçbir þey de bu ülkeyi kurtarmaz, ama
bu ülkede devrim mevrim olmaz!*
Eðer yine ýsrarlý tutumunuzu sürdürür de,
nedenlerini soracak olursanýz, solun geçmiþte yaptýklarý, bugün içinde bulunduðu
durum ve globalleþen dünyada emperyalizmden baðýmsýz yaþamanýn olanaksýzlýðý
üzerine uzun bir söylev dinlemeye hazýr olmalýsýnýz.
Tüm bu soru-yanýtlar içinde .. ama emperyalizm, ... ama sömürü, ... ama devrimci mücadele vb. gibi sözler söylemeye
çalýþýrsanýz, söylenebilecek en ters sözleri
duyacaksýnýzdýr. Bir an karþýnýzdaki kiþinin
ilerici, solcu ya da eski devrimci olduðundan þüpheye düþecek, bu kiþinin nasýl
olup da geçmiþte devrimci mücadele içinde yer aldýðýný düþüneceksinizdir.

!

* Elbette bu soruyu globalleþen dünyanýn nimetlerinden yararlandýðýný düþünen, kendi çapýnda
postmodernist, tabu yýkýcý, çevreci bir eski
solcuya sorarsanýz, alacaðýnýz yanýt, bir dizi ukalalýk ve küfür olacaktýr.

Buradan uzaklaþýp gazetelerden birini
açtýðýnýzda, aþkýn ve biranýn partisinden
(ÖD Partisi) aþkçýlar ile biracýlarýn ayrýþtýðýna iliþkin haberleri göreceksinizdir.
Biracýlarýn, aþkçýlarý, sosyalizmden
sol liberalizme doðru kayarak, Kürt hareketiyle arayý sürekli açarak, sosyalist hareketle iliþkileri kritik her dönemeçte biraz daha
bozarak, muhalefeti iþlerine gelen yerde kah
muhafazakarlýk, kah Truva atý, kah parti
dýþý solun uzantýsý olarak suçlayarak, Biz
bunlar gibi deðiliz diye, devlet-iktidar güçlerine göz kýrparak kitleselleþme ve güçlenme politikasý izlemekle eleþtirdiklerini,
artýk ayný parti çatýsý altýnda daha fazla kalamayacaklarýný basýn toplantýsýyla duyurduklarýný okuyacaksýnýzdýr.
Elbette, bu haberleri okuduðunuzda,
1965-71in ünlü gerillasý Yusuf Küpeliyi
anýmsayýp, ÖD Partisi kurulduðundan bu yana geçen yýllarý hesaplayýp, bu haltlarý birlikte yememiþmiydiniz diye düþünebilirsiniz. Ve nasýl olup da, bugün sol liberalizme kayýldýðýný keþfederek ayrýlýk deklarasyonlarý yayýnlamaya baþladýklarýný da düþünebilirsiniz. Basit bir akýlyürütme ile, bunca
yýl neo-liberalizmin açtýðý musluklardan beslenen ÖD Partisinin son ekonomik krizle
birlikte kaynaklarýnda önemli bir azalma
olduðu, dolayýsýyla azalan kaynaklarýn paylaþým savaþýnýn sertleþtiði ve sonuçta bir tarafýn bu savaþý kaybettiði vargýsýna da ulaþabilirsiniz.
Elinizdeki gazeteyi býrakýp bir baþkasýný
açtýðýnýzda karþýnýza sürmanþetten verilmiþ
þu baþlýk çýkacaktýr:
Sol geçmiþiyle hesaplaþýyor...
Devrimci Yol liderlerinden Taner
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Akçam anlatýyor.
Televizyon belgesellerinin unutulmaz
yönetmeni Can Dündar imzalý bu haberi
merak edip okumayý sürdürdüðünüzde,
Devrimci Yol liderlerinden olan kiþinin sýkýlý yumruklu fotoðrafýyla birlikte, 68liler
cinsel özgürlükçü, biz yasakçýydýk dediðini
okuyacaksýnýzdýr. Nasýl bir rüya görüp hapisten kaçtýðý, Aponun ölüm listesine nasýl
alýndýðý vs. türünden maceralarý geçip sadede geldiðinizde, üçüncü dünyacýlýkla bir
yere gidilemeyeceðini, solun yüzünü batýya çevirmesi gerektiðini, Türkiyeyi globalleþme dönemine, dünya ailesi içinde hak
ettiði yere ulaþtýrmak için solun þiddeti artýk gömmesi gerektiðini öðreneceksinizdir.
8 Ocak 2002 günü Milliyet gazetesinde
yayýnlanmaya baþlayan yazý dizisinin son
bölümü yayýnlandýðýnda Can Dündar imzalý köþe yazýsýnda bir baþka haber göreceksinizdir. Can Dündarýn 12 Ocak tarihli
yazýsýnda, Koruma Altýnda Bir Katil baþlýðý
altýnda 1986 yýlýnda DYli Kürþat Timuroðlu
nun PKKli Ferit Aycan tarafýndan öldürülüþ
öyküsünü ve Ferit Aycanýn daha sonraki
maceralarý uzun uzun anlatýlýrken, Nisan
1993te Alman polisine gönderilen bir ihbar
mektubu ile kimliði ortaya çýkmýþ. Ýhbarcý,
Aycanýn sadece karýþtýðý eylemleri deðil,
Ýstanbul adresini, telefon numaralarýný da
vermiþ Alman polisine... diye yazýldýðýný
okuyacaksýnýzdýr.
Ve Ferit Aycanýn 2 Ocak 2002 günü Almanyada müebbet hapis cezasýna çarptýrýldýðýný biliyorsanýz, yazý dizisinin neden bu
zamanda yayýnlandýðýný düþünmeden edemeyeceksinizdir.
Tabi tüm bu yazý dizisi içinde, Can Dündarýn bir zamanlar solcu olduðunu, DY
davasýný izleyen gazeteciler içinde yer aldýðýný, 1980 öncesindeki þiddetten nasýl
etkilendiðini, Türkiyenin temel probleminin þiddet zihniyeti ile hesaplaþmak olduðuna inandýðýný göreceksinizdir.
Diðer yandan, ayný Can Dündarýn cezaevlerindeki ölüm oruçlarý üzerine insansever yazýlarýnýn sol yayýnlarca onurlu bir
küçük-burjuva aydýnýnýn tutumu olarak tanýmlandýðýný anýmsamasanýz da, onun tüm
solcu görünümüne raðmen devlet televizyonuna nasýl hala diziler hazýrlayabildiðini,
devletin gizli arþivlerine nasýl kolayca girebildiðini düþünmeden edemeyeceksinizdir.
Ekonomik krizle birlikte eski solcu, yeni
globalizm yandaþý pek çok gazetecinin

iþine son verilmiþken, Can Dündarýn entelektüel, hümanist, solcu köþesini nasýl koruduðunu da merak edeceksinizdir. Türkiyenin temel probleminin þiddet zihniyeti ile hesaplaþmak olduðuna inanan
Can Dündarýn tüm entelektüel, hümanist,
solcu görüntüsünün ardýnda yatanýn yeni
kuþaðýn silahlý devrimci mücadeleye yönelimini engellemek olduðu gerçeði ile karþýlaþacaksýnýzdýr.
Tüm bunlardan sonra burjuva medyasý
ný býrakýp sol medyayý okumaya karar
verirseniz, gözünüze hemen Nazým Hikmet
yazýlarý, þiirleri ve eczacýlarýn (daha tam deyiþle, eczane sahiplerinin) eylemleri çarpacaktýr.
Hemen tümünde Nazým Hikmetin ne
denli devrimci ve komünist olduðuna iliþkin
bir dizi yazýyý okumaya baþladýðýnýzda, bu
kadar yaygýn Nazým Hikmet yazýlarýnýn
temelinde 2002 yýlýnýn UNESCO tarafýndan
Nazým Hikmet Yýlý ilan edilmesinin yattýðýný
göreceksinizdir.
Genco Erkallý, Zülfü Livanelili, Can Dündarlý Nazým Hikmet Geceleriyle, Nazým
Hikmetin devrimci özü, mücadele çaðrýlarý
yüklü þiirleri bir yana býrakýlarak, onu aþk
ve dil ustasý bir þair gibi gösterme gayretleri karþýsýnda sol yayýnlarda gösterilen tepkiler ne denli bildik ve sýradan gelirse gelsin,
yine de bir tavýr, bir tutum, bir tepki ifade
ettiði için yerinde olduðunu düþüneceksiniz.
Ancak küçük-burjuva aydýnlarýnýn globalizm yandaþý haline geldiði, tümüyle saða
kaydýklarý bir dönemde, onlarýn nasýl mücadeleci olduklarýný okuduðunuzda þaþýrmadan da edemeyeceksinizdir.
Eczacýlar, örgütlüydüler, birlik
içinde hareket ettiler, direndiler, sonuç almak için eylem yaptýlar, tehditler karþýsýnda kararlý davrandýlar,
kazandýlar!
Uzun zamandýr, ilk kez, IMFnin,
iktidarýn politikalarýna karþý bir direniþ, maddi bir kazanýmla sonuçlanmýþtýr. Bu nedenle, eczacýlarýn direniþi, tüm halk güçlerine hem moral
verecek, hem dersler çýkarmasýný
saðlayacak bir direniþ olmuþtur.*
Evet, örgütlüydüler, çünkü 25.01.1956 tarihli 6643 sayýlý yasa ile tüzel kiþiliðe sahip
kamu kurumu niteliðinde Türk Eczacýlarý
* Özgür Vatan, 21 Ocak 2002

!
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Birliði ve buna baðlý odalara sahiptirler. Yasa ile oluþturulmuþ ve üye olunmasý zorunlu olan bir örgütlülük olarak eczacýlar
odalarý, yasa gereðince protokol kurallarýna göre resmi törenlere katýlýr. Yani eczacýlar, devletin resmen örgütlediði ve tanýdýðý bir örgütlülüðe sahiptirler.
Eczacýlar, odalarýnýn önderliðinde ilaç
fiyatlarýndan aldýklarý kâr oranlarýný %10a
düþüren MHPli Saðlýk Bakanýna karþý, MHP
Genel Baþkaný Devlet Bahçelinin etkin desteði ile birlikte hareket etmiþler ve direnmiþlerdir. Tehditler karþýsýnda yýlmamýþlar, kararlý davranmýþlar ve kazanmýþlar
dýr!
Ancak eczacýlarýn bu örgütlü, birleþik,
kararlý direniþi ilk deðildir. Ekim ayýnda, ayný eczacýlar, Ýþbankasý Genel Müdürlüðüne
karþý ortak tepki örgütlemiþlerdir. Ortak
tepki konusu Ýþbankasýnýn eczanelerde
yapýlacak sözleþmelerde bugüne kadar geçerli olan %5 iskonto yerine, %10 iskonto talep etmesidir. Bir baþka ifadeyle, Ýþbankasý
kendi personeli için sözleþme yapacaðý eczanelerden %5 yerine %10 indirim talep
etmiþtir. Böylece kârlarýnýn düþeceðini gören eczane sahipleri Biz eczacýlar ekonomik krizle birlikte iyice daralan kârlýlýðýmýz
zaten olaðanüstü boyutlarda azaldýðý bu ortamda, bankanýzýn bu talebini kabul etmiyoruz. Bankanýzla hiçbir þekilde %5 iskonto
dýþýnda bir sözleþme yapmayacaðýmýz gibi,
bizleri son derece kýran bu talebin devamý
halinde, bankanýzla Kredi Kartý, Pos Makinasý, Vadeli-Vadesiz Mevduat Hesabý
dahil tüm baðlarýmýzý, kendimiz ve ailemiz
adýna keseceðimizi bildirir, bu haksýz talebin geri alýnmasýný saygýlarýmýzla arz ederiz diyerek ortak tepki örgütlemiþlerdir.
Böylesine bir direniþin, uzun zamandýr ilk kez, IMFnin, iktidarýn politikalarýna
karþý bir direniþ olmadýðýný öðrendiðinizde,
eczacýlarýn direniþinin, tüm halk güçlerine hem moral verecek, hem dersler çýkarmasýný saðlayacak bir direniþ olmadýðýný da
göreceksinizdir.
Yine de sol medyayý okumaya devam
ederseniz, göreceðiniz bir haber de, SÝP adlý
partinin adýný TKP olarak deðiþtirdiði olacaktýr. Mevcut yasalarýn böyle bir adla parti kurulmasýna izin vermediðini, Anayasa Mahkemesinin bu konuda yapýlmýþ baþvurularý
reddettiðini anýmsadýðýnýzda, SÝPin nasýl
olup da TKP adýný almaya kalkýþtýðýný anlamayabileceksiniz. Eski TKPlilerin kendileri-

ni TBKP yaparak fesh ettiklerini, dolayýsýyla
TKP adýnýn ortada kaldýðýný düþündüðünüzde, SÝPin orta malýný üzerine almaktan baþka birþey yapmadýðýný anlayacaksýnýzdýr. Yine de SÝPin adýný TKP olarak deðiþtirmesi üzerine yapýlan sol deðerlendirmelere baktýðýnýzda, hemen herkesin bunun bir
hýrsýzlýk olduðunu, sol etiðe uymadýðýný
söylediklerini göreceksinizdir.
Ayný konuda vatanseverlerin dergisini
de okuyabilirsiniz:
Kongreye çaðýrýyor (M. Belli kastediliyor), gündemi söylemiyor, resmen aldatýyor, kullanmaya kalkýyor...
Hadi aldatarak da olsa çaðýrdýn, söz
hakký ver, vermiyor. Hadi söz hakký
vermedin, bari mesajýný doðru dürüst
aktar, onu da sansürlüyor... Düþünün,
Mihri Belli gibi birine bunlarý yapan
kafa, sol içi iliþkilerde, halkla (eðer
varsa) iliþkilerinde, aydýnlarla iliþkilerinde neler yapmaz, ne katakulliler
atmaz!* (abç)
Böylesine deðer verilen M. Belli kimdir diye düþüneceksinizdir. Onun eski tüfeklerden olduðunu, ülkemiz sol tarihinde
oportünizmin, tahrifatçýlýðýn, icazetli sosyalizmin temsilcisi olduðunu, yazýyý yazanlarýn
bile, her fýrsatta devrim kaçkýnlýðý yapan,
düzenle uzlaþmayý seçen vb. biçimde deðerlendirdiðini öðrendiðinizde bu övgünün
nedenlerini bir kez daha düþünmek zorunda kalacaksýnýzdýr.
Kendilerini maoist olarak tanýmlayanlarýn, yýllar boyu ve bugün bile sýnýf tahlillerinde Che Guevarayý küçük-burjuva devrimcisi olarak tanýmladýklarý halde, her bulduklarý fýrsatta Che Guevaraya övgüler yaðdýrdýklarýna alýþkýnsanýz, SÝPin yaptýðýna da,
Mihri Belliye soldan bile fazla deðer verilmesine de þaþýrmayacaksýnýzdýr.
Yine de Özgür Vatanýn bu sevgisinin,
Mihri Bellinin 1960 sonlarýnda yaptýðý sosyalistler koyu milliyetçilerdir deðerlendirmesiyle bir iliþkisi olup olmadýðýný düþüneceksinizdir.**
* Özgür Vatan, 31 Aralýk 2001
** Mahir Çayan yoldaþ bu konuda þöyle yazmaktadýr:
Mihri Belli arkadaþa göre, devrimci milliyetçilikle proleter enternasyonalizmi çeliþmez. Ve devrimci milliyetçi olduðunu söyleyen Mihri Belli
arkadaþa göre sosyalistler koyu milliyetçilerdir. Çünkü, milliyetçiliðin azý enternasyonalizmden kiþiyi
uzaklaþtýrýr.
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Bu yazýlarla birlikte gözünüze Arjantin
haberleri ve yorumlarý iliþecektir.
Bir sol gazetede 21. yüzyýl ayaklanmalarýn yüzyýlý olacaktýr baþlýðýný göreceksinizdir. Okumayý sürdürdüðünüzde þunlarý
okuyacaksýnýzdýr:
Seattleda baþlayan enternasyonal eylem rüzgarý, Cenova ve Brükselde yüz binlerle buluþtu. Ýkiz Kuleler, emperyalizmin baþýna yýkýldý. Filistinin taþ generalleri intifadayý sürdürdü. Pakistan halký, Afganistan iþgaline karþý ayaða kalktý. Ve Arjantin
halký, emperyalizme karþý büyüyen isyana arka bahçeden merhaba dedi.*
Arjantin, Seattle, Cenova, Brüksel, ikiz
kuleler, Afganistan iþgaline karþý ayaða
kalkan Pakistan halký arasýnda nasýl bir
iliþki kurulduðunu yazý boyunca öðrenmeye
çalýþmanýz pek bir iþe yaramasa da, 2001
yýlý boyunca gerçekleþtirilen sayýsýz eylem,
sayýsýz direniþ, týpký Arjantinde olduðu gibi
ayaklanmalar yüzyýlýnýn Anadoludan da selamlanacaðý günlerin uzaklarda olmadýðýný
gösterdiðini, burjuvazi ne derse desin, biriken öfke er ya da geç bir volkan gibi patlayacaðýný** (týpký Arjantin gibi) öðreneceksinizdir.
Ancak bir baþka sol gazeteyi açtýðýnýzda
þunlarýn yazýldýðýný da göreceksinizdir:
Devrim, kendiliðinden olamayacaðý gibi, birkaç devrimci müdahaleyle gerçekleþebilecek bir durum da
deðildir. Devrim sabýrsýzlýðý sevmez.
Zýt-pýt çýktýlarý, yanar-söner dalgalanmalarý da sevmez.***
Birincilerin iktidarýn ayaklanmayla ele
geçirileceðini savunduðunu, ikincilerin ise
uzun halk savaþý çizgisini izlediklerini
düþündüðünüzde, iki Arjantin deðerlendirmesinin neden birbiriyle çeliþtiðini anlayacaksýnýzdýr.
Diðer yandan okumayý sürdürdüðünüzMihri Belli, sosyalistlerin milliyetçi deðil, yurtsever olduklarýný, nasyonalizm ile enternasyonalizmin
birbirine tamamen zýt iki kavram olduðunu bilmiyor mu? Biliyor elbette. Fakat Mihri Bellinin küçükburjuva radikalizmine bel baðlayan tutumu, proleter
devrimcilikten tavize hatta, literatüre "proleter milliyetçiliði" katkýsýyla tahrife kadar uzanmaktadýr.
(ASDye Açýk Mektup)
* Atýlým, 29 Aralýk 2001.
** Atýlým, 29 Aralýk 2001.
*** Devrimci Demokrasi, 1-16 Ocak 2002.

de bir baþkalarýnýn Türkiyede halkýn neden
Arjantin halký gibi patlamadýðýna iliþkin deðerlendirmesini göreceksinizdir:
Elbette halkýn patlamasýný engelleyen, geciktiren bir çok sübaptan
bahsedilebilir. Ülkemizdeki kara paranýn, gayrý-meþru iþler ve iliþkilerin
yaygýnlýðý, köy-kent arasýndaki iliþki,
bunlardan bazýlarýdýr. Örneðin Arjantin þehirleþmenin çok yüksek olduðu
bir ülkedir, bizde ise, þehirleþme
hem daha düþük, hem de þehirleþenlerin de kýrsal alanda bütün baðlarý
kopmamýþtýr.
Ama bunlarýn hiç biri nihai anlamda belirleyici deðildir.
Eðer kitleler patlamýyorsa, yakýp
yýkmýyorsa, bunun tek nedeni devletin terörü ve bunun yarattýðý korkudur. Yine bu terörün yarattýðý örgütsüzlüktür.****
Denilmektedir ki, ülkemizde sosyal patlama olamamasýnýn bir nedeni, kara para
cenneti olmasý, gayrý-meþru iliþkilerin yaygýnlýðý ve dolayýsýyla bu kara para yoluyla
insanlar satýn alýnmasýdýr. Ýkinci olarak, þehirleþme, Arjantine kýyasla daha düþüktür,
hem de þehirleþenlerin de kýrsal alanla
bütün baðlarý kopmamýþtýr. Üçüncü olarak,
nihai, ama tek neden, devletin terörü ve
bunun yarattýðý korkudur.
Öte yandan Arjantinle ilgili yazýlanlarýnda, kara paranýn Arjantinde hiç de az olmadýðýný, gerçekleþtirilen askeri darbeler
sonrasýnda uygulanan devlet terörü sonucunda en az 30.000 kiþinin hâlâ kayýp olduðunu anýmsayacaksýnýzdýr. Latifundistlerin
(büyük toprak sahipleri) Arjantindeki tarihsel konumlarýný, kýrsal nüfusun hiçbir zaman kent nüfusundan büyük olmadýðýný da
öðrendiðinizde, ülkemizde neden patlama
olmadýðýný bir kez daha düþünmek zorunda kalacaksýnýzdýr.
Ve yeniden sol dergiyi okumayý sürdüreceksinizdir:
Bir Halk Neden Patlar?
Ýlk akla gelen mutlaka ekmekdir,
sonra adalet. Bunlarýn olmadýðý yerde halk er geç patlar. Patlamanýn
olduðu nokta ise, korku eþiðinin aþýldýðý nokta olacaktýr. Kimsenin kuþkusu olmasýn, Türkiyede o an da ge**** Özgür Vatan, 31 Aralýk 2001.
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lecektir. Kitleler halinde o eþik de aþýlacaktýr. Açlýk ve adaletsizlik, tüm
eþikleri yýktýðý gibi, korkunun eþiklerini de yýktýracaktýr.*
Böylece halkýn korku eþiðini aþtýðý noktada er ya da geç patlayacaðýný öðreneceksinizdir. Artýk yapýlacak çok iþ vardýr: bir
an önce örgütlenmek, örgütlemek ve fýrsatlardan yararlanmak!
Her ne kadar Devrimci Demokrasi, devrimin zýt-pýt çýktýlarý sevmediðini söylese
de, patlamanýn er ya da geç olacaðýndan
þüphe duymayacaksýnýzdýr. O gün geldiðinde, patlamanýn sonuç almasý için halkýn örgütlülüðünün yeteceðini de bileceksinizdir.
Ama bu yolun kitlelerin kendiliðinden
patlama ve isyanlarýný örgütlemek þeklinde
bir çizgi oluþturduðunu, Marksist-Leninist
yazýnda buna klâsik kitle çalýþmasý adý
verildiðini, sonuç olarak sovyetik ayaklanma çizgisinin deðiþik bir versiyonu olduðunu da düþünebilirsiniz.
Þüphesiz bu çizgi, evrim ve devrim aþamalarýný birbirinden kesin çizgilerle ayýran,
evrim aþamasýný uzun, devrim aþamasýný ise
kýsa bir an olarak düþünen bir anlayýþýn ürünüdür. Bu anlayýþ sahipleri, patlama anýna (devrim aþamasý) kadar (evrim aþamasý)
haftalýk olarak yayýnlanmasý ideal gibi gözüken bir siyasi gazete yayýnlamak, bu gazete çevresinde kitleleri bilinçlendirip örgütlemek ve patlamanýn sosyal ve psikolojik
þartlarýný hazýrlamak þeklinde klasik kitle
çalýþmasýný yürütmek durumundadýrlar.
Ancak milli krizin kesikli deðil, sürekli olduðu, dolayýsýyla evrim ve devrim aþamalarýnýn birbirinden kesin çizgilerle ayrýlamadýðý
ülkelerde (geri-býraktýrýlmýþ ülkeler) klasik
kitle çalýþmasýný savunan ve yürüten örgütlenmelerin revizyonist KPler olduðunu
anýmsarsanýz, Arjantin olaylarý sonrasýnda
yapýlan patlama edebiyatýnýn solu nerelere savurduðunu da göreceksinizdir.
Bu kadar okumayý þimdilik yeterli görüp,
baþlangýçtaki konuþmanýza geri döndüðünüzde, o eski solcunun söylediklerine kýsmen hak verdiðinizi hissedeceksinizdir. Kendi kendinize soracaksýnýzdýr: Gerçekten bu
ülkede sosyal patlama olur mu, bu solla
devrim yapmak olanaklý mýdýr?
Geçmiþte solda yapýldýðý söylenen ha-
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* Özgür Vatan, 31 Aralýk 2001.

talarý, bugün sol yayýnlarda okuduklarýnýzý,
sol adýna yapýlanlarý, söylenenleri yeniden
düþünmeye baþlayacaksýnýzdýr.
Ýþte bu anda kendinizi iki seçenekle
karþý karþýya bulacaksýnýzdýr:
Ya yazýlanlara, söylenenlere, yapýlanlara
lanet okuyacak, büyüklerin, eskilerin
sözünü dinleyip kendi kabuðunuza çekilecek, kendi iþinize bakacaksýnýzdýr.
Ya da devrim yapmanýn doðru bir yolunun olduðunu, olmasý gerektiðini düþünerek
devrim için mücadele etmeye karar vereceksinizdir.
Eðer kararýnýz birinci seçenekten yana
olursa, tüm eskiler gibi, kendinize bir iþ
bulmakla iþe baþlayacaksýnýz. Ekonomik kriz
ortamýnda bulunabilinirse bir iþ bulacaksýnýz, yaþýnýz genç ise askerliðinizi yapýp evleneceðiniz günü bekleyeceksiniz. Günleriniz,
ev ile iþ arasýnda gidip gelmekle, meyhanelerde geyik muhabbetleri yapmakla, televizyon karþýsýnda saatler geçirmekle ve
arada bir eþ-dost toplantýlarýna katýlarak ne
olacak bu memleketin hali konuþmalarý
yaparak geçecektir. Tabi, her bulduðunuz
fýrsatta borsa ve döviz haberlerini büyük bir
merakla izleyecek, borsanýn her çýkýþý ile
sevinecek, iniþi ile üzüleceksiniz. Kredi kartýnýzýn limitleriyle tüketecek, cep telefonunuzun faturasýyla bütçenizi düzenleyecek ve
karþýnýza çýkacak fýrsatlardan yararlanmayý
bekleyeceksinizdir.
Eðer biraz entelektüel çevreye sahip iseniz, yaþamýnýz biraz daha renkli geçebilecektir. Belki arada bir konsere, tiyatroya, sinema günlerine gideceksinizdir. Sanat, edebiyat üzerine muhabbet edeceðiniz bir çevreniz olduðundan, dünya ekonomisindeki
resesyon sinyallerinin ülkedeki bankalarýn
sermaye rasyosu üzerindeki etkileri konusunda yapýlan konuþmalara kulak misafiri
bile olabileceksinizdir. Entelektüel çevrelere özgü kredi kartý sahibi olarak seçkin bir
yere sahip olduðunuzu hissedip, kredi kartý
temerrüt faizlerini nasýl ödeyeceðinizin hesaplarýný da yapabileceksinizdir.
Eðer ikinci yolu seçer de, devrimci mücadele girmeye karar verirseniz, sizi bir dizi
sorunun beklediðini bilmeniz gerekir. Devrimci mücadelenin o bilinen, söylenen, anlatýlan ve gerçek olan zorluklarý yanýnda,
kendinizi yapayalnýz da bulabileceksinizdir.
Karar size kalmýþtýr.

ERÝÞ YAYINLARI

Ocak-Þubat 2002 KURTULUÞ CEPHESÝ
Kitap ve Katalog isteme adresi:
Postfach 1414
55504 Bad Kreuznach
Deutschland

Ýnternet Adresi:
www.kurtuluscephesi.com
www.kurtuluscephesi.org
www.kurtuluscephesi.net
E-Mail Adresi:
erisyay@kurtuluscephesi.com
erisyay@kurtuluscephesi.org

MAHÝR ÇAYAN:
THKP-C/HDÖ :
ÝLKER AKMAN :
THKP-C/HDÖ :
THKP-C/HDÖ :
THKP-C/HDÖ :
THKP-C/HDÖ :
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ
THKP-C/HDÖ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI-I
MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
OLÝGARÞÝ NEDÝR?
MARKSÝZM-LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL,
EYLEM KILAVUZUDUR-III
THKP-C/HDÖ VE 15 YIL
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ
VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
GRAMSCÝ ÜZERÝNE
REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU
ULUSAL SORUN ÜZERÝNE
BDS: BÝR PRAGMATÝK SAPMA
YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE
ZAFER BÝZÝM OLACAKTIR! [Ankara Davasý Savunmasý]
DEVRÝM PROGRAMLARI
RUS DEVRÝMÝNDEN ÇIKAN DERSLER
ESKÝ BÝR GERÝLLANIN EMEKÝ
PASS VE YENÝ ÇÖZÜMÜN FIRSATÇILIÐI

KURTULUÞ CEPHESÝ SEÇME YAZILAR-I
KURTULUÞ CEPHESÝ SEÇME YAZILAR-II
DEVRÝMCÝ MARÞLAR VE EZGÝLER
DÜNYADA VE TÜRKÝYEDE EKONOMÝK BUNALIM [Kurtuluþ Cephesi dergisinden]

