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Küçük ve orta sermaye kesimlerinin IMFyle yapýlan stand-by anlaþmalarýyla artan mülksüzleþtirilmesi karþýsýnda ortaya çýkan siyasal geliþmeler ve bu geliþmelerin AB savaþý þeklinde
geliþimi.



Mayýs sonunda baþlatýlan AB savaþýnda bir
yer kapmaya çalýþan ve kendilerini sol olarak tanýmlayan küçük-burjuva liberallerinin siyasal ayrýþmalarý üzerine bir irdeleme.
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AB savaþýnýn ortaya çýkardýðý siyasal iliþkiler
içinde yer alan ulusal-sol olarak kendisini adlandýran kesimlerin, faþist MHP ve onun sivil
istihbarat örgütü ASAMla ideolojik ve pratik
iliþkileri üzerine bir deðerlendirme.

AYDIN DOÐAN
VE HOLDÝNGÝ
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HALKLA
ÝLÝÞKÝLER
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SORUMLU (V.i.S.d.P) : Sezai Görür
Yazýþma Adresi:
Postfach 2501
55514 Bad Kreuznach / Deutschland

TÜSÝADýn AB ilanýyla birlikte baþlatýlan ve DSP
den rüya timi olarak adlandýrýlan Ýsmail Cem
ve Hüsamettin Özkanýn ayrýlmasýyla devam
eden dezenformasyon ve kamuoyunun koþullandýrýlmasýnýn geliþimi ve sonucu üzerine bir
inceleme.

Medya imparatoru Aydýn Doðanýn sahip bulunduðu þirketlerin listesi.

Halkla iliþkiler adý altýnda kamuoyunun koþullandýrýlmasý ve yönlendirilmesi üzerine bir yazý.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 2 Aðustos 2002

Ederi: 1.000.000 TL.
3P
Abone Ederi:
10 Sayý ..... 40 P
15 Sayý ..... 55 P
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Dezenformasyon ve
Kamuoyunun
Koþullandýrýlmasý

Uyuyan Güzeller (Rüya Timi) Nasýl ve Neden Uyandýrýldý?

Türkiye, 9 Temmuz günü Rüya Timi
ile tanýþtý. DSPnin Hüsosu, Ýsmail Cemi
ve IMFnin Kemal Derviþinden oluþan rüya
timi, Aydýn Doðan medya grubunun üstün
gayret ve çabalarýyla kamuoyunun karþýsýna
çýktý.
Doðan Þirketler Grubunun bir üyesi, Ertuðrul Özkökün küçük bir hissedar ve Genel Yayýn Yönetmeni olduðu Hürriyet gazetesinin öncülüðünde tüm Doðan Medya
Grubu,* Hüsamettin Özkan, Ýsmail Cem ve
Kemal Derviþin baþýný çektiði DSP isyanýnýn neredeyse tek tezgahçýsý ve yöneticisi
olarak ortaya çýkmýþtýr.
Þefliðini Ertuðrul Özkökün yaptýðý Doðan Medya Grubu, Hüsamettin Özkan, Ýsmail Cem ve Kemal Derviþin oluþturduðu
üçlüyü, kimi zaman rüya timi, kimi zaman
troyka diye sunarken, DSP isyancýlarýyla
kurulacak partiyi de makul çoðunluðun
partisi olarak programatik ve pragmatik
bir temele oturtmuþtur.
Avrupa Birliðinin Ankara temsilcisi Karen Foggun ünlü e-maillerindeki ifadesiyle
uyuyan güzeller, rüya timi olarak karþýmýza çýkartýlýrken, bir zamanlarýn umudu
karaoðlan Bülent Ecevit (ve özellikle Rahþan Ecevit) akla gelebilecek her yol ve sözcük kullanýlarak karalanmaya, suçlanmaya
baþlanmýþtýr. Ýþ göremez raporu alýnarak
baþbakanlýktan azledilmeye çalýþýlan Bülent Ecevite yönelik suçlamalar, karalamalar öylesi boyutlara ulaþtýrýlmýþtýr ki, eþi Rahþan Ecevit Marie Antoinette gibi on bin* Ayrýntýlý bilgi için Aydýn Doðan ve Holdingi yazýsýna bakýnýz.

lerce DSPliyi yok eden haris ve meþum
kadýn olarak sunulmuþtur. Rüya timinin
yaratýcýsý ve yöneticisi olduklarýný her fýrsatta göstermekten hoþlanan Doðan Medya
Grubu na göre Bülent Ecevitin baþbakanlýktan ve parti baþkanlýðýndan istifa etmesini engelleyen tek kiþi Rahþan Ecevitti. Eðer
Rahþan Ecevit devreden çýkartýlabilinirse,
DSP de, Türkiye de rahatlayacaktý!
Ýstenilen açýktý: Bülent Ecevit baþbakanlýktan ve parti baþkanlýðýndan istifa edecek,
rüya timi partinin baþýna geçecek, Ýsmail
Cemin baþbakanlýðýnda Hüsamettin Özkan
ýn koordinatörlüðünde ve Kemal Derviþin
ekonomi yönetiminin tek þefi olduðu yeni
bir hükümet kurulacaktý. Ama hesaplar bir
türlü tutturulamýyordu! Bülent Ecevit direngen çýkmýþtý, inat ediyordu! Ve tüm kamuoyu oluþturma araçlarý (medya) kullanýlarak amaca ulaþmak için yola çýkýldý. Ve
ülkemiz tarihinin en açýk, en sýradan, ama
bir o kadar akýllýca yapýldýðý düþünülen
dezenformasyon faaliyeti ve bu yolla kamuoyunun koþullandýrýlmasý süreci baþlatýldý.
Medyatik dilde söylersek, düðmeye 29
Mayýs günü gazetelere ilan vererek TÜSÝAD
basmýþtýr.
Türkiye: Nasýl Bir Gelecek? baþlýðýyla
yayýnlanan TÜSÝAD ilanýnda þöyle deniliyordu:
Türkiye, tarihi bir yol ayrýmýnda.
AB ile ilgili kararlara baðlý olarak, 21.
yüzyýlýn ilk çeyreðinde nasýl bir ülkede yaþayacaðýmýz ve nüfusumuzun
yarýsýný oluþturan gençlerimize nasýl
bir Türkiye býrakacaðýmýz bu yýl içinde belli olacak.
Refah düzeyi yüksek, siyasi ve de-
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mokratik standartlarýn en üst düzeyde uygulandýðý, ekonomisi saðlam,
gençlerine çaðdaþ eðitim ve istihdam
olanaklarý saðlayan, dünyanýn geliþmiþ ülkeleriyle ayný düzeyde bir Türkiye mi, yoksa ekonomik sarsýntýlarýn
belirli aralýklarla devam ettiði, istikrara
kavuþmamýþ siyaseti ile geleceði belirsiz, kiþi baþýna 2000 dolarlýk bir milli
gelire mahkum olmuþ bir Türkiye
mi?
Ve TÜSÝAD bu sorularý okuyan herkesin
ne yanýt vereceðini bildiðinden Türk insaný ideallerine bir an önce kavuþmak istiyor
diyerek hükmünü vermiþtir: Türkiye, AB
üyeliðini gerçekleþtirebilecek siyasi ve ekonomik güce sahiptir!
Derin kuliste yapýlan yorumlara göre,
TÜSÝADýn bu ilaný, Ecevitin gözden çýkarýldýðý anlamýna gelmektedir. Derin kulise
göre TÜSÝAD, bu ilanýyla Genel Baþkan
Cem, yardýmcýlarý Derviþ ve Özkanýn yönetimindeki DSP ile, mevcut koalisyonu
bozmadan mümkün olan en geç tarihte
seçime gidecek bir yeni oluþum kurmak
istemektedir.
2 Haziran günü CNN-Türkde açýklama
yapan TÜSÝAD baþkaný Tuncay Özilhan þöyle konuþuyordu:
Baþbakanýmýza saygýmýz sonsuz.
Ama tabiat kaidesini yerine getiriyor.
Baþbakanýmýz maalesef iki saat oturamýyor. Toplantýlara katýlamýyor.
Üzülüyoruz ama 65 milyonun kaderi
söz konusu. Siyasetçiler oturup soðukkanlýlýkla karar vermeli. Baþbakan
ve eþi karar vermeli. DSP de bunu
kabul etmeli. Daha önce vekâlet
önermiþtik. Belki biraz çizmeyi aþýyorum, ama DSPnin kurultaya gitmesi
gerekebilir diye düþünüyoruz. Belki
öyle bir kurultayda Ecevit þeref baþkaný olur, baþka bir genel baþkan seçilir. Gelecek ona göre planlanýr.1
TÜSÝADýn amacý çok açýktý: Eceviti DSP
nin baþýndan uzaklaþtýrmak ve yerine baþka, yani rüya timi gibi birilerini geçirmek.
Bu gerçekleþtikten sonra gelecek planlanacaktýr.
Amaç bu olmasýna raðmen, cephe, kamuoyunun duyarlýlýðý hesaplanarak Avrupa Birliði tarafýndan açýldý ve Avrupa Birliði
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Radikal, 3 Haziran 2002

meydan muharebesi baþlatýldý.
TÜSÝAD, sadece düðmeye basmakla
kalmamýþ, ayný zamanda bu savaþýn taktiklerini de belirlemiþtir. Medyanýn tüm yapacaðý iþ, bir yandan Bülent Ecevitin saðlýðý ve eþi ile ilgili haberleri gündemin ilk
sýrasýna çýkartýrken, diðer yandan AB karþýtý MHPyi, yeni oluþumla iþbirliði yapmayý kabul etmesi için köþeye sýkýþtýrmaktýr.
Böylece medya, ülke tarihinin en büyük manipülasyon ve dezenformasyon operasyonlarýndan birisine baþlamak için
start almýþtýr.
Her zaman olduðu gibi, Avrupa Birliði
aracýlýðýyla yeni kredi olanaklarý sahibi olacaðýný düþünen Doðan Medya Grubu, TÜSÝADýn Yakup Cemili olarak ileri atýlmýþtýr.
Doðan Medya Grubu köþe yazarlarý,
TÜSÝAD ilanýnýn, faþist MHPnin baþkaný Devlet Bahçelinin Avrupa Birliðine uyum süreci ile ilgili açýklamasýna yanýt olduðunu hep
bir aðýzdan söylemeye baþladýlar.
Ancak TÜSÝADýn gazetelerde yayýnlanan
Avrupa muhtýrasý ilaný sadece düðmeye
basarak AB meydan muharebesini baþlatmýþtýr. Kendilerinin de çok iyi bildiði gibi,
bu muharebe tek bir ilanla yürütülemezdi.
Hemen Genelkurmay ve MGK devreye sokuldu.
Ýlanýnýn yayýnlandýðý gün TÜSÝAD Baþkaný
Tuncay Özilhan ve Prof. Süheyl Batum Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Orgeneral Yaþar
Büyükanýtý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sonrasý Tuncay Özilhan büyük ölçüde mutabakat olduðunu açýkladý.*
30 Mayýs günü yapýlan ve Ecevitin katýlmadýðý MGK toplantýsý sonrasýnda Hürriyet gazetesi Tarihi Çaðrý baþlýðý ile TÜSÝAD
ýn silahlý güçlerinin tam desteðini ilan etti.
Köþe yazarlarýna göre Devlet Bahçeli
iyice köþeye sýkýþtýrýlmýþtý!
Toplumun Dünya Kupasýnýn heyecan
* 5 Haziran günü Genelkurmay baþkanlýðý TÜSÝAD
baþkanýnýn ziyareti ve 30 Mayýsta yapýlan MGK toplantýsý hakkýnda yaptýðý açýklamada bu durumu
yalanlamýþtýr.
Ýþ dünyasýnýn teþkil ettiði bir sivil toplum örgütü
29 Mayýs 2002de Genelkurmay Ýkinci Baþkanýný ziyaret etmiþtir. Ziyaret sýrasýnda konuk kiþiler tarafýndan idam ve dil konusunda yaptýklarý çalýþmalar
açýklanmýþ, hazýrladýklarý dokümanlar verilmiþtir. Ziyaret bir nezaket ziyareti niteliðinde olup bu hassas
konularda tartýþýlýp görüþ birliðine varýldýðý þeklindeki
ifadeler gerçeði yansýtmamaktadýr. (5 Haziran 2002
tarihli Genelkurmay açýklamasý)
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ve coþkusu içinde bulunduðu bir sýrada,
Doðan Medya Grubunun diðer yayýn organý Milliyet gazetesi tüm bunlar ikincil konularmýþcasýna Ecevitin saðlýðý ile ilgili yayýnlarýný manþetten vermeye devam etmiþtir:
Evde Tek Baþýna
10 gündür evde istirahat eden
Eceviti baþbakan yardýmcýlarý Bahçeli, Yýlmaz ve Özkanýn ziyaret etmemesi dikkat çekiyor2
Týpta yeni kavram: Baþbakan
Yarý Mobilize
Baþkent Hastanesi, Ecevitin durumunu yarý mobilize diye açýkladý. Biz
de ünlü doktorlara bu ne anlama
geliyor? diye sorduk. Hiç biri iþin
içinden çýkamadý.3
Ýþ görür raporu
Ecevit, Türkiye tarihinde bir ilkle
taburcu oldu. Doktorlarýn verdiði iþ
görebilir raporuyla, Orandaki kütüphane eve gitti.4
Tarihler 31 Mayýsý gösterdiðinde Milliyet
gazetesi Ecevitin hastalýðýna kesin teþhisi
koydu:
Ecevitte parkinson baþlangýcý5
Oysa ki, ayný Milliyet gazetesi 6 Mayýs tarihinde þöyle yazýyordu:
Doðrular yine Milliyette
Ýþte teþhis
Doktorlarý, Ecevitin rahatsýzlýðýnýn
ardýndaki gerçeði Milliyete açýkladý:
Kalýn barsaðýn uzunluðundan kaynaklanan gaz sýkýþmasý.6
Ayný tarihlerde Doðan Medya Grubu
nun üçüncü büyük gazetesi Radikalin ilgi
alaný ise Avrupa Birliðine girmenin sosyolojik, psikolojik, ideolojik ve teorik kapsamý
olmakla birlikte, büyük biraderleri Hürriyet ve Milliyetin manþetlerde býraktýklarý
boþluklarý kapatmak olmuþtur.
Radikal gazetesi liberal sol görünüm
altýnda Avrupa Birliðinin MHP sorunsalýyla
daha yakýndan ilgili yayýnlar yapmaya baþlamýþtýr. Doðal olarak bu yayýnlarýn temel konusunu MHP ve MHPli bakanlarýn icratýný
sergilemek oluþturmuþtur.
Saðlýðýmýz allaha emanet
Hormonlu çilek ve Almanyaya sa-

týlan biberlerde zararlý ilaç çýkmasýyla alevlenen tartýþma, bir gerçeði ortaya koydu: Hormon ve tarým ilacý
kullanýmý gibi hassas bir konuda denetim mekanizmasý çalýþmýyor.7
Avrupa uyarmasa ölmüþüz: Ýlaçlarýn yan etkisini izleyen bir sistem
yok
Türkiye yan etkiden bihaber8
Partizanlýk ve kötü yönetim, devletin GSM operatörünü batýrýyor
Aycell kötü yola düþtü9
Validen vekillere: Kaçakçýlar
Iðdýr Valisi Tamer, Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderdiði raporda bölgedeki
mazot kaçakçýlýðýný MHP Iðdýr milletvekili Abbas Bozyel ile ANAPlý Ali Günerin organize ettiðini ileri sürdü.10
MHP Avrupa yolunu kapattý
MHP lideri Bahçeli, liderler zirvesiyle hükümetin gündemini tamamen ele geçirdi. Ýdam baþta olmak
üzere AB reformlarýný kilitleyen MHP,
haziran baþýnda, erken seçim ihtimalini de yaratacak ataklar yapma peþinde11
Torunlarýnýz sizi affetmez
Türkiye, AB ile tam üyelik müzakerelerine baþlamak istiyorsa yapýlmasý gereken reformlar belli. Ama
kendi gündemlerini bütün ülkenin
önüne koymuþ olan siyasi partiler
Türkiyenin geleceðini týkýyor12
Ve Mayýs sonuna gelindiðinde Radikal
gazetesi de büyük biraderler gibi sorunun
çözümünü ilan etti:
Asker AB kapýsýný araladý
Ecevit ve Bahçelinin katýlmadýðý
MGK toplantýsýnda tarihi kararlar alýndý. Askerlerin son günlerde dile getirdiði önerilere paralel kararlarýn
özeti: Ulusal Programdaki yükümlülüklere dair çalýþmalar hýzlansýn.13
Görüldüðü gibi, Mayýs ayýnýn sonuna gelindiðinde Doðan Medya Grubunun üç
büyüðü Avrupa Birliði konusunu gündemin
ilk sýrasýna çýkartýrken, diðer yandan ANAP
Radikal, 3 Mayýs 2002
Radikal, 14 Mayýs 2002
9
Radikal, 16 Mayýs 2002
10
Radikal, 20 Mayýs 2002
11
Radikal, 23 Mayýs 2002
12
Radikal, 28 Mayýs 2002
13
Radikal, 31 Mayýs 2002
7
8

2
3
4
5
6

Milliyet,
Milliyet,
Milliyet,
Milliyet,
Milliyet,

15 Mayýs 2002
21 Mayýs 2002
28 Mayýs 2002
31 Mayýs 2002
6 Mayýs 2002

#
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dýþýndaki hükümet ortaklarýný (DSP ve MHP)
her yönden sýkýþtýrmaya baþlamýþlardýr.
Bu gazetelerin manþetlerine bakýldýðýnda Haziran ayýna girilirken ülkenin temel
sorunu ABye girmektir ve bu sorun, TÜSÝAD
ilanýnda ifade edildiði gibi geleceðimizi
belirleyen bir sorundur. Henüz geleceðimizi
karartanlarýn kim olduðu açýkça ilan edilmemiþse de, bunlarýn hükümet içindeki iki
parti olduðunun altý çizilmeye baþlanmýþtýr.
Artýk AB meydan muharebesinin ikinci perdesi açýlmaktadýr: AB yanlýlarý ile AB
karþýtlarýrýýn ayrýþmasý ve saflaþmasý.
Bu ayrýþtýrma ve saflaþtýrma operasyonunun yumuþak karný ise DSP olmaktadýr.
Milliyet gazetesi tarafýndan Ecevitin saðlýðý
ile ilgili haberlerdeki yoðunluk, giderek
post-Ecevit dönem senaryolarýna yerini
býrakmaya baþlamýþtýr.
Ýþte bu tarihte kýsa adý CSIS olan ve Merkezi Washingtonda bulunan Uluslararasý
Stratejik Araþtýrmalar Merkezinin* Türkiye
Direktörü olarak ünvan sahibi Dr. Bülent Ali
Rýza adlý kiþinin 24 Mayýs tarihli Ecevit sonrasý dönemin ertelenmesi (Postponing the
Post-Ecevit Era) baþlýklý raporu kamuoyuna yansýtýldý.**
Ýþte böylesi dýþ desteklerle politika kulislerinde yer alan herkesin çok iyi bildiði
post-Ecevit dönem planlarý Haziran ayýna
girildiðinde yeni bir medyatik atakla yürütülmeye devam etmiþtir.
Kim olduðu ve nerden geldiði makul
çoðunluk tarafýndan fazlaca bilinmese de,
sivil toplum önderi, ÝKV baþkaný ünvanlý
Meral Gezgin Eriþ adlý bayanýn önderliðinde 175 sivil toplum örgütü imzalý muhtýra ilan 6 Haziran günü gazetelerde tam sayfa yayýnlandý.
Meral Hanýmýn Avrupa ordusu
ÝKV Baþkaný Meral Sezgin Eriþ, 15
milyon kiþinin temsilcisi 175 sivil toplum örgütünü, Avrupa hedefi için ha-
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* CSIS, ilgili her kiþinin çok iyi bildiði gibi CIAnýn
sivil kurumlarýndan birisidir. Stratejik araþtýrmalar
yaptýðý için olsa gerek, ülkemizdeki her türlü siyasal geliþmenin arka planýnda bu kuruluþun adý
geçer. Örneðin TÜSÝADýn Mart 2001 tarihli teknokratlar hükümeti planýnýn ilk açýklandýðý yer CSIS
olmuþtur.
** Adý geçen raporda þöyle denilmektedir: ABD
büyükelçisi Robert Pearsonla yaptýðý öðle yemeði
görüþmesinde, Pearson, Ecevitin yakýnda istifa edeceðini ve bunun Kasým 2002de erken seçimin yolunu açabileceðini söyleyerek Derviþi uyardý.

rekete geçirdi.14
4 Haziran günü faþist MHPnin genel
baþkaný Devlet Bahçelinin grup toplantýsýnda, kendileri aleyhine yazý yazan gazetecilerin adlarýný tek tek sýralayarak yaptýðý tehdit konuþmasýna bir yanýt gibi sunulan Meral Hanýmýn Avrupa Ordusu harekâtý faþist
MHPnin hedef tahtasýna oturtulduðu görünümünü veriyordu. Artýk herþey AB yandaþlarý-AB karþýtlarý arasýnda süren bir savaþa dönüþmüþ gibiydi.
Milliyetçi, mukaddesatçý, muhafazakar,
dini bütün, ama hepsinden önemlisi TürkÝslam sentezcisi tüm güçler bu yeni savaþ
alanýnda kýlýçlarýný çekip yerlerini aldýlar. Ve
7 Haziran günü Türkiye Cumhuriyetini
Kuran Türk Ulusuna baþlýklý 133 aydýn,
akademisyen ve sendikacýnýn imzaladýðý
bildiri Cumhuriyet gazetesinde tam sayfa
ilan olarak yayýnlandý.***
Ancak dezenformasyon kanallarý hazýrlýklýydý ve ayný gün (7 Haziran) Radikal gazetesinin manþetinde þunlar yazýlýydý:
Ýþadamlarý ABden kopmanýn doðuracaðý ekonomik sonuçlarý açýkladý
TÜSÝAD: Zenginliðin yolu AB
Prof. Dr. Asaf Savaþ Akatýn TÜSÝADýn isteði üzerine hazýrladýðý çalýþmaya göre Türkiye, Avrupa Birliði ile
tam üyelik müzakerelerine baþlarsa
10 yýl sonra kiþi baþýna düþen milli
gelir dokuz bin dolara kadar çýkabilir15
Bu arada Dünya Kupasý, olanca heyecaný ile sürüyordu. 9 Haziran tarihli Radikal gazetesinin manþetiyle ifade edersek,
sadece siyasete 90 dakika ara verilmiþti.
Dünya Kupasýnýn heyecan ve coþkusuyla verilen 90 dakikalýk ara bittiðinde,
*** Bu bildiri sadece Cumhuriyet gazetesinde ilan
olarak yayýnlanmýþtýr. Dolayýsýyla medyada fazlaca ilgi görmemiþtir. Ancak konuya iliþkin heber yazanlar bildiriyi imzalayanlarýn bileþimini þöyle
tanýmlamaktadýrlar:
MHPli olarak bilinen Prof. Ahmet Bican Ercilasun ile solcu Prof. Anýl Çeçen, Ýslamcý Prof. Hayrani Altýntaþ ile Atatürkçü Prof. Ergun Aybars, Türk
Dünyasý Araþtýrmalarý Vakfý Baþkaný Prof. Turan Yazgan, Kemalist Prof. Sina Akþin, Türk-Ýþ Genel
Baþkaný Bayram Meral, eski TRT Genel Müdürü Prof.
Þaban Karataþ, DSP eski milletvekili Gökhan Çapoðlu, Avrasya Stratejik Araþtýrmalar Merkezi Direktörü
Prof. Ümit Özdað vb.
14
Hürriyet, 6 Haziran 2002
15
Radikal, 7 Haziran 2002
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Bülent Ecevit yeniden devreye sokuldu.
Ecevit havayý yumuþattý16
Mecliste AB iþini çözeriz
Baþbakan Ecevit, 12 gün sonra
dün gazetecilerin karþýsýna çýktý koalisyonda kriz yaratan idam ve Kürtçe konusuna el koydu.17
Doðan Medya Grubunun üç büyüðü
ortalýðýn yumuþadýðý izlenimi uyandýrýrken,
küçük kardeþlerden Gözcünün sürmanþeti gelecek günlerin iþaretlerini veriyordu:
Baþbakan Bülent Ecevitin dünkü açýklamasýndan çýkan sonuç:
Ölürüm býrakmam.18
Ancak Dünya Kupasý heyecaný beklenilenin tersine uzadý. Çeyrek final, yarý final
derken siyasete bir süre ara verildi. Tüm
gözler Dünya Kupasýna çevrildi ve siyaset
ikinci plana indi.
Ýþte bu sýrada (19 Haziran) Pamukbank
a el konuldu.
Karamehmetlerin Pamukbankýn içini
nasýl boþalttýklarý büyük medya patronlarý
için bu kez fazlaca önemli olmamýþtýr. Onlarýn gündemi hükümeti devirmek ve yerine yeni bir oluþum geçirmek olduðundan
Pamukbank olayý fazlaca ilgi uyandýrmamýþtýr.
Dünya Kupasý maçlarýnýn bitimiyle birlikte medyatik dezenformasyon ve kamuoyunun koþullandýrýlmasý faaliyetleri yeniden
baþlatýldý.
Ecevitin sað kolu kýrýldý
Baþbakanýn hükümetteki sað
kolu Hüsamettin Özkanýn Ecevitlere
olan kýrgýnlýðý su yüzüne çýktý. Özkan,
dün ilk kez gruba katýlmadý.19
Temmuz ayýna girerken artýk kartlar
açýk oynanmaya baþlandý. MHP bir yana býrakýlýp, Bülent Ecevite yönelen Doðan Medya Grubu yeniden Ecevitin saðlýðý konusunu iþlemeye baþladý.
Doðan Medya Grubunun ilk bombasý
Hürriyetin kalemþörlerinden Emin Çölaþan
a yaptýrýlan haber oldu:
Emin Çölaþan, Ecevitin hastalýðýyla ilgili hiç yayýnlanmamýþ gerçeði
açýklýyor.
Acý Gerçek20
2 Temmuz günlü Hürriyet gazetesinin

manþetinden verilen bu habere göre, Emin
Çölaþan birinci elden aldýðý çok özel haberi yayýnlayýp yayýnlamamakta hayli tereddüt ettikten sonra acý gerçeði kamuoyuna açýklamayý bir görev bilmiþtir.
Emin Çölaþanýn haberine göre, Bülent
Ecevitin tüm göstergeleri çok iyi olmakla
birlikte 78 yaþýndaki Bülent beye 81 yaþýndaki Rahþan haným çok iyi bakmamaktadýr.
Yatakta olmasý gerekirken kapýyý
konuklara Ecevit açýyor. Rahþan haným içeriden Ayy ben iþ yapýyordum
zili duymamýþým diye sesleniyor.
Baþbakan ilaçlarýný düzgün alamýyor. Eve gelene kapýyý baþbakan açýyor. Bir keresinde, çelik korsesi çözülmüþ, kasýðýnda olmasý gereken
özel çorap ayak bileklerinde kapýyý
açýyor.21
Ancak tüm bunlar holding medyasýnca
yeterli görülmemiþ olacak ki, Yakup Cemil
rolündeki Emin Çölaþan haberinin devamýnda Bülent Ecevitin aç kaldýðýnýn kan tahlilleriyle ortaya çýktýðýný yazarak Rahþan Ecevitin 14. Luoise nasýl Marie Antoinettelik
yaptýðýný kamuoyuna açýklamaktadýr!*
3 Temmuz günü Hürriyet gazetesi bir
kez daha Emin Çölaþanýn haberini konu
yaparak, haberin Ankaraya bomba gibi
düþtüðünü manþetten vermiþtir.
Amaç belli olmuþtur: Bülent Ecevit, yani
baþbakan, Rahþan Ecevit tarafýndan iyi bakýlamamaktadýr, dolayýsýyla hastahanede
özel bakýma alýnmasý gerekir kanýsýný toplumun vicdanýna seslenerek yerleþtirmek.
Bir baþka deyiþle, baþbakan Bülent Ecevit,
doktor raporuyla iþ göremez hale getirilerek tasfiye edilmek istenmektedir.
Ayný gün, Hürriyetin diðer kardeþi Milliyet ise daha insancýl yaklaþmaktadýr Ecevitlere!
Sorulmayaný sorduk, Ecevit açýk
açýk yanýtladý:
Aklým Yerinde22
Fikret Bilanýn bu çok özel röportajýnýn
ayrýntýlarýnda Rahþan Ecevitin Bülent Ecevite çok iyi baktýðýna yer verilmektedir.
Ýlk bakýþta bu insancýl haber, Hürriyet
Hürriyet, 2 Temmuz 2002
Hürriyet, 2 Temmuz 2002
22
Milliyet, 3 Temmuz 2002
* Bu haberlere Bülent Ecevitin tepkisi çok sýradandýr: Eþime yapýlan zalimliktir.
20

16
17
18
19

Radikal, 10 Haziran 2002
Hürriyet, 10 Haziran 2002
Gözcü, 10 Haziran 2002
Milliyet, 28 Haziran 2002
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in zalimliði karþýsýnda Ecevitlerin Milliyet
tarafýndan korunmasý gibi görünmektedir.
Oysa Mayýs ayýnda Ecevitin saðlýðýnýn iyi
olmadýðý, bu nedenle baþbakanlýktan istifa
etmesi gerektiði haberlerini manþetine taþýyan da ayný Milliyet olmuþtur.
Gerçekte ise, Milliyet gazetesinin 3 Temmuz tarihli haberi ile Hürriyet gazetesinin 2
Temmuz tarihli haberi birbirini tamamlamaktadýr. Kamuoyunun dikkatinin çekilmek
istendiði yer Bülent Ecevitin akli dengesi
yerinde mi sorusu olmaktadýr. Fikret Bila,
çok özel röportajý ile bu konuyu kamuoyunun gündemine sokmaya çalýþmýþtýr.
4 Temmuz günü Hürriyet ve Milliyet gazetesleri Ecevitin saðlýk durumuna iliþkin
haber yayýnlamazken, bu kez görevi Radikal yerine getirir:
Baþbakanlýkta Týp Zirvesi
Haberal, Baþbakanlýða giderek
Özkan ve Saðara Ecevitin saðlýk durumunu anlattý.
Baþbakan Ecevitin tedavisini yürüten Baþkent Üniversitesi rektörü
Prof. Dr. Mehmet Haberal ... hekimlerin Ecevitin tavsiyeleri dinlememesinden rahatsýz olduðu için Baþbakanlýkla temaslarý artýracaðý ifade
ediliyor.23
Radikal gazetesinin bu haberi dezenformasyon ve kamuoyunun yönlendirilmesi
için özel olarak hazýrlanmýþtýr. Baþbakan
Bülent Ecevit olmakla birlikte, Baþbakanlýk
ayrý bir kurum ve ayrý bir kiþiye aitmiþcesine
(Hüsamettin Özkan) bir izlenim uyandýrýlmaktadýr. Oysa Bülent Ecevitin hastalandýðýndan bu güne kadar Hüsamettin Özkan
bir kez bile görüþmeye ya da ziyarete gitmemiþken, birden baþbakanýn saðlýðýyla ilgili haberler zirve haline getirilmektedir.
Kamuoyu Bülent Ecevitin saðlýk nedeniyle
görevden alýnmasýný desteklemeye yöneltilirken, diðer yandan yeni baþbakan yardýmcýsý adayýna (Hüsamettin Özkan) alýþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
4 Temmuz günü Doðan Medya Grubu
nun Frankfurt tesisi, muhteþem bir törenle
açýldý. Bu haberi 5 Temmuz günü Hürriyet
gazetesi sürmanþeten þöyle veriyordu:
Muhteþem Açýlýþta Avrupa Uzlaþmasý
Almanyadaki yeni baský tesisleri-

mizin açýlýþýnda politikacýlar, Türkiyenin ABye girmesine destek verme konusunda uzlaþtýlar.24
Haberle birlikte yayýnlanan muhteþem
tören fotoðrafýnda Tansu-Özer Çiller, Mesut Yýlmaz, Tayyip Erdoðan yanýnda Bülent
Eczacýbaþý, Can Kýraç birlikte görüntülenmiþtir.
Tarihler 8 Temmuzu gösterdiðinde Hürriyet gazetesi manþet ve sürmanþet haberleriyle yeni gündemi açýklýyordu:
3 Kasým Depremi
Ecevit Özkaný silince baþka yol
kalmadý
MHP lideri Devlet Bahçeliden
süpriz çýkýþ: 3 Eylülde erken seçim
kararý alalým, 3 Kasýmda seçim yapalým.25
Hürriyet gazetesinin manþet haberi ise
Ve Özkanla yollarý ayýrdý olmuþtur.
9 Temmuz günü tüm gazeteler benzer
manþetlerle çýktý.
Ýstifa depremi
Gazeteler bakanlardan Hüsamettin Özkan, Ýstemihan Talay, Recep Önal ve Mustafa Yýlmazla birlikte 18 milletvekilinin istifasý haberleriyle doluyken Milliyet gazetesi Hüsamettin Özkanýn Ecevite son sözleri olarak allah þifa versin dediðini sürmanþetten verirken, alt manþetinde þu haber yer
alýyordu:
Yeni parti kuruluyor
Ecevitlerin inadý DSPyi parçaladý.
Özkanýn ardýndan istifa eden 3 bakan ve 18 milletvekili parti kurmak
için hazýrlýklara baþladý.26
Ayný gün Hürriyet gazetesi ise gözler bu
ikilide alt manþetiyle Kemal Derviþ ve Ýsmail Cemin istifalarýnýn gündemde olduðunu yazýyordu.
Doðan Medya Grubunun diðer yayýn
organlarý boþ durmuyordu:
Rahþan haným intikam alýyor,
olan bize oluyor27
Bu Ne Sevgi Ah!
Ecevit 56 yýllýk aþký Rahþan Hanýmýn dediðini yaptý ve sað kolu Özkaný harcadý.28
11 Temmuz günü medyanýn birinci
24
25
26

&

27
23

Radikal, 4 Temmuz 2002

28

Hürriyet, 5 Temmuz 2002
Hürriyet, 8 Temmuz 2002
Milliyet, 9 Temmuz 2002
Radikal, 9 Temmuz 2002
Posta, 9 Temmuz 2002
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haberi Ýsmail Cem, Kemal Derviþ ve Hüsamettin Özkanýn anlaþtýklarý ve yeni partinin yola çýktýðý oldu.
12 Temmuz günü Doðan Medya Grubu yeni partinin adýný yeni oluþuma dönüþtürerek troyka söylemine geçiþ yaptý.
Ama hesaplar henüz bitmediðinden eski
söylem tümüyle terk edilmedi.
10 bin DSPliyi tasfiye etti
Ýngiliz gazetesi Financial Times,
Rahþan Eceviti, eþini iktidardan ederek giyotinde idam edilen Fransýz
Kraliçe Marie Antoinetteye benzetti.29
12 Temmuz Doðan Medya Grubu için
neredeyse bir dönüm noktasý olmaktadýr.
Çünkü Kemal Derviþ yeni oluþuma katýlmak için istifa etmiþ, ancak iki saat sonra
istifasýný geri almýþtýr. Kimine göre Ecevit
istediði için, kimine göre Cumhurbaþkaný
Sezer istediði için istifasýný geri almýþtýr. Kemal Derviþin istifa olayý ve vazgeçmesinin
tek sonucu, olaylarýn, toplum mühendisliði
ne* soyunmuþ olan Doðan Medya Grubunun istediði gibi geliþmediðidir. Ama onlar bir kez bu iþe girmiþlerdir, amaçlarýna
ulaþabilmek için güçlerini kullanmayý sürdürme kararlýlýðý içindedirler. Nitekim ayný
gün Milliyet gazetesinin manþeti Kemal Derviþin istifasýný geri almasýyla bozulan moralleri güçlendirmeye yönelik olmuþtur:
Kemal Derviþ yeni oluþumdan
kopmuyor
Sözünü Tutacak
Derviþ, Cem ve Özkanla çýktýðý
yoldan dönmeyeceðini, Ceme söz
verdim sözleriyle açýkladý. Sezerin
ýsrarýyla istifasýný geri almasý için, Bu,
devletin emriydi, geri çeviremezdim
dedi.30
Ancak Kemal Derviþin yeni oluþuma
baðlý olduðuna iliþkin atýlan tüm manþetlere
karþýn, geliþmelerin istenildiði yönde olmadýðý ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Özellikle Ýsmail Cemin yeni oluþumun ilk basýn toplantýsýnda söylediði sözler, iþleri daha da
Hürriyet, 12 Temmuz 2002
Milliyet, 12 Temmuz 2002
* Son dönemde yeniden toplum mühendisliðinden söz edilmektedir. Bununla 28 Þubat 1997 postmodern darbe olayýnýn kahramanlarý generallerin
yaptýklarý iþin bir toplum mühendisliði olduðunu
söylemelerine atýf yapýlmaktadýr. Tanýmlama Çevik
Bire aittir.
29

30

karýþtýrmýþtýr.
Türkiyenin elbette büyük sorunlarý mevcut. Ama Türkiyemizin gücü,
Türkiyemizin birikimi, Türkiyemizin
kudreti yaþadýðýmýz bütün sorunlardan daha büyüktür. Bu gücü hayata
geçirecek olan Türkiyenin çaðdaþ
birikimleridir bu gücü hayata geçirecek olan. Birikimleri büyük bir ittifaka, sosyal demokrasi eksenindeki
çaðdaþ çoðunluðun iktidarýna dönüþtürmek önümüzde duran vazifedir. Bizim iddiamýz, bizim amacýmýz
budur, bunu gerçekleþtirmek için yola çýkmaktayýz.31
Artýk konu gazete manþetleri ile kamuoyunun yönlendirilmesi ve koþullandýrýlmasý
konusu olmaktan çýkmýþ, yeni oluþumcularýn makul olmayan düþüncelerini deðiþtirmeye dönüþmüþtür. Dolayýsýyla konular manþetlerden köþe yazýlarýna taþýnmýþtýr.
Her zaman olduðu gibi bu yeni yönelimi Ertuðrul Özkök dile getirmiþtir.
Yeni oluþumun lideri Ýsmail
Cem, kurulacak partinin rengini demokratik sol olarak ilan ederken,
çok önemli bir iddiayý da gündeme
getiriyor.
Türkiyede, sað ve sol arasýnda,
çok partili hayatýn baþýndan beri oluþan yüzde 70-yüzde 30 denklemini bozmak.
MAKUL ÇOÐUNLUK
Daha açýkça ifade edeyim.
Yeni oluþum, yüzde 80lik makul
çoðunluðu sosyal demokrat etiketle fethedebileceðini düþünmektedir.
Türkiyede 1970li yýllarda Karaoðlan ideolojisinin yayýldýðý dönem
hariç, bu denklemi kimse bozamadý.
Sað, etki alanýný sol lehine geniþletebildi, ama bunun tersi olmadý.
Ama o günler geride kaldý.
Duvarlar yýkýldýktan sonra insanlarýn kafasýnda nelerin deðiþebildiðini
bilmiyoruz.
Ben, yine de dünkü tezimi tekrar
edeceðim.
Cem, Derviþ, Özkan isimleri etrafýnda oluþan coþku, sol etiketin belirlediði coðrafyaya sýðmaz.
31

Ýsmail Cemin 12 Temmuz günlü basýn toplantýsý
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Bu coþkunun, klasik siyasi etiketleri aþan bir boyutu var.
Dolayýsýyla bu talebe cevap verecek hareketin de klasik tarifleri aþmasý gerekir.
Cemin dünkü konuþmasý etkileyiciydi.
Ama ben, Türkiyenin çözmek zorunda olduðu bazý sorunlarý ile ilgili
ipuçlarý bulamadým.32
Ertuðrul Özkök, Ýsmail Cemin basýn toplantýsýndaki sözlerinden hayal kýrýklýðý duyduðunu açýkça söylemese de, iþlerin yolunda gitmediðini þöyle dile getirmektedir:
Aslýna bakarsanýz, liderlik kadrosunu oluþturan üç siyasetçinin de bu
konularda gerçek birer liberal olduðunu biliyoruz.
O nedenle, ben ilk bakýþta biraz
hayal kýrýklýðýna uðramýþ gibi görünen
çevrelere sabýrlý olmalarýný tavsiye
ederim.
Ben baþýndan beri Mehmet Ali
Bayar gibi isimlerin de bu hareket
içinde yer almasý gerektiðini düþünüyorum.
Dün Mehmet Ali Bayarla konuþtum.
Cemin konuþmasýný kastederek,
Bu baþlangýç, bütün Türkiyeyi
kapsayýcý topografyaya uymuyor
diyor.
Bayar o yüzden yeni oluþumla
iliþkisini aktif görüþmelerden izlemeye almýþ.
Benim görüþüm þu:
Bugün ilan edilen etiket üzerinde
fazla durmamak gerekir.
Önemli olan bu etiketin içinin
nasýl doldurulacaðýdýr.
Hepimiz biliyoruz ki, bugünün
sosyal demokrat tarifi, bundan 10-15
yýl öncesinin sosyal demokrat tarifi ile
çok farklýdýr.
Ben, tanýdýðým bu üç politikacýnýn, sosyal demokrasi tarifine çok derin ve çaðdaþ bir içerik vereceklerine eminim.
Biraz bekleyip partinin programýný
görmek gerekiyor.33
Yine de Ertuðrul Özkök iþi þansa býrak-

mak istememektedir. Bu yüzden partinin
programýný bekleyip görmeden onun nasýl
olmasý gerektiðini de ayný yazýsýnda yazma
gereði duymuþtur:
Peki 21inci yüzyýla yönelik politika yapacak bir partinin kimyasý nasýl
olmalý?
Bu tarifi Kemal Derviþ çok güzel
yapmýþtý.
Liberal ekonomi, sosyal sentez.34
Ama ok yaydan çýkmýþtý. Doðan Medya
Grubunun üstün gayretleriyle ortaya çýkartýlan yeni oluþum Ýsmail Cemin baþkanlýðýnda makul çoðunluk partisi olmaktan
çaðdaþ çoðunluk partisi olmaya doðru
adým atmýþtýr.
Oysa ona söylenen baþkadýr:
Dünle birlikte gitti cancaðýzým
Ne kadar laf varsa düne ait
Þimdi yeni þeyler söylemek lazým*
Ondan istenilen açýktýr: Soldan saða
her kesimi kucaklayacak (ki buna Ertuðrul
Özkök makul çoðunluk adýný veriyor) yeni bir parti kurmak ve bu çerçevede DTP
baþkaný yapýlan Ali Bayarý da kendi aralarýna katarak bir merkez partisi oluþturmak.
Fakat Ýsmail Cem böyle bir geliþmeyi benimsememiþ görüntüsü çizmeye baþlamýþtýr. Bu görüntünün derin kuliste fazlaca
destek bulmadýðýný ve düþ kýrýklýðý yarattýðýný dostça yazma görevi küçük birader
Radikalin gözdesi beyaz Türklerden Murat Yetkine verilmiþ görünmektedir:
Yeni partinin bu çerçevede soldan saðý kucaklayacak þekilde kurulmuþ olmasý beklentisi derin kuliste
de varmýþ. Yeni parti ekibinden Talayýn ikinci Özal hareketi formülasyonu bu çerçevede heyecan oluþturmuþ ve AKPnin önünün böylelikle kesilebileceði umudunu doðurmuþ. Ancak Cemin partisini sosyal
demokrat çizgide açýklamasý yeni
partinin çoðu kesimin içinde yer alacaðý bir oluþum olmayacaðýný açýða
çýkarmýþ...
Giderek netleþen mesaj bu noktada netleþiyor: Cephe geniþletilmeli.
Kime karþý: Cumhuriyetin laik ve
Ertuðrul Özkök, agy, Hürriyet, 13 Temmuz 2002
* Ýsmail Cem 12 Temmuzda yaptýðý ilk basýn toplantýsýnda Ertuðrul Özkökün çok sevdiði Mevlananýn
bu sözlerini yinelemiþtir.
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Ertuðrul Özkök, 70-30 denklemini bozma zamaný, Hürriyet, 13 Temmuz 2002
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Ertuðrul Özkök, agy, Hürriyet, 13 Temmuz 2002
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demokratik niteliðini tehdit eden
akýmlara karþý. Çünkü, AKPnin gelinen noktada bu akýmlarýn gücünü
bünyesinde temsil ettiði inancý hâkim.35
Bundan sonraki birkaç gün boyunca Ýsmail Cemin köþeye sýkýþtýrýlmasýna yönelik haber ve yorumlar yoðunlaþtýrýldý.
Derviþ yakýn çevresiyle dertleþti
Yeni Oluþuma yeni isimler lazým
Derviþ yakýn arkadaþlarýyla* biraraya geldi ve Yeni Oluþum için ne
düþündüklerini sordu. Ortak cevap ilginçti: Þu andaki görünüm yeni yüzlerin deðil, eski DSPlilerin oluþumu.36
Ve yeni bomba gazetelerin birinci sayfa manþetlerinde patladý: Derviþ, süpriz
bir þekilde Deniz Baykalla buluþarak 2,5
saat görüþtü.
Doðan Medya Grubu daha önceden
bildiði, ancak gerçekleþmesini engelleyemediði (ya da en azýndan Ýsmail Cemi sýkýþtýrmak için kullanabileceðini düþündüðü) Derviþ-Baykal görüþmesinin rüya timine iliþkin
yaratabileceði güvensizliði ortadan kaldýrmak amacýyla 18 Temmuz günü tüm manþetleriyle harekete geçti.
Milliyet gazetesi Derviþ-Baykal görüþmesi
haberini vermeksizin þu manþetle yayýnlandý:
Derviþin planý
Baykal-Derviþ görüþmesi ciddi dedikodulara yol açtý. Ancak Derviþin
planý Yeni Oluþuma güç kazandýrmak37
Radikal de, Milliyet gibi, Derviþ-Baykal
görüþmesinin olduðuna iliþkin hiçbir habe35
Murat Yetkin, Yeni oluþuma derin destek, Radikal, 16 Temmuz 2002
36
Milliyet, 17 Temmuz 2002
37
Milliyet, 18 Temmuz 2002
* Bu haberde sözkonusu olan yakýn arkadaþlarla
biraraya geldiði yer Ankara Hiltondur. Sözkonusu
olan yakýn arkadaþlar Prof. Dr. Hurþit Güneþ, Prof.
Dr. Celal Göle, Prof. Dr. Asaf Savaþ Akad, iþadamý
Bülent Eczacýbaþý, Derviþin danýþmaný Oya Ünlü ve
babasý Devlet Bakaný Fikret Ünlüdür. Bir baþka
haberde yakýn arkadaþlar toplantýsýna iliþkin þu
bilgilere yer verilmiþtir: Bu arada, otele ABD Savunma Bakaný Yardýmcýsý Wolfowitz ile ABD Dýþiþleri
Bakaný Yardýmcýsý Marc Grossmanýn da gelmesi
dikkat çekti. Gazetecilerin, Wolfowitz ile Grossman
da yemeðe katýldý mý? sorusunu Eczacýbaþý, Hayýr
þeklinde yanýtladý.

re yer vermeksizin yorumu manþete çýkardý:
Kemal Derviþ: Gönlüm daha
geniþ bir uzlaþmadan yana
Yeni Oluþum üçlüsünden Derviþ,
Ýsmail Cem ve Hüsamettin Özkanýn
bilgisi dahilinde ama farklý yönde temaslarda bulunuyor. Derviþ, sosyalliberal sentez modeline uygun daha
kapsamlý bir uzlaþma arýyor.38
Büyük birader Hürriyet gazetesi ise,
Baykal-Derviþ görüþmesini küçük bir alt baþlýkla Muharrem Sarýkayanýn köþe yazýsýndan
vermekle yetindi. Ama rüya timinin nasýl
destek bulduðunu gösteren baþka bir manþet atmamazlýk etmedi:
Demirelden süpriz mesaj
Demirel, Yeni Oluþumun liderleri Ýsmail Cem ve Hüsamettin Özkaný
telefonla arýyarak, Türkiyenin yeni
bir soluða ihtiyacý var dedi.39
Doðan Medya Grubunun üç büyüðü
kendi aralarýnda iþbölümü yaparak son
geliþmeleri yönlendirme çabasýna giriþmiþlerdir. Bu çabalarý öylesine telaþ içinde yapýlmaya baþlanmýþtýr ki, Baykal-Derviþ görüþmesinin haberini bile vermeden yorumuna geçmiþlerdir. Bu telaþýn ardýndaki
korku ise, yeni oluþumun sonuna gelindiðidir. Doðan Medya Grubu bu durumun sorumlusu olarak sosyal-demokrat
sözcüðünü terk edecekmiþ gibi görünmeyen Ýsmail Cemi gördüðünden son bir hamle ile Ýsmail Cemi iyice köþeye sýkýþtýrmaya karar verirken, kendi korkusunun içine iyice sýkýþmýþtýr.
Ceme ilk ders
Örgütsüz olmaz
Yeni Oluþumcular, liderleri Ýsmail
Cemin seçim bölgesi Kayseride az
ilgi görmesini yorumladýlar: Ýyi niyetten kaynaklanan bir acemilik.40
Ama Radikalin manþeti Milliyetin tam
tersi oldu:
Kayseride yoðun ilgi gören Cem,
Hedefimiz partiler koalisyonu deðil
dedi
Hedef Türkiye Koalisyonu41
Ayný gün Hürriyet gazetesi yeni oluþuma iliþkin hiçbir habere yer vermeksizin
Radikal, 18 Temmuz 2002
Hürriyet, 18 Temmuz 2002
40
Milliyet, 19 Temmuz 2002
41
Radikal, 19 Temmuz 2002
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ABD Savunma Bakaný Yardýmcýsý Wolfowitz
le yapýlan görüþmeleri sürmanþetten verirken, manþet haberi þöyle olmuþtur:
Katili deli diye sokaða saldýlar
Trabzonda ablasýný öldürüp ahýra gömen T.S., akli dengesi yerinde
olmadýðý için serbest býrakýldý.42
Böylece rüya timiyle oluþturulmaya
çalýþýlan yeni oluþum hikayesinin sonuna
gelindi.
Artýk Doðan Medya Grubunun yeni
oluþuma iliþkin haberleri kerhen haberlere dönüþmüþtür.
22 Temmuz günü yeni oluþum Yeni
Türkiye partisi olarak kurulurken Hürriyet
gazetesi küçük bir baþlýk altýnda yeni oluþumun Yeni Türkiyesinin yeni amblemi
ni vermekle yetinmiþtir.*
23 Temmuz günü, yani Yeni Türkiye
partisinin kuruluþ haberlerinin yer aldýðý gün,
Milliyet gazetesinin manþeti herþeyin bittiðini
ve Doðan Medya Grubunun iþin içinden
çekildiðini ilan ediyordu:
Yeni partiye eski amblem
Yeni Türkiye Partisinin ambleminin bir Amerikan kurumundan esinHürriyet, 19 Temmuz 2002
* NTVnin yeni oluþumun kuruluþuna iliþkin haberi þöyledir:
Partinin adý Yeni Türkiye, amblemi ise Kýzýnýn elinden tutarak ileriyi gösteren baba figürü olarak kesinleþti. Notere tescil ettirilen amblemde
kýrmýzý, beyaz ve mavi renkler yer alacak. Amblemdeki baba figürü bugünü, kýz çocuðu ise geleceði
sembolize ediyor.
Yeni Türkiye amblemi olarak seçilen figürün belirlenmesinde Atatürkün bir kýz çocuðunun elinden
tuttuðu ve Ýstikbal göklerdedir fotoðrafý esin kaynaðý
oldu. (22 Temmuz 2002)
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lenilerek hazýrlandýðý ortaya çýktý.43
Tarihler 24 Temmuzu gösterdiðinde rüya timi Avrupa Birliði fýrsatýný kaçýrtan rüya takýmýnýn içinde yer alarak Doðan Medya Grubunun çöp sepetinde yerini aldý.
Böylece siyaset Bülent Ecevitin hastalýðýyla ortaya çýktýðý varsayýlan boþluðu
doldurmak için TÜSÝADýn ilanýyla baþlayan
ve uyuyan güzellerin uyandýrýlmasýyla heyecanlanan ve rüya timi ile coþan üç
aylýk serüvenini tamamlamýþ görünmektedir. Artýk siyaset eskisi gibi ve eski görünümüyle, iliþkileriyle yeniden seçim sath-ý
mailine taþýnýrken üç ay sürdürülen bir manipülasyon (güdüleme, yönlendirme) ve
dezenformasyon faaliyeti daha geride kalýyordu.
Ama bazý sorular ve iliþkiler yeterince aydýnlanmadan olduðu gibi kalmýþtýr. Güdülülenler ile güdülüyenler (manipüle edenler ile
edilenler), kullanýlanlar ile kullananlar henüz
tam olarak açýða çýkmýþ deðildir.
Mayýs ayýna kadar seçimlerin normal
zamanýnda, yani 2004 yýlýnda yapýlmasýný
isteyen ve o zamana kadar Ecevitin baþbakanlýðýndaki hükümetin iþbaþýnda kalmasýný
savunan TÜSÝADýn fikir deðiþtirmesine yol
açan geliþmeler, çok basitçe Ecevitin saðlýk durumu olarak açýklanmýþtýr. Öte yandan, bu fikir deðiþikliði sonrasýnda, Ecevit
in DSPnin baþýndan ve baþbakanlýktan çekilmesini isteyen TÜSÝADýn düðmeye Avrupa Birliði konusuyla basarken, CSISin,
ABD büyükelçisi Robert Pearsonun Kemal
Derviþi uyararak seçimlerin Kasým ayýnda
yapýlacaðýný 24 Mayýsta, yani TÜSÝAD ilanýndan beþ gün önce resmen ve yazýlý ola43

Milliyet, 23 Temmuz 2002
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rak açýklamasý,* patronlar kulubünün gerçek patronunun kim olduðunun bilinmesine raðmen, neden Doðan Medya
Grubuyla Avrupa Birliði söylemiyle kampanya baþlatýl-dýðý yeterince kamuoyuna
yansýmamýþtýr.
Þüphesiz koþullandýrýlmak istenen kamuoyu, tüm bu süreçte konunun odak
noktasýna Avrupa Birliði ve bunun için gerekli denilen uyum yasalarýnýn çýkartýlmasý
konulmuþken, neden tüm bilgi ve aktörlerin arka planýnda Avrupa Birliði deðil de
* Kemal Derviþe ABD büyükelçisi Robert Pearson
tarafýndan seçimlerin Kasým ayýnda olacaðýna iliþkin
uyarý yaptýðý öðle yemeði 14 Mayýs günü gerçekleþmiþtir. Öðle yemeði ve konuþulanlar 16 Mayýs günü
Akþam gazetesinde kulis dedikodularý olarak yer
almýþtýr. 16 Mayýs tarihli Akþam gazetesinde Politik
Adam köþesinde olay þöyle anlatýlmaktadýr:
Büyükelçi, Derviþe, Eceviti sordu. Saðlýðýný,
özellikle. Türkiyenin siyasi geleceðini sordu. Koalisyonun ne olacaðýný, özellikle. Ekonominin gidiþatýný
sordu. Erken seçimin ekonomiyi nasýl etkileyeceðini,
özellikle.
ABD Büyükelçisi ekonominin erken seçimden
nasýl etkileneceðini sordu ýsrarla Kemal Derviþe..
Sonra da;
Kasýmda seçim var Türkiyede dedi, Robert
Pearson, önceki günkü yemekte. Ve þöyle devam
etti:
Sayýn Bülent Ecevit kýsa bir süre sonra, bizim
duyumlarýmýza göre önümüzdeki cumartesi günü
çekileceðini açýklayacak. Seçimlerin erkene alýnmasýný, kasým ayý içinde yapýlmasýný isteyecek.
Seçime kadar da hem hükümetin hem de partisinin baþýnda kalacaðýný, sonra aktif siyaset hizmetini noktalayacaðýný bildirecek. Programlara erteleme.
Açýklamadan önce koalisyon ortaklarýyla görüþecek. Onlarýn görüþlerini alacak. Kararý ortak verecekler. Belki de açýklamayý birlikte yapacaklar.
Küçük bir ihtimal daha var gerçi;
O da Bülent Beyin aðýrlýklý olarak evinde çalýþarak hükümetin normal seçim dönemine kadar yürümesini saðlamak. Bu durumda aktif hizmeti Hüsamettin Özkan üstlenecek.
Bülent Bey, koalisyonun daðýlmasý halinde yeni
bir hükümet kurulmasýnýn Türkiyeye zaman kaybettireceðini, ekonomiyi olumsuz etkileyeceðini düþünüyor. Bunu düþününce de olumsuzluk yaratan kiþi
olmamak için saðlýðýný hiçe sayýyor. Eðer ortaklarýyla anlaþmaya varabilirse, ki bu zor görünüyor, seçim tarihi uzayabilir. Ama kesin olan Ecevitin yumuþak geçiþle çekileceðini açýklayacaðý.
Robert Pearson, henüz resmen kamuoyunun
bilgisine sunulmayan bir konuya daha deðiniyor:
Baþbakan ertelediði diðer programlar gibi Pakistan gezisini de erteleyecek. Dýþiþleri Bakanlýðý iptal için uygun, ortalýðý telaþa vermeyecek, uluslararasý platform için geçerli bir neden arayýþý içine girdi. Bilgi bize ulaþtý.

ABDnin olduðunu da merak edecektir.
ABD büyükelçisi R. Pearsonun Kemal
Derviþe öðle yemeðinde Bülent Ecevitin
post-Ecevit döneme iliþkin olarak yapmayý
düþündüklerine iliþkin söyledikleri, bilgi kaynaðýnýn gizli CIA ajanlarý olmayýp, doðrudan DSP içi olduðunu, dolayýsýyla Ýsmail
Cem ile Hüsamettin Özkan olduðunu açýkça göstermektedir. Görülen o ki, ABD büyükelçisi, Ýsmail Cem ve Hüsamettin Özkan
ýn olasý yükseliþine karþý Kemal Derviþi uyararak harekete geçme talimatý vermiþtir. Kemal Derviþin yeni oluþuma katýlýþýnýn arka
planýnda ABD büyükelçisinin duyumlarý ve
talimatlarý olduðu görülmektedir.
Ama alýnan istihbaratlar tam olarak
doðru çýkmamýþtýr. Bülent Ecevit kýsa bir
süre sonra istifa etmemiþ, aktif siyaset hizmetini noktalayacaðýný bildirmemiþ, tersine inatçý ihtiyar davranýþlarý sergilemiþtir.
Ýçten, yani DSP içinden ve dýþtan, yani TÜSÝADtan Amerikaya kadar yapýlan tüm tavsiyelere, ikna çabalarýna karþýn Bülent Ecevit
direnmiþtir. Kaçýnýlmaz olarak post-Ecevit döneminin ertelenmesi gündeme gelmiþtir. (CSISin 24 Mayýs tarihli Bülent Ali Riza imzalý raporunun baþlýðý ve konusu da
budur.)
Böylece sorun, Bülent Ecevitin direniþinin kýrýlmasý görünümü kazanmýþtýr. Doðal olarak bu direniþin arkasýnda Rahþan
Ecevitin olduðu (ve belki Devlet Bahçeli de)
istihbar edildiðinden, oklar bu yöne çevrilmiþtir. Doðan Medya Grubunun devreye
sokulduðu yer de burasýdýr.
Aðustos ayýna girildiðinde, TÜSÝADýn
Mayýs ayý sonunda baþlattýðý AB kampanyasýnýn geliþim ve dönüþüm aþamalarýnýn
Avrupa Birliði ile iligili olmadýðý, AB yanlýlarýnýn bir baþka amaç için kullanýldýðý daha açýk görünür olmuþtur: Irak saldýrýsý ve
saldýrý sonrasý Orta-Doðunun yeniden þekillendirilmesi.
Tüm bu süreçte AB temelinde kampanyalar yürütülmesine raðmen, hiçbir AB
ülkesinin, kurumunun ve kiþisinin adýnýn
kulislerde bile yer almamasý tesadüf deðildir. Yapýlanlar, Amerikan emperyalizminin
Orta-Doðuda post-Saddam dönemi planlarýnýn bir parçasýdýr ve bu planda verilen
görevi yerine getirmeyeceklerin tasfiye operasyonudur. Ama henüz Türkiyede gerekli
ilerleme saðlanamamýþ görünmektedir. Bu
da dezenformasyon faaliyetlerinin yoðunlaþacaðý anlamýna gelmektedir.

!
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AB Savaþýnda Sað
ve Seçim Sath-ý Maili

Mayýs ayý sonunda TÜSÝADýn baþlattýðý
ve Doðan Medya Grubunun propaganda
ve dezenformasyon faaliyetini yürüttüðü Avrupa Birliði kampanyasý, saðda ve solda
yeni hareketlenmeler ve yeni oluþumlar
yarattý.
Saðda ortaya çýkan hareketlenme, küçük ve orta burjuvazi ile oligarþi arasýndaki
çeliþkinin boyutlarýna ve geliþimine baðlý
olarak deðiþken bir seyir izlemiþtir. Özellikle AB ülkeleriyle ithalat ve ihracat iliþkisi
içinde olan ya da olmayý uman küçük ve
orta sermaye kesimleri ile AB tekellerinin
yerli iþbirlikçileri (iþbirlikçi adaylarý) AB yan-

"

daþlarý olarak öne çýkmýþtýr. Bunun en açýk
görünümü, TOBB, ÝKV ve TÜSÝADýn faaliyetlerinde ortaya çýkmýþtýr. Tek farkla ki, iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin aðýr toplarý,
Koçlar, Sabancýlar bu süreçte fazlaca ortalýkta görünmemeye çalýþmýþlardýr. Böylece
öncülük TOBB, ÝKV ve TÜSÝAD içinde yer
alan küçük ve orta sermaye kesimlerinin
elinde kalmýþtýr. TOBB baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, ÝKV baþkaný Meral Gezgin Eriþ ve
TÜSÝAD baþkaný Tuncay Özilhan, kurumsal
ve kiþisel olarak ön planda yer almýþlardýr.
Meral Hanýmýn Avrupa ordusuna bakýldýðýnda AB yandaþlarýnýn sýnýfsal yapýsý daha
belirgin görülmektedir.
6 Haziran 2002 günü ÝKV (Ýktisadi Kalkýnma Vakfý) çatýsýnda kotarýlan gazete ilanýna imza atan 175 sivil toplum örgütü
içinde þunlar yer almýþtýr:
ÝKV (Meral Gezgin Eriþ, Baþkan; Davut
Ökütçü, Baþkan Yardýmcýsý; Yýlmaz Kanbak,
Baþkan Yardýmcýsý; Rýfat Hisarcýklýoðlu,
Muhasip Üye); Ege Bölgesi Sanayi Odasý,
Ýstanbul Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði, Ýstanbul Menkul Kýymetler
Borsasý baþkaný Osman Birsen, Ýstanbul Ticaret Borsasý, Ýzmir Ticaret Borsasý, Ýzmir Ticaret Odasý, Türkiye Bankalar Birliði, Türkiye
Ýhracatçýlar Meclisi, Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (Refik Baydur), Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði,
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, Çimento Müstahsilleri Ýþverenleri Sendikasý.
Ayný bildiriye imza atan diðer sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Türkiye-AB
iliþkilerine katkýda bulunmuþ bazý kiþiler,
üniversite ve medya mensuplarýnýn belli
baþlýlarý ise þunlardýr:
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Akþam Gazetesi: Ali Genç, Arý Hareketi,
ATV: Fatih Edipoðlu, CNN Türk: Nuri Çolakoðlu, Cumhuriyet Gazetesi: Ýbrahim Yýldýz,
Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði: Prof.
Dr. Türkan Saylan, Dýþ Ekonomik Ýliþkiler
Kurulu: Rona Yýrcalý, Cem Duna, Dünya
Gazetesi: Osman Arolat, Habertürk: Serdar
Athinan, HAK-ÝÞ: Salim Uslu, Helsinki Yurttaþlar Derneði: Murat Belge, Hürriyet Gazetesi: Ertuðrul Özkök, IBS Research: Emine
Uþaklýgil, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi: Prof. Dr.
Ýlter Turan, Ýstanbul Kültür ve Sanat Vakfý:
Þakir Eczacýbaþý, KA-DER: Ayþe Bilge Dicleli, Kalite Derneði (KAL-DER): Hasan Subaþý,
Kanal 7: Mustafa Çelik, Kanal D: Murat Saygý, Radikal Gazetesi: Ýsmet Berkan, Sabah
Gazetesi: Tayfun Devecioðlu, Show TV: Engin Aras, Siyasi ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý: Memduh Yaþa, Star TV: Faruk Bayhan.
TEMA: Nihat Gökyiðit, Türk Tanýtma Vakfý:
Güneri Civaoðlu, Türkiye-AB Derneði: Prof.
Dr. Haluk Günuður, DÝSK: Süleyman Çelebi, Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý: Nuri Çolakoðlu. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
Vakfý: Dr. Can Paker, Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði (TURSAB): Baþaran Ulusoy.
Meral Hanýmýn Avrupa ordusunda yer
alan Türkiye-AB iliþkilerine katkýda bulunmuþ bazý kiþiler, üniversite ve medya mensuplarý bir yana býrakýldýðýnda, hemen
tümü küçük ve orta sermaye kesimlerinden
oluþmaktadýr. Bu kesimler, 1990lara kadar
aðýrlýklý olarak iþbirlikçi tekelci burjuvazinin
yan sanayi olarak faaliyet yürütmüþlerdir.
Geliþen teknolojiyle birlikte önemli ölçüde
tasfiye olan bu kesimin ihracata yönelik
üretim yapan kesimleri ayakta kalabilmiþtir.
Ancak geliþen dünya ekonomik buhraný ve
ülkedeki kriz koþullarý bu kesimleri hýzla iflasa sürüklemiþtir. Özellikle yüksek faizle aldýklarý krediler bu kesimlerin yýkýmýnda belirleyici yere sahip olmuþtur.
Bugün bu küçük ve orta sermaye kesimlerinin AB yandaþý olanlarýnýn bütün umudu AB pazarýna ihracat yapabilmek ve AB
þirketlerinin yerli iþbirlikçileri olarak yeni
koþullarda geliþmek ve büyümektir. Dolayýsýyla bu kesimler, ABye girilmesiyle birlikte
ihracat patlamasý olacaðý ve büyük bir AB
sermayesinin doðrudan yatýrým için geleceði beklentisi ve umudu içindedirler. Yaþanýlan ekonomik kriz, bunlar için bir varlýk
sorunu ortaya çýkarmýþtýr. Bu nedenle, AB
üyeliðiyle saðlanacak avantajlara iliþkin
söylenen her söze inanma eðilimindedirler.

Bu yüzden de, çok kolaylýkla manipüle edilebilmektedirler.
Bunlarýn arasýnda Türki cumhuriyetlere
ihracat yaparak daha da zenginleþeceði
umuduna kapýlarak MHP saflarýnda yer
alanlar da, islam ülkeleri pazarlarýna ihracat yapabileceklerini ve islam sermayesinin iþbirlikçisi olabileceðini düþünüp Refah
Partisi çizgisinde yer alanlar da bulunmaktadýr.
Ülkemizde oligarþinin temelini oluþturan
iþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisinin 1980
lerde oluþturduðu konsensus içinde yer
alan ve bunun bir sonucu olarak T. Özalýn
dört eðilimi birleþtiren ANAPa angaje olan
küçük ve orta sermaye kesimleri, 1990 sonrasýnda konsensusun bozulmasýna paralel olarak politik arenada oradan oraya savrulmuþlar, küçük gruplar halinde TBMM
içinde güç olmaya çalýþmýþlardýr. Merkez
saðda parçalanma olarak sunulan bu durum, 1995 seçimlerinde Refah Partisinin,
1999 seçimlerinde MHPnin oy patlamasý
yapmasýnda da belirleyici olmuþtur. 1995 seçimleri öncesinde islam sermayesi ve islam ülkeleri ortak pazarý hayalleriyle Refah
Partisine yönelen, 1999 seçimlerinde Türki cumhuriyetler pazarý hayalleriyle MHPye
dönen bu sermaye kesimleri bugün AB
yandaþlýðýna soyunmuþlardýr. Her durumda oligarþi tarafýndan yönlendirildiklerinden,
temel çeliþkilerinin oligarþi ile olduðunu görememektedirler. Bugün oligarþinin ideologlarý ve medyasý tarafýndan ABye doðru
yönlendirilirken, neden oligarþinin önde gelenlerinin ortalýkta görünmediðini düþünemeyecek kadar körleþmiþlerdir. Bu yüzden
ÝSO (Ýstanbul Sanayi Odasý) baþkanlýðýna
aday olup, sadece Teneke Kutu ve Eþya Sanayi Meslek Bölümü Baþkaný babasýyla yetinen, eski ÝSO baþkaný Nurullah Gezginin
kýzý, Hilal ve Kapsan Ambalaj þirketinin iþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisinden aldýðý teneke kutu sipariþleriyle geçinen ve kocasý
da ithalat-ihracat iþleriyle uðraþan Meral
Gezgin Eriþin arkasýnda kolayca saf tutabilmiþlerdir.
ÝSO, Ýstanbul Dükalýðýnýn en önemli
kurumlarýndan birisidir. Kendilerinin de çok
iyi bildiði gibi, bu dükalýk, iþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisinin Ýstanbul kanadý tarafýndan yönetilir. Bugüne kadar onlarýn
onaylamadýðý hiç kimse ÝSO baþkanlýðýna
seçilebilmiþ deðildir.
Ancak küçük ve orta burjuvazinin sýnýf-
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sal niteliði, popüler dilden ifade edersek,
can çýkmayýnca umut çýkmaz özelliklere
sahiptir. Her zaman büyük burjuva olmayý
arzulayan bu kesimler, ellerindeki sermayenin boyutuna ve kapitalizmin yasalarýna aldýrmaksýzýn bu arzularýyla kendisini dev
aynasýnda görür. Ülkemizde iþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisinin elinde bulunan temel sanayi kollarýnýn yan ürünlerinin üreticisi olduðu halde, kendileri olmaksýzýn ana
sanayinin üretim yapamayacaðýný düþünürler. Bu yüzden, özellikle metal iþ kolunda
iþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisinden daha
güçlü olduklarý düþüncesiyle, ülkenin ekonomik ve siyasal iliþkilerini yönlendirmeye
çalýþýrlar. Ýþbirlikçi-tekelci sanayi burjuvazisinin uzlaþmacý politikalarýna bakarak,
kendileri olmaksýzýn varolamayacaklarýna
inandýklarý için, her politik geliþmenin kendilerinden sorulduðunu sanýrlar.
Ayný kesimin tekstil alanýnda faaliyet
gösterenleri ise, iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin dýþa baðýmlýlýðý nedeniyle ortaya çýkan
döviz gereksinmesini kendilerinin ihracatýyla saðladýklarýný düþündüklerinden, her durumda pazarlýk güçlerinin yüksek olduðu
sanýsýyla hareket ederler.
Oligarþinin deðiþik iþveren örgütlenmelerinde bu kesimlerin temsilcilerine ayrýcalýklý yer vermesi, onlarýn gücünün bir kanýtý
gibi algýlanýr. Hiç bir zaman kullanýldýklarýný düþünmezler, çünkü onlar kendilerini
kullandýrtmayacak kadar akýllýdýrlar.
Ülkemizde kent ve kýr küçük-burjuvazisinin nüfus olarak çoðunluðu oluþturmasý,
bu kesimlerin politikaya olan ilgilerinin
maddi temelini oluþturur. Oligarþi ile çeliþkilerinin keskinleþtiði aþamalarda bu çoðunluðu kullanarak devlet gücünü denetleyebileceklerini göstermek için ileri hamleler yaparlar. Genellikle siyasal partiler düzeyinde
ortaya çýkan transfer ve yeni partileþmelerde bu kesimin politik faaliyetleri belirleyici
bir yere sahiptir. Düzen partilerinin Anadolu örgütlerinin kurucusu ve parasal destekçisi olarak siyaset içinde yer aldýklarýndan,
isterlerse her þeyi deðiþtirebileceklerini düþünürler.
1990 sonlarýna kadar maganda iþadamý olarak Ýstanbul gece hayatý içinde yer
alan küçük ve orta sermaye kesimleri, 1994
ve 1999 ekonomik krizlerinin etkisiyle iflas
noktasýna geldiklerinden, tümüyle varoluþ
sorunuyla yüzyüzedirler. Ýþte bu aþamada
borsa, hazine bonolarý ve repo bu kesimle-

rin son para-sermayelerinin deðerlendirildiði alanlar olarak ortaya çýkmýþtýr. Artýk
piyasalar onlar için olmaz-sa-olmaz koþul
haline gelmiþtir.
Özellikle 1994 sonrasýnda, ihracata
yöneltilmiþ olanlar, ihracatta meydana gelen büyük düþüþ karþýsýnda borsa, repo ve
hazine bonosu gelirleriyle ayakta durabilmiþlerken, 1999 Aralýk ayýnda IMF ile imzalanan
stand-by anlaþmasýyla bu gelirleri de kaybetme durumuna gelmiþlerdir. Ýþte bu aþamada Avrupa Birliði kapýsý bunlar için yeniden umut haline gelmiþ ve tüm geleceklerini buna baðlamýþlardýr. Bu kesimlerin Kemal Derviþe baðladýklarý umut da ayný nedenden kaynaklanmaktadýr.
Bugün bu kesimlerin sözcülüðünü Rýfat
Hisarcýklýoðlu ve Meral Gezgin Eriþ yapmaktadýr. Dünden farklý olarak kendilerini temel
alan bir ekonomi-politika üreticisi küçükburjuva ekonomistine sahip deðillerdir. Bu
da, Kemal Derviþin arkasýnda saf tutmalarýnýn bir baþka nedenidir.*
Bugün sað kesim tam bir belirsizlik
içindedir. 1995 seçimleri öncesinde olduðu
gibi deðiþik partilere daðýlmýþ olmaktan öte,
ne yapacaðýný bilememenin daðýlmýþlýðý
içinde bulunmaktadýrlar. Dünya ekonomisinde meydana gelen geliþmeleri ve deðiþmeleri kavrayamadýklarý için, geçmiþin politikalarýna ve düþüncelerine dönme iradesine de sahip deðillerdir. T. Özal döneminde
ihracata yönelik sanayileþme propagan* Geçmiþ dönemde küçük ve orta sermaye kesimleri entelektüel yönden böylesine zayýf deðillerdi.
1980 öncesinde doðrudan kendileri politika içinde
yer aldýklarýndan, deðiþik politikacýlar aracýlýðýyla
düþünce sahibi olabiliyorlardý. Halit Narin, Nurullah Gezgin, Murat Sancak, Gün Sazak gibi politikiþadamlarý ve bunlarýn parti iliþkileri, iþleri doðrudan
yürütmelerine olanak saðlýyordu. 1980 dünya ekonomik buhranýyla birlikte ortaya çýkan yeni durum,
özellikle de monetarist politikalar, bu geleneksel
iþadamý-politikacý iliþkilerinin ufkunu aþmýþtýr. Ne
olduklarýný bilmedikleri ve anlayamadýklarý bu yeni
monetarist politikalar karþýsýnda uzman ekonomist ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr. T. Özalýn büyük vizyonuyla büyülenmelerinin temel nedeni de budur.
Ayný süreçte Tansu Çiller, bu kesimlerin yeni uzman ekonomist politikacýsý olarak sahneye çýkmýþtýr. Ancak 1994 Nisan krizi Tansu Çillerin ekonomistliðine olan güvenlerini sarsmýþtýr. Soldan saða
büyük sýçrama yapan Asaf Savaþ Akat gibi televoleci yeni kuþak uzman ekonomistlere ise güvenmemektedirler. Bugün belirgin bir ekonomik ideologa sahip deðillerdir. Bir o yana, bir bu yana savrulup durmaktadýrlar.
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dasýnýn sonuçlarýný yaþadýklarý gibi, islam
ülkeleri pazarý ya da Türki Cumhuriyetler
pazarý vizyonlarýnýn da iþe yaramadýðýný
görmüþlerdir. Bir dönem için ABD pazarýndan bir þeyler çýkartabilirmiyiz arayýþlarýna
girmiþlerse de, bu pazarda iþ yapabilmenin
olanaksýz olduðunu kýsa sürede görmüþlerdir. Sonuçta, ellerinde sadece AB vizyonu
kalmýþtýr. IMF programýnýn mutlak mülksüzleþtirme hedefinden kurtulabilmek için AB
onlarýn tek çýkýþ yolu olarak görünmektedir.
Doðal olarak, tüm ekonomik öngörüleri ve
siyasal iliþkileri AB yandaþlýðý temelinde
þekillendirilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu nedenle, bu kesimlere dayanan siyasal partilerin
tümü AB yandaþý konumunda mevzilenmiþtir.
Siyasal planda merkez saðýn daðýnýklýðý
olarak tanýmlanan ve hangi partinin merkez saðda toplanmayý saðlayacaðý üzerine
yapýlan giriþimler ve spekülasyonlarýn temelinde küçük ve orta burjuvazinin içinde bulunduðu ekonomik kriz yatmaktadýr. Bu durum, mevcut ve yeni partilerin yapýsýný belirlemektedir.
ANAP, küçük ve orta sermaye kesimlerinin, hâlâ ihracata yönelik sanayileþme
modeliyle eski gücüne yeniden kavuþacaðýný düþünen, bu nedenle sürekli rahmetli
Özal söylemiyle hareket eden küçük bir
kesimin desteðine sahiptir. Bu yönüyle
ANAP, 1980lerdeki refah döneminin özlemi içinde olanlarýn, ama bu dönemin özgünlüðünü göremeyenlerin desteðine sahiptir. ANAPýn biraz vitrin deðiþikliði ile eski
vizyonu ve misyonuyla eski gücünü kazanacaðýný düþünmektedirler.
MHP, T. Özalýn ihracata yönelik sanayileþme döneminin ürünü olan yeni iþadamlarýnýn Türki Cumhuriyetleri arka
bahçe olarak (hinterland) kullanarak birinci lige çýkacaklarýný düþünenlerin desteðine sahiptir. Özellikle Türki Cumhuriyetlerde müteahhitlik faaliyetleri yürüten Yüksel Ýnþaat bu kesimin baþýný çekmektedir.
MHPnin hükümet ortaðý olmasýnýn getirdiði
devlet olanaklarýný kullanarak IMF politikalarýndan daha az etkilenmenin yollarýný
bulmuþlardýr. Marmara depremi bu kesime
kýsa vadeli bazý olanaklar saðlamýþ olsa da,
tüm varoluþlarý Bakü-Ceyhan boru hattý ve
Türki Cumhuriyetlere yapýlacak ihracat
patlamasýna baðlýdýr. Telekom direniþiyle
Aycell gibi kimi yeni iþ alanlarý bulmuþlarsa
da, pastanýn küçüklüðü ve pay almak iste-

yenlerin büyüklüðü karþýsýnda fazlaca bir iþe
yaramamýþtýr. Bu da, bazýlarýnýn MHPden
uzaklaþmasýna neden olmuþtur.
RP ya da FP ve bugün SP, küçük ve orta
sermayenin muhafazakar-dinci kesimlerinin partisi olarak varlýðýný sürdürmektedir.
Erbakanýn milli görüþü çerçevesinde ve
yeni islam ülkeleri ortak pazarý vizyonu
ile 1995 seçimlerinde elde ettikleri birliði
28 Þubat post-modern darbesiyle kaybetmiþlerdir. Erbakanýn baþbakanlýðý aracýlýðýyla gerçekleþebileceðini umduklarý islam ortak pazarýna göre yaptýklarý yatýrýmlar, 1997
Asya kriziyle birlikte baþlayan dünya ekonomik bunalýmý sürecinde iþe yaramaz hale
gelmiþtir. Ancak hâlâ umudunu kaybetmeyenler SPyi desteklemeyi sürdürmektedirler.
Bu üç partinin vizyonlarýnýn denenmiþliðiyle ortaya çýkan durum, yeni arayýþlarý gündeme getirmiþtir. Bunun en fazla ilgi
uyandýraný Tayyip Erdoðanýn AKPsi olmuþtur.
AKP, Tayyip Erdoðanýn Ýstanbul belediye baþkanlýðý döneminde çizdiði görüntüye
dayanmaktadýr. Bugün için, 1980 sonrasýnda ANAP, MHP ve RP arasýnda gidip gelen,
ancak umduklarýný bulamayan küçük ve
orta sermaye kesimlerinin desteðini almýþ
görünmektedir. Sakalsýz þeriatçý, faþist
olmayan milliyetçi, namuslu globalci görüntüsü çizen AKP, bu görünümüyle ANAP,
MHP ve RP (SP)den umutlarýný kesenlerin partisi haline gelmiþtir. Diðerlerinden
farklý olarak hiç bir ekonomi-politikaya sahip
deðildir. Bu yönüyle pragmatizmin merkezi olmaya adaydýr.
Merkez saðda bu tablonun dýþýnda kalan tek parti DYP olmaktadýr.
DYP, Demirelin cumhurbaþkanlýðýndan
ayrýlmasýndan sonra ve Demirelin giriþimleriyle yeniden yapýlanma içine girmiþtir. Bu
baðlamda, Tansu Çiller yumuþatýlmýþ,
bencillikten uzaklaþtýrýlmýþ, deyim uygun
düþerse, 1991lerdeki konumuna çekilmiþtir.
Böylece Tansu Çillerin Demirel sonrasý uygulamalarýyla partiye küsenler yeniden
partiye katýlmaya ikna edilmiþtir. Ancak iþin
içinde Demirel olduðundan, iþler eskisinden
farklý yürütülmektedir. Demirel, Tansu Çillerin DYPnin baþýna getirildiði 1993 sonrasýndan dersler çýkarmýþ görünmektedir. Dolayýsýyla bir yandan DYPnin baþ danýþmaný (ombisman) olarak görev yaparken, diðer yandan tabela partisi durumundaki
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DTPnin baþýna M. Ali Bayarý getirterek Tansu Çillere alternatif ortaya çýkartmýþtýr.
Böylece DYP içinde Tansu Çillerin eski tür
bireysel çýkýþlarýnýn önü kesilmek istenmektedir.
Ancak DYPnin bugün için insanlarý heyecanlandýran bir vizyonu bulunmamaktadýr. Sadece geleneksel sað politikanýn (DP
çizgisinin) geleneksel ve alýþýlagelen partisi
görüntüsüne sahiptir. Bu yönüyle medya
nýn yaratmýþ olduðu yeni oluþumlarla
þekillenen siyasal kargaþa görüntüsü karþýsýnda makul çoðunluðun istikrar ve süreklilik beklentisine denk düþmektedir. Seçimlerde %1 oy almasý bile olanaksýz olan
M. Ali Bayara verilen medyatik destek yedek güç olarak bekletilmektedir. Seçim
sath-ý maili belirginleþtiðinde M. Ali Bayarýn
büyük gösteriyle DYPye katýlmasý þaþýrtýcý
olmayacaktýr. Böylece DYPnin vizyon eksikliði kapatýlmýþ olacaktýr.
Tüm bunlarýn dýþýnda saðda politik iliþkileri sürdüren küçük ve orta sermaye kesimleri de mevcuttur. Bunlar bölgesel düzeyde faaliyet yürüten sermaye kesimleri olduklarýndan, ulusal ölçekteki politikalarda
bir yere sahip deðillerdir. Ahmet Özal, Mehmet Aðar gibi baðýmsýz milletvekili seçtirtebilme gücüne sahiptirler. Anayasa Mahkemesinin il barajýný iptal etmesiyle birlikte
ortaya çýkan bu güç ve olanak, bu kesimlerin meclis içinde yer alarak politik iliþkilerde
söz sahibi olmalarýný saðlamaktadýr. Anayasa Mahkemesi kararý öncesinde, doðrudan
siyasal partilerle seçim öncesi giriþtikleri pazarlýklar ortadan kalkmýþtýr. Ancak seçim
yasasýnda yapýlacak olasý bir deðiþiklikle
baðýmsýz milletvekili seçilmeyi zorlaþtýracak hükümler konulmasý, bu kesimlerin olanaðýný da elinden alacaktýr.
Görüldüðü gibi, kendilerini merkez sað
olarak tanýmlayan ya da merkez saða oynayan düzen partilerinin politikalarýnda etkin olan küçük ve orta sermaye kesimleridir
ve farklýlaþmayý da bunlarýn farklý sektörlerdeki faaliyetleri ve iþbirlikçi-tekelci burjuvaziyle olan iliþkileri belirlemektedir.
Ancak saðda meydana gelen ayrýþmalarda zaman içinde etkinliðini artýran ve
sað-sol ayrýmýnýn ortadan kalktýðý propagandasýný yapan bir baþka kesim daha bulunmaktadýr.
Bunlar, T. Özal döneminde ortaya çýkmýþ
ve giderek kendilerini güçlendirmiþ olan yeni küçük ve orta sermaye kesimleridir. Özal

döneminin iþbitirici kesimleri olarak belli
bir sermayeye sahip olmuþ bu kesimler, liberal ekonominin ayný zamanda ideolojik
savunucularý olarak ortaya çýkmýþlardýr. Çað
atlama söyleminin ateþli taraftarlarý ve propagandacýlarý olan bu kesimler, emperyalist
tüketim metalarýnýn ülke iç pazarýna yoðun
bir biçimde sokulmasýnýn ve kitlelerin artan
oranda tüketime yöneltilmelerinin ürünüdürler. Önemli bir kesimi turizm ve tekstil alanýnda faaliyet gösterirken, bir diðer kesimi
emperyalist metalarýn ithalatçýsý durumundadýrlar. Ancak ortak özellikleri, doðrudan
tüketime yönelik alanlarda faaliyet göstermeleridir. Bu yanlarýyla kendi içlerinde hazýr giyim alanýnda (konfeksiyon) faaliyet gösteren kesimleri de kapsamaktadýr. Bir dönem hýzlý birer Özalcý olan bu kesim, Özalýn
siyasal etkinliðini yitirmesi ve ardýndan da
ölmesiyle kendilerine yeni kimlik bulmaya
yönelmiþlerdir. Bir dönem YDH bünyesinde
ve Cem Boynerin çevresinde toplanma eðilimi içine girmiþlerse de, bu hareketin seçimlerde hiçbir varlýk gösterememesi üzerine, partili siyasal iliþkiler alanýnýn dýþýna
çýkmýþlardýr.
Kimilerinin beyaz türkler olarak tanýmladýðý bu kesimler, 1980 dünya ekonomik
buhraný koþullarýnda ABDde moda olan
yuppi iþadamý tipinin ülke içindeki uzantýlarý durumundadýrlar. Bunlar, kendilerini
realist ve pragmatist olarak tanýmlayan,
önlerine çýkan her fýrsatý deðerlendiren,
hiç bir ahlaki, hukuki, ekonomik ve siyasal
kural ve ilke ile kendisini baðlý hissetmeyen (bu nedenle tabularýn yýkýcýsý olarak görünmekten hoþlanan) bir post-modern burjuva tipi çizmektedirler. Düþüncede solcu, uygulamada saðcý olmakla
övünen bu yeni küçük ve orta sermaye kesimleri, küçük-burjuva aydýnlarýnýn transformasyonu ile ortaya çýkmýþlardýr. Bu nedenle, belirgin bir siyasal çizgiye sahip olmadýklarý için, saðdan sola her siyasal parti ve oluþumla yakýn iliþki içindedirler. Ertuðrul Özkök gibi gazeteci-iþadamý olabildikleri gibi, Murat Karayalçýn gibi sol-liberal de olabilmektedirler.
Feodal üretim iliþkilerinin yukardan aþaðýya tasfiye edilmesinin bir ürünü olan burjuvalaþtýrýlmýþ toprak aðalarý ve tefeci-bezirganlarýn torunlarý olan bu kesimlerin ortak
özelliði Avrupa ve Amerikada eðitim görmüþ olmalarýdýr. Bu yüzden gençliklerinde
sola bulaþmýþlardýr ve kendilerini 68li
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olarak göstermekten hoþlanýrlar.
Ýyi eðitim görmüþ akýllý insanlar olduklarýný düþündüklerinden, yaptýklarý iþlerde ve
iliþkilerde açýk vermezler. Kimi zaman
entel görünüm altýnda ve küçük bir hisse
karþýlýðý ithalat ve ihracat iþlerinde aracýlýk
yaparlar. Aya Ýrinide klasik müzik konserlerinin müdavimi olduklarý gibi, Münir Nurettin Selçuk hayranýdýrlar. Mavi yolculuðu,
tarih gezilerini keþfedenler ve bunlarý birer iþ haline dönüþtürenler onlardýr. Nuri
Çolakoðlu gibi ailenin küçük ve yoksul çocuðu olabilecekleri gibi, Kavala ve Cem Boyner gibi veliaht da olabilirler. Serdar Turgut
gibi, ABDde gazetecilik yaparken, ayný zamanda ticaret ataþesi gibi çalýþýrlar. Tüm
hizmetlerinin karþýlýðýnda yüksek maaþ ve
küçük bir yüzde ile yetinirler. En gözde
mekanlarý Paristir. Bu nedenle Paris büyükelçisi Sönmez Köksalýn MÝT müsteþarý olmasýný da hararetle desteklemiþlerdir.
Bu yeni burjuvalar için en ideal siyasal parti, siyaset yapmayan partidir. Sað
ýn, radikal saðýn ve solun, radikal solun
merkezde buluþmasýný isterler. Böylece
düzen partileri arasýndaki farklýlýklarýn ortadan kaldýrýlmasýyla, siyasal iktidarýn teknokrat ve elit bir grup tarafýndan daha iyi yönetileceðini savunurlar. Her ne kadar içlerinde Baðdat caddesi magandalarý ve Laila
sosyetesi mensuplarý bulunuyorsa da, bunu
hayatýn çok renkliliði olarak sunarlar.
Medya plazalardan ülkeyi yönetmekle
uðraþtýklarý için, gün boyu iþ ile politika arasýnda gidip gelirler. Kendi dýþlarýnda kalan
küçük ve orta sermaye kesimleri, bunlarýn
yurtdýþý iliþkilerine bakarak, bunlar aracýlýðýyla lobicilik yaparak kendilerine yeni
pazarlar bulacaklarýný düþündüklerinden,
zaman zaman bunlarýn kuyruðuna takýlabilmektedirler. Bu da, düzen partilerinin sað
kesiminde sürekli bir hareketliliðin bir baþka

nedeni olmaktadýr.
Seçim sath-ý mailine girilirken saðda
ortaya çýkan bu tablo, oligarþinin, özellikle
de iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin siyasal etkinliðini yitirdiði anlamýna gelmemektedir.
Oligarþi, geçmiþ dönemlerde olduðu gibi,
sömürücü sýnýflar arasýnda meydana gelen
bölünmeler ve ayrýþmalar karþýsýnda tarafsýz ve sessiz bir konumda kalmayý yeðlemektedir. Zaman zaman TÜSAD aracýlýðýyla yörünge düzeltmesi yaparak, geliþmelerin kendi lehine sonuçlanmasýný garanti altýna alýrken, saðdaki parçalanma ve ayrýþmanýn sonal olarak kendi lehine olduðunu
çok iyi bilmektedir. Meydana gelebilecek
hesap dýþý geliþmeler ve oluþumlar karþýsýnda, solu ve genelkurmayý cepheye sürerek balans ayarý yapabildiðinden, tarafsýz
ve sessiz konumunu sürdürme eðilimindedir.
Özellikle IMFyle yapýlan stand-by anlaþmasýyla baþlatýlan mülksüzleþme sürecinde,
küçük ve orta sermaye kesimlerinin büyük
ölçüde tasfiyesi sözkonusu olduðundan, oligarþinin tarafsýzlýk ve sessizlik politikasýný
terk etmesi sözkonusu deðildir. Sömürücü
sýnýflar arasýnda birliði saðlayacak bir consensus arayýþý içine girmemesinin nedeni
de budur. Bir baþka deyiþle, oligarþinin bugünkü politikasý, ekonomik istikrar tedbirleri aracýlýðýyla ekonomik tasfiyeyi tamamlamak ve buna baðlý olarak siyasal parçalanmayý ortadan kaldýrmaktýr. Bu nedenle de,
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmasýnýn gereklerinin yerine getirilmesinden baþka bir
konuyla uðraþmamaktadýr. Onlarýn Kemal
Derviþ sevgisinin ardýnda yatan gerçek de
budur.
Böylece Sakýp Sabancýnýn ortalýkta görünmediði bir seçim sath-ý mailine girilmiþtir.

'
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ABci Sol:
Ýþbirlikçiliðin Yeni Adaylarý

Seçim sath-ý mailine girildiðinde sol, ülkemizin sýnýfsal yapýsýna ve bu yapýdaki geliþmelere baðlý olarak saðlaþma sürecinde hýzla ilerlemektedir. Daha tam deyiþle,
küçük-burjuvazinin sol kanadýnda 12 Eylül
askeri darbesiyle baþlayan saðcýlaþma süreci devam etmektedir. Amerikan emperyalizminin globalizmi ile Avrupa Birliði konusunda ortaya çýkan ayrýþmalar, giderek AB
konusunda yoðunlaþan ayrýþmalara yerini
býrakmýþtýr.
Þüphesiz burada içeriði boþaltýlmýþ ve ne
olduðu belirsizleþtirilmiþ sol kavramýnýn
ne anlama geldiði ortaya konulmadan,
solda meydana gelen geliþmeleri anlamak
ve izlemek de olanaksýzdýr.
Devrim, devrimci mücadele, sosyalizm,
emperyalizm, faþizm vb. kavramlarýn içerikleri boþaltýldýðý gibi, sol sözcüðünün de
içeriði boþaltýlmýþtýr. Medyatik dilde sol,
sosyal-demokratlardan sol-liberallere ve radikal soldan legal sola kadar deðiþik anlamlarda kullanýlmaktadýr. Bu dile göre,
CHP, SHP, DSP, BCP, CDP, SÝP, ÝP, ÖDP,
EMEP, HADEP, YTP, YOH sol olduðu gibi,
SODEV, ADD gibi sivil toplum kuruluþlarý
da solu temsil etmektedir.*



* SHP: Sosyal-Demokrat Halk Partisi (Murat Karayalçýn), BCP: Baðýmsýz Cumhuriyet Partisi (Mümtaz
Soysal), CDP: Cumhuriyetçi Demokrasi Partisi (Yekta Güngör Özden), SÝP: Sosyalist Ýktidar Partisi (namý diðer TKP), ÝP: Ýþçi Partisi, ÖDP: Özgürlük ve
Dayanýþma Partisi, EMEP: Emeðin Partisi, HADEP:
Halkýn Demokrasi Partisi, YTP: Yeni Türkiye Partisi
(Ýsmail Cem-Hüsamettin Özkan), SODEV: Sosyal-Demokrasi Vakfý: (Ercan Karakaþ), ADD: Atatürkçü
Düþünce Derneði, YOH: Yeni Oluþum Hareketi (Yiðit
Gülöksüz, Ýlhan Tekeli, Tarhan Erdem) vs. vs...

Medyanýn sol kavramý içinde devrimci örgütler yer almadýðýndan (aþýrý sol),
tüm bunlarýn ortak özelliði mevcut düzenin
yasallýðý çerçevesinde oluþturulmuþ ve faaliyet yürüten siyasal parti ve hareketler olmasýdýr. Bunlara eklenen sol sýfatý, ne tarihsel anlamda solu, ne de sosyalist anlamda solu ifade etmemektedir. Ýçlerinde
ÝP, SÝP, ÖDP, EMEP gibi sosyalist olduðunu söyleyenler olmakla birlikte, medyatik
sol, sosyalizm sözcüðünün dýþýnda kalan,
ama saðcý olduðunu söylemeyen herkesi
kapsamaktadýr. Bu tanýmlama, ayný zamanda geniþ halk kitlelerinin sol kavrayýþýna
denk düþmektedir.
CHP ve DSP, 1960 sonlarýnda ortaya çýkan sosyal-demokrat kitle partileri olduklarýndan, hemen her durumda seçim sath-ý
mailine girildiðinde solun partisi olarak kabul edilmiþlerdir. Devrimci mücadelenin
yükseldiði dönemlerde sosyal-demokratlar
ile devrimciler (solcular) arasýndaki sýnýr
çizgileri belirginleþmiþ olmasýna raðmen, 12
Eylül sonrasýnda bu sýnýr çizgisi giderek silikleþmiþ ve sol, solculuk sosyal-demokrasi ile özdeþleþir hale gelmiþtir. Özellikle
eski solcularýn devrimci mücadeleyi terk
ederek düzen içinde yaþamaya baþlamalarýyla birlikte, bu özdeþleþtirme daha da yaygýnlaþmýþtýr.
ÖD Partisi, EMEP gibi eski radikal solcularýn kurduðu partiler ise, medya ile
olan mesafelerine göre sol kapsamýna
alýnmýþlardýr. Ancak solcular içinde meydana gelen ayrýþmalara paralel olarak, ÖD
Partisi, medyanýn sol partiler kategorisinde CHP ve DSPnin yanýnda yer almýþtýr.
Sözün özü, bugün sol kavramý, alabil-
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diðine muðlak ve þekilsizdir. Saðda meydana gelen ayrýþmalara benzer ayrýþmalarla
bu muðlak ve þekilsiz sol kavramý, giderek
ne olduðu bilinmeyen, sadece sol olarak
sözü edilen oluþumlarý ifade eder hale gelmiþtir. Ve saðda olduðu gibi, bu muðlak
ve þekilsiz solda da ayrýþmanýn aðýrlýk noktasýný küçük ve orta sermaye kesimleri içindeki ayrýþma oluþturmaktadýr.
Eskimiþ kavramla ifade edersek, küçük
ve orta sermayenin liberal burjuva diyebileceðimiz kesimlerinin siyasal temsilcisi
olan CHP, heterojen yapýsýyla, iþbirlikçi-tekelci burjuvaziden büyük toprak sahiplerine kadar deðiþik kesimlerin partisi olarak
sosyal-demokrasiye evrilmiþtir. Ancak emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin geliþmesine paralel olarak ortaya çýkan sýnýfsal
farklýlaþmalar ve zümreleþmeler, CHP içinde ayrýþmalara neden olmuþtur.
1980lerde CHP içindeki ilk büyük ayrýþma, küçük ve orta ticaret ve sanayi sermayesinin birbirinden farklýlaþmasýyla ortaya
çýkmýþtýr. Özellikle T. Özal döneminde baþlayan ihracat hamlesiyle geliþen tekelleþememiþ ticaret burjuvazisi ile yeni emperyalist tüketim mallarý ithalatcýsý kesimler, dört
eðilimi birleþtiren ANAP içinde yeterince etkin olmadýklarýný düþünerek Erdal Ýnonü
nün baþkanlýðýnda kurulan SHPye yönelmiþlerdir. Kalanlar ise, Bülent Ecevitin DSP
si ile Deniz Baykal çevresinde toplanmýþlardýr.
SHPnin 1989 yerel seçimlerinden birinci parti olarak çýkmasý bu yönelimi hýzlandýrmýþtýr. Özellikle 1923den beri devlet bürokrasisiyle kendi çýkarlarýný korumaya alýþmýþ olan küçük ve orta sermaye kesimleri,
1991 seçimlerinden sonra çaðdaþ ve yenilikçi bürokratlarý (Murat Karayalçýn)
SHPnin yönetimine getirmiþlerdir. Özellikle
Tansu Çillerin baþbakanlýðý döneminde
Toplu Konut Fonu aracýlýðýyla ticaretten
müteahhitliðe sýçrama yapanlar, SHP içindeki ayrýþmanýn temel unsuru olmuþlardýr.
(Ayný dönemde, sað partilerdeki müteahhitler ticarete sýçramýþlardýr.)
1995de SHP ile yeniden açýlan CHPnin
birleþmesiyle ortaya çýkan yeni CHPnin
genel baþkanlýðýna Deniz Baykalýn getirilmesi, çaðdaþ solcularýn partiden ayrýlmasýna ve küçük sosyal-demokrat fikir kulüpleri þeklinde faaliyet yürütmelerine yol
açmýþtýr. Bu ayrýþma, sosyal-demokrat hareket içinde yer alan daha sol küçük-bur-

juva aydýnlarýnýn da partiyi terk etmesiyle sonuçlanmýþtýr. Ayrýlan bu daha sol küçükburjuva aydýnlarýnýn küçük bir kýsmý ÖD
Partisine geçerken, diðerleri ÝHV, Barolar
Birliði, TMMOB gibi kuruluþlarýn bürolarýnda politik kulis faaliyetlerine yönelmiþlerdir.
1999 seçimlerinde CHPnin barajý aþamayarak TBMM dýþýnda kalmasýyla birlikte CHP
içinde ve dýþýnda iktidar mücadelesi keskinleþmiþ ve her kesim kendi iliþkisine göre
yönetimi ele geçirmeye çalýþmýþtýr. Ancak
küçük ve orta sermayenin liberal kesimleri, gerek 1994 krizinden, gerekse 1997 Asya
krizinden büyük ölçüde etkilendiklerinden
ve çýkýþ yolu olarak globalizmi gördüklerinden, yeni vizyonlu Deniz Baykal safýnda yer almýþlar ve Deniz Baykal yeniden
partiye egemen olmuþtur.
Deniz Baykalýn globalizme yönelen
yeni vizyonu karþýsýnda parti dýþýnda kalan sosyal-demokratlar hýzla globalizme
yönelmiþlerse de, ortada boþluk olmadýðýndan etkili olamamýþlardýr. 2000 yýlýnda derinleþen ekonomik krize paralel olarak globalizmin Avrupa Birliði cephesini öne çýkaran yeni bir sosyal-demokrat oluþum ortaya çýkmaya baþlamýþtýr.
Baþýný Murat Karayalçýn, Fikri Saðlar, Ercan Karakaþýn çektiði bu AB temelli çaðdaþlaþma projesi sahipleri, mühendisler,
mimarlar vb. aracýlýðýyla ticari iliþkiler içinde bulunulan sol küçük ve orta sermaye
kesimlerinin ekonomik krizle içine düþtükleri durumdan kurtaracak tek akýllý seçenek olduklarý propagandasýna aðýrlýk vermiþlerdir. Bu sayede, 1991-1993 döneminde
kendilerine verilen desteði yeniden kazanmayý ummuþlardýr. Ancak inþaat sektörünün
tümüyle çökmesi, Toplu Konut Fonunun
iþlevlerini yitirmiþ olmasý, CHPli belediyeler
aracýlýðýyla sürdürülen müteahhit iliþkilerinin
desteðini almalarýný olanaksýz kýlmýþtýr. SODEV aracýlýðýyla yürütülen faaliyetler, yeni
oluþum hareketi vb. ekonomik krizle birlikte küçük baský grubu oluþturma çabasýndan öteye geçememiþtir. Solda birlik,
yeni sol, yeni oluþum, çaðdaþ sol vb.
söylemlerle yürütülen çalýþmalar seçim sathý mailine girildiðinde Murat Karayalçýnýn
SHPyi kurmasýyla bitmiþtir.
Erdal Ýnönünün deyiþiyle, aslan sosyaldemokratlar içindeki ayrýþmanýn diðer büyük kolu olan Bülent Ecevitin DSPsi, 1995
sonrasýnda, özellikle de 28 Þubat sonrasýnda TÜSÝADýn açýk desteði ile güçlenmeye
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baþlamýþ ve 1999 seçimlerinden birinci parti
olarak çýkmýþtýr.
1997 sonrasýnda iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin TÜSÝAD aracýlýðýyla DSPye verdiði destek, 1997 Asya kriziyle belirlenmiþtir. DSP
den istenen, iç pazarda belli bir istikrar saðlayýcý tedbirler alýnmasý ve dýþ pazarlarda,
yani Türki cumhuriyetlerle kurulan iliþkilerin disipline edilmesi olmuþtur. Ýç pazar
konusunda politikalarda ANAPa yaklaþan
DSP, dýþ pazarlar konusunda MHP ile birlikte hareket etmek durumuna gelmiþtir. Ve
herkesin bildiði gibi, sonuç ANAP-MHP-DSP
koalisyonunun kurulmasýdýr.
Böylece DSPnin iktidar oluþu kadar, iktidarda kalýþý da, oligarþinin elinde olmuþtur.
Mayýs ayýnda TÜSÝAD ilanýyla birlikte baþlayan süreç, oligarþinin DSPye verdiði desteði
kestiðinin açýk ifadesidir.
Oligarþinin DSPye, daha açýk ifadeyle,
Bülent Ecevite verdiði desteði kesmesiyle
birlikte, bu desteði kazanmak için sosyal-demokratlar arasýnda hýzlý bir yarýþ baþlamýþtýr.
Ayný süreçte, baþýný Mümtaz Soysal gibi
eski solcu profesörlerin çektiði sol hareket, 1997-1999 arasýnda iç pazarda istikrar saðlamaya yönelik uygulamalar sýrasýnda
DSP içinde yer almýþken, dýþ pazarlara
yönelik disiplin hareketinde MHP ile iþbirliði
yapýlmasý ve yeni yükselen pazar olarak
ABnin belirlenmesi ile DSP ile yollarýný ayýrmýþtýr. 1997-1999 döneminde TÜSÝADýn
DSPye verdiði desteði ulusal burjuvazinin
ulusal refleksi gibi algýlayacak kadar körleþmiþ olan bu kesim, varolduklarýný sandýklarý ulusal burjuvazinin partisini kurmak
için yola çýkmýþlar ve Temmuz sonunda
Baðýmsýz Cumhuriyet Partisini kurarak
gündemin dýþýna çýkmýþlardýr. (Benzer anlayýþla Yekta Güngör Özden Cumhuriyetçi
Demokrasi Partisini kurmuþtur. Ancak
Mümtaz Soysallardan daha sýð ve daha aptalca bir giriþim olarak kalmaktan baþka bir
geleceðe sahip deðildir. Ellerinde kalan tek
umutlarý, atatürkçü askeri darbeyle hükümet olmaktýr.)
Kendilerini sosyal-demokrat olarak tanýmlayan kesimlerde meydana gelen bu geliþme yanýnda, kitlesel hiç bir güce sahip olmamakla birlikte, medyatik ve düþünsel
etkinliðe sahip olan radikal soldan makul sola ve makul soldan merkez saða
doðru evrilen marksist-liberaller sol olarak ortaya çýkmýþtýr.*
Eski solcular, medyatik dilde ifade

edersek eski radikal solcular hayatlarýný
idame ettirmek amacýyla girdikleri iþ iliþkilerine baðlý olan ÖD Partisi içinde toplaþmýþ
olmakla birlikte, Avrupa Birliðine karþý tutum konusunda anlaþmazlýða düþerek ayrýþmýþlardýr. ÖD Partisini tümüyle eline geçiren eski DYliler, Emeðin Avrupasý ile birleþmek için ABye evet derken, diðerleri
hayýr demiþlerdir. Ýnsancýl küreselleþme
yanlýsý olmakta anlaþan bu kesimlerin AB
konusunda, üstelik Emeðin Avrupasý ile
birleþmek gibi küresel ve çoklukcu söylemde ayrýþmalarý AÝHMden para kazananlar ile kazanamayanlarýn ayrýþmasýna benzer
bir tablo oluþturmuþtur. Bir baþka deyiþle,
AB tarafýndan fonlananlar ile fonlanamayanlar ayrýþmýþtýr.** AB tarafýndan fonlanamayanlar Akýn Birdal, vb.nin öncülüðünde yeni parti kurmaya yönelmiþlerse de, seçim sath-ý mailine girildiði þu aþamada, henüz kuruluþu tamamlayamamýþlardýr.
AB yandaþlýðý konusunda sað ve sol
ile birlikte anýlan diðer kesim ise HADEPtir.
HADEP, PKK hareketinin evrimine uygun
bir evrim izlemiþtir. DEPle baþlayan radi* Doðan Medya Grubunun entelektüel gazetesi
Radikal çevresinde toplanmýþ olan eski marksist,
yeni globalist küçük-burjuva aydýnlarý arasýnda
ortaya atýlan bu marksist-liberaller tanýmýna, kimi
eski solcu olabilir derken, kimileri kuru su diyerek dalga geçmekle yetinmiþlerdir. Burada marksist-liberal diye birþeyin olup olmamasý önemli deðildir. Yapýlmak istenen solda kavram kargaþasý yaratmaktan ibarettir.
** ÖD Partisinden ayrýlanlar arasýnda bulunan Filiz
Koçalinin içinde yer aldýðý Pazartesi kadýn dergisi
konusunda Evrensel gazetesinde þöyle bir haber
yayýnlanmýþtýr:
Pazartesi projesi, 1993te, daha sonra baþka iki
vakýfla birleþerek Heinrich Böll Vakfý adýný alan Frauenanstiftung (FAS) adlý feminist vakfa sunulan projenin kabul edilmesi ile hayat buluyor... Nisan 1995
ten itibaren yayýnýný sürdüren derginin, baþlangýcýndan itibaren hemen tüm bütçesini karþýlayan Alman
Heinrich Böll Vakfýnýn desteðini, cezaevlerine yönelik Hayata Dönüþ operasyonunda vücudu yanan
kadýn mahkumlardan birinin dergi kapaðýna taþýnmasý üzerine kestiði belirtiliyor. (Evrensel, 26 Haziran 2002)
Evrensel bu olayý þöyle yorumluyor:
Pazartesinin baþýna gelenler, ABye giriþin en
önemli vaatlerinden olan ifade özgürlüðünün, Avrupadaki sýnýrlarýný da görmek bakýmýndan hayli
önemli. E, hiçbir yardým karþýlýksýz olmuyor! Muhalefet iddiasýndaki bir yayýnýn düþtüðü hal ise holdinglerin güvenli kanatlarý altýnda palazlanan medyamýzla acý bir benzerlik sergiliyor. Çok eski bir deyimle
tescillendiði gibi, parayý veren düdüðü çalýyor...
(agy)
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kallik giderek legalizme ve uzlaþmacýlýða
doðru evrilerek bugünkü HADEPe ulaþýrken,
PKKnin ayný yöndeki evrimiyle paralellik
oluþturmuþtur.
Sýnýfsal olarak Türk oligarþisi* ile iþbirliði geliþtirememiþ ve 12 Mart sonrasýnda uygulanan politikalarla sürekli güç kaybeden
Kürt feodal aþiret reislerine dayanan HADEP,
1990 sonrasýnda geliþen küreselleþmeyle
birlikte ortaya çýkan yeni Kürt küçük ve orta
sermayesinin artan etkinliðine sahne olmuþtur. Ýlk dönemde Irakla sýnýr ticareti yapan ihracatçý Kürt tüccarlarýnýn etkinliði,
1991 Körfez Savaþýyla birlikte azalmaya baþlamýþ ve Ýstanbul-Bursa temelli ticari iliþkiler
öne geçmeye baþlamýþtýr. Kürt köylerinin
boþaltýlmasýyla Batý Anadoluya göç eden
nüfustaki büyük artýþ, ayný zamanda ucuz
iþgücü kaynaðý yaratmýþtýr. Bu ucuz iþgücü,
Kürt kimliði söylemiyle istihdam edilirken,
ticari iliþkilerin Avrupaya yönelmiþtir. Avrupadaki yarým milyona yakýn Kürt ilticacýlarýnýn varlýðýyla kendi pazarýný oluþturan ve
bu pazarda sermaye birikimi saðlayan yeni kuþak Kürt burjuvazisi, kaçýnýlmaz olarak Türk oligarþisi ile uzlaþmaya yönelmiþtir. Para ve meta iliþkilerinin zorunlu kýldýðý yasallýk ve devlet iliþkileriyle belirlenen
bu uzlaþma, AB konusunda öne çýkan
Türk küçük ve orta sermaye kesimleri ile
uzlaþmaya dönüþmüþtür. Artan Türk-Kürt
limited þirket ortaklýklarý, bu uzlaþmanýn
mekanlarý olarak ortaya çýkmýþtýr.
Ancak sermaye birikiminin temel kaynaðý, Türklerden tecrit edilmiþ Kürt nüfusu
olduðu için, bu uzlaþma, hiç bir biçimde
Kürt kimliðinin terk edilmesi yönünde bir
eðilim ortaya çýkarmamýþtýr. Bir dönem
daðdaki gerillayý bir pazarlýk kozu olarak kullanan bu yeni Kürt iþadamlarý, dönüþüme baðlý olarak Kürt kimliðini pazarlýk kozu haline getirmiþlerdir. HADEPin
Kürt kimliðine baðlýlýðýný sürdüren Kürtler
üzerindeki kesin ve mutlak egemenliði seçim sath-ý mailine girildiðinde TBMMde
* Ülkemizde ya da baþka bir geri-býraktýrýlmýþ ülkede ulusal kökene göre oluþmuþ farklý oligarþiler ve
oligarþik yönetimler sözkonusu deðildir. Ancak Kürt
hareketinin içinde egemen unsur durumunda bulunan küçük-burjuva milliyetçiliði, Türkiyedeki her
þeyin önüne Türk ya da Kürt sözcüklerini eklemektedir. Bu yolla Kürt kimliðini ve ulusal kökene göre ayrýþmayý koruyabileceklerini sanmaktadýrlar. Bugün için, bu konuda baþarýlý sayýlsalar bile,
bu baþarý bugünün deðil, geçmiþin ürünüdür.

dengeleri deðiþtirecek bir özelliðe sahip
görüldüðünden, daha büyük bir pazarlýk
kozu haline gelmektedir.
ÖD Partisi baþta olmak üzere legalist
solun büyük iþtahla seçim ittifaký kurmaya çalýþtýðý HADEPin, Kürt kimliði etrafýnda toplanmýþ Kürt nüfusu üzerindeki
mutlak etkisini kullanarak, daha büyük ticari iliþkiler geliþtirmenin bir aracý haline geldiði ise hiç hesaba katýlmamýþtýr.
Görüleceði gibi, saðda olduðu gibi,
solda da meydana gelen siyasal ayrýþmalar ve politikalarýn temelinde (ulusal köken
ayrýmý yapýlmaksýzýn) küçük ve orta sermaye kesimleri bulunmaktadýr. Reel sektör
olarak muðlaklaþtýrýlan bu sermaye kesimlerinin sanayi ve ticaret alanlarýnda faaliyet
yürütenlerinin ekonomik kriz koþullarýnda
ortaya çýkan varlýk sorunu, mali kaynak ve
pazar sorununu her þeyin önüne geçirmiþtir.
Mali kaynak (ucuz kredi) ve pazar sorununu çözemeyen küçük ve orta sermaye
kesimlerinin uygulanan IMF politikalarý ile
kesin ve mutlak olarak mülksüzleþtirilmeleri
AByi bir kurtarýcý haline getirmiþtir. Onlara ve akýl hocalarýna göre, AB ortaklýðý,
IMF koþullarýndan kurtulmanýn da bir aracý
olacaktýr. (Kürt iþadamlarý, ABnin, ayný zamanda Kürt pazarýnýn özerklik çerçevesinde sürekli hale getirilmesini saðlayacaðýný
varsaymaktadýrlar.) Bir bakýma, üstü örtük
bir ABDli IMFye karþý IMFsiz AB mantýðý
egemendir.
Ýyi eðitim görmüþ, bir kaç yabancý dil
bilen, Avrupa kültür deðerlerini özümsemiþ
entelektüel aydýnlarýn eski sol görünümlerinin böyle bir ortamda yüksek kazanç
aracý olacaðý varsayýlmaktadýr. Saðcýsýndan
solcusuna, her türden iþadamýnýn kültürel faaliyetlerde gösterdikleri performans
ýn ardýnda yatan da budur. Deyim uygun
düþerse, kýrk yýllýk MHPli Karamehmetler
eski solcularýn hýzlý bir sponsoru haline
gelirken, Erbakan þeriatçýlarýnýn Kanal 7si
bu solcularýn platformu görünümü kazanabilmiþtir. Aydýn Doðanýn Radikal gazetesi etrafýnda topladýðý ve bu gazetenin yazarlýðý ile para kazanan globalist küçükburjuva sol geçmiþli aydýnlarýn yanýnda
kolayca diðer solcularýn yer almasýnýn nedeni de aynýdýr.
Kendilerine yönelik bu teveccühü gören sol geçmiþli küçük-burjuva aydýnlarý
ise, tüm zamanlarýn en aranýlan ve bulunmaz hint kumaþý olduklarý düþüncesine
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iyice saplanýp kalmýþlardýr. Onlar, dünyanýn
kendi etrafýlarýnda döndüðünü düþünerek,
nereye el atsalar orayý altýna çevireceklerini düþündüklerinden, kendilerini simyacý
sanmaktadýrlar. Bu da, onlarýn dünü ve yarýný hesaplamaksýzýn yaþama ve fikir üretme hastalýðýnýn nedeni olmuþtur.
Bugün seçim sath-ý mailine girildiðinde,
büyük ölçüde sosyal-liberal temelde sol
birlik yanlýsý ilan edilen Kemal Derviþin
etrafýnda toplanma eðilimindedirler. Böylece marksist-liberaller, sol liberaller, sosyal-liberaller ve sað-liberaller olarak çaðdaþ çoðunluktan makul çoðunluða kadar
her kesimi toplayan bir sosyal-liberal çoðunluk oluþturacaklarýný düþünmektedirler.
Gerçekte ise, tüm sözcük ve kavram kalabalýðý ve keþmekeþi içinde varabildikleri
tek ortak yer neo-liberalizm olmaktadýr.
Onlar, neo-liberalizmin 1980lerdeki altýn çaðýnda T. Özalýn gerçekleþtirdiði birliði Kemal Derviþin etrafýnda yeniden gerçekleþtirebileceklerini sanmaktadýrlar. IMF
uygulamalarýyla sürekli mülksüzleþen küçük
ve orta sermayenin ideologsuz oluþlarýndan yola çýkarak kendi etraflarýnda toplanacaðýný düþünmektedirler. PKKnin tasfiye sürecini tamamlamasýyla HADEPin daha özerk hareket edeceðini hesaplayarak, AB
temelinde neo-liberal ittifaka katma planlarý yapmaktadýrlar.
Ankaradaki mühendis ve mimar bürolarý ile Toplu Konut Fonundan fonlanan
inþaat þirketlerinde ortaya çýkan, giderek
Ýstanbul yaklaþýmýyla geniþleyen ve Kemal
Derviþin yakýn arkadaþlarý ve meclis muhabirleri aracýlýðýyla Ankara Hilton kulislerine taþýnan bu neo-liberal ittifak, küçükburjuva aydýnlarýnýn kaypak sýnýf özellikleriyle varolmaya çalýþmaktadýr.
Bunlarýn tüm ekonomi-politikasý, Kemal
Derviþle birlikte arkalarýnda olacaðýný varsaydýklarý IMF ile sosyal-liberal stand-by anlaþmasý yaparak ve AB uyum yasalarý aracýlýðýyla katý, hantal merkezi devleti, yerel
yönetimlere geniþ yetkiler tanýyan adem-i
merkeziyetçi bir yapýya dönüþtürerek, yerel yönetimlere (belediyelere) daha fazla
kaynak aktarmaya dayanmaktadýr. Bu yolla, hem inþaat alanýnda faaliyet gösteren
reel sektöre talep yaratabileceklerini,
hem de kendilerini, SHP döneminde olduðu
gibi, yerel yönetimler aracýlýðýyla beslemeyi hesaplamaktadýrlar. HADEP içinde belediye baþkanlarýnýn gücünü bildiklerinden,

bu planlarýnýn destekleneceði kanýsýndadýrlar.
Bütün sorun, kerameti kendinden menkul sayan bu küçük-burjuva aydýnlarý ile
küçük ve orta sermaye kesimlerini bir araya getirmektir. Bunun için ise, iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin büyük patronluðuna
ihtiyaçlarý vardýr. Bülent Eczacýbaþýnýn Kemal Derviþle birlikte siyasete gireceði söylentileri bu büyük patron ihtiyacýnýn bir
yansýsý durumundadýr. Böylece küçük ve
orta burjuvazinin makus talihi olan oligarþiye yedeklenmekten kurtularak, yaþamlarýnda ilk kez oligarþiyi yedekleyebilecekleri
bir tarihi fýrsat yakaladýklarýný düþünerek
gözleri kamaþmýþtýr, bir adým ötesini göremeyecek hale gelmiþlerdir. Bu tarihi fýrsatý kaçýrmamak için, yapamayacaklarý ve satamayacaklarý hiç bir þey yoktur. Ama tek
unuttuklarý þey, yine tarihtir.
Hegel, bir yerde, þöyle bir gözlemde bulunur: bütün tarihsel büyük
olaylar ve kiþiler, hemen hemen iki
kez yinelenir. Hegel eklemeyi unutmuþ: birinci kez trajedi olarak, ikinci
kez komedi olarak. Dantona göre
Caussidiére, Robespierree göre Louis
Blanc, 1793-1795in Montagneýna göre 1848-1851in Montagneý, amcasýna göre yeðeni. Ve, 18 Brumairein
ikinci baskýsýna eþlik eden koþullarda
gene ayný karikatürü görüyoruz.
Ýnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi keyflerine göre, kendi seçtikleri koþullar içinde
yapmazlar, doðrudan veri olan ve
geçmiþten kalan koþullar içinde yaparlar. Bütün ölmüþ kuþaklarýn geleneði, büyük bir aðýrlýkla, yaþayanlarýn
beyinleri üzerine çöker. Ve, onlar
kendilerini ve þeyleri, bir baþka biçime dönüþtürmekle, tamamýyla yepyeni bir þey yaratmakla uðraþýr göründüklerinde bile, özellikle bu devrimci bunalým çaðlarýnda, korku ile geçmiþteki ruhlarý kafalarýnda canlandýrýrlar, tarihin yeni sahnesinde o saygýdeðer eðreti kýlýkla ve baþkasýndan
alýnma aðýzla ortaya çýkmak üzere,
onlarýn adlarýný, sloganlarýný, kýlýklarýný
alýrlar.*
Ve bugün küçük-burjuva aydýnlarýnýn
* Marks, Louis Bonaparteýn 18 Brumairei, Seçme
Yapýtlar, Cilt: I, s. 477-478.
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desteðinde Kemal Derviþ, misyonuyla,
vizyonuyla, söylemiyle ve yöntemiyle ekonomiden sorumlu devlet bakanlýðýndan
baþbakanlýða ve nihayet cumhurbaþkanlýðýna giden T. Özal kýlýðýnda ortaya çýkartýlmýþtýr.
Kemal Derviþ, II. Özal olarak sahneye
çýkarken, I.sinin yaptýðý gibi, devlet iç borç
stoðunu artýrarak iþe baþlamýþtýr.
Küçük bir kýyaslama yapmak gerekirse,
I. Özal döneminde (1984-1991) devlet iç
borç stoðu, 3.173 milyar TLden (12 milyar
$) 97.647 milyar TLye (24 milyar $) çýkmýþtýr.
Kemal Derviþ döneminde ise (20012002), iç borçlar, 36 katrilyon TLden 126
katrilyon TLye çýkmýþtýr. Yani 36 milyar dolardan 93 milyar dolara çýkmýþtýr.* Ýç borçlarýn GSMHya oraný ise, %29dan %90a
ulaþmýþtýr.
Görüldüðü gibi, I. ve II. Özal dönemlerinde devletin artan iç borçlanmasý temel
bir olgudur ve bu iç borçlanmanýn faizleriyle saðlanan bir deðer transferi, kâr sözkonusudur. Ekonomik dilden ifade edersek,
bütün sermaye kesimleri, her iki dönemde
de, faaliyet dýþý gelirlerinde (hazine bonosu
faizleri) büyük artýþlar saðlamýþlardýr. Bir diðer deyiþle, para ile para kazanýlmýþtýr.
Küçük ve orta sermaye kesimlerinin T.
Özal dönemindeki altýn çaðý bu sayede
yaratýlmýþtýr. Ancak Kemal Derviþ döneminde ise, artan iç borçlanmadan büyük kâr
saðlayan kesimler büyük bankalar ve bunlarýn sahibi tekelci burjuvazi olmuþtur. Ýþte

* Ortalama dolar fiyatý, 2000 için1.000.000 TL ve
2002 için 1.350.000 TL olarak alýnmýþtýr.
** Marks, Fransada Sýnýf Savaþýmýlarý (1848-50),
Seçme Yapýtlar, Cilt: I, s. 251.

bu nedenden dolayý, Kemal Derviþin üzerine giymeye çalýþtýðý II. Özal elbisesi, tüm
söylemine karþýn, eðreti durmaktadýr ve küçük ve orta sermaye kesimlerinin bütünsel
bir desteðini almasý sözkonusu deðildir.
Genel olarak, devlet kredisinin oynaklýðý, devlet sýrlarýný bilmek, bankacýlara olduðu gibi onlarýn meclislerdeki ve tahttaki yandaþlarýna da, devlet tahvillerinin geçerli fiyatýnda görülmemiþ ve ani dalgalanmalar yaratma olanaðýný veriyordu, ve dalgalanmalarýn deðiþmez, sürekli sonucu, ancak bir
küçük sermayedarlar yýðýnýnýn yýkýmý ve büyük spekülatörlerin akýl almaz bir hýzla zenginleþmesini** saðladýðýndan, Kemal Derviþe yakýn duranlar, bu zenginleþme yolunun yolcularýdýrlar. Saðda yer alan küçük ve
orta sermaye kesimleri bu durumu yaþayarak öðrendikleri için, sað-liberaller olarak
bile Kemal Derviþe destek vermek durumunda deðillerdir.
Ýþte seçim sath-ý mailine girildiðinde
sol görünüm altýnda politika yapan küçük ve orta burjuvazinin siyasal görünümü
budur. Bu görünüm, bürolarda, otel lobilerinde yapýlan planlar, gizli görüþmeler ve pazarlýklarla aday listelerinin Yüksek Seçim
Kuruluna verileceði son güne kadar devam
edecektir. Herkesin bilip hiç konuþmadýðý
2003 yýlýnda yapýlacak büyük dýþ borç ödemelerinin gereði olarak ortaya çýkacak olan
yeni mülksüzleþme dalgasýndan kurtulma
çabalarýnýn ne kadar belirleyici olacaðýný ise
zaman gösterecektir.

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Temmuz-Aðustos 2002

AB Ýlanlarý ve
Ulusalcý Faþistler

Avrasya Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (ASAM)

$

7 Haziran günü Cumhuriyet gazetesinde
tam sayfa ilan olarak yayýnlanan, Ýlhan Selçukun ifadesiyle aðýrlýklý olarak iþ çevrelerinin yer aldýðý 174 imzalý AB bildirisine karþý bildiri þu sözlerle baþlýyordu:
Türkiye Cumhuriyetini Kuran
Türk Ulusuna
Aþaðýda imzalarý bulunan bizler;
Türkiye Cumhuriyetine olan vatandaþlýk baðýmýz ve aydýn sorumluluðumuzun bir gereði olarak aþaðýda belirtilen hususlarý Atatürkün
ifadesi ile Büyük ve Soylu Türk Milletinin dikkatine sunmaktan onur
duyarýz.
Daha ilk cümlesinde milliyetçilikten öte
ýrkçýlýk ve þovenistlik salyalarý akýtarak baþlayan AB karþýtý ilan-bildiri, altýna imza
atanlarýn niteliðini açýkça ortaya koymaktadýr. Ancak bu ilan-bildiriyi ilginç kýlan, ilan
olarak sadece Cumhuriyette yayýnlanmasý
ve 133 imzanýn içinde gazeteci-yazar Attila Ýlhan, Prof. Dr. Sina Akþin, Anýl Çeçen,
Türk-Ýþ genel baþkan danýþmaný ünvanlý
Yýldýrým Koç gibi bazý solcularýn ve kemalistlerin yer almasýdýr.
133 imzaya bakýldýðýnda, bildirinin üslubundan bildiriyi bizzat kaleme aldýðý anlaþýlan Prof. Dr. Ümit Özdaðýn yanýnda tüm faþist öðretim üyelerinin ve deðiþik faþist kuruluþlarýn temsilcilerinin yer aldýðýný görüyoruz.
Ýlan-bildirinin yayýnlanýþ tarihi ise, Doðan
Medya Grubunun Bülent Ecevit ile MHPye
bütün gücüyle yüklendiði zaman dilimiyle
çakýþmaktadýr. Bir bakýma, bu 133 imzalý
ilan-bildiri, köþeye sýkýþtýrýlmaya çalýþýlan
MHPyi desteklemeyi amaçlamýþtýr. Özellik-

le Devlet Bahçelinin 4 Haziran günü yaptýðý konuþmada küçük-burjuva aydýnlarýna
yönelik tehditi karþýsýnda, bu ilan-bildiri, bir
arka çýkma, destekleme ilaný olmuþtur.
Bugün, Avrupa Birliðine teslimiyetçi bir tavýr ile girme politikasý
izleyen zümreler, devlet kaynaklarýnýn
soyulmasýnýn, rantiye sýnýfýnýn oluþturulmasýnýn, ülkenin bir borç bataðý
içine sürüklenmesinin ve ülkenin IMF
tarafýndan yönetilen bir ülke haline
getirilmesinin baþ sorumlularýdýr. Bu
zümre, yurdumuzun ekonomik, kültürel, eðitimsel, hukuksal ve hatta siyasi baðýmsýzlýðýný sona erdiren adýmlarýn atýlmasýndan hiç çekinmemekte, hiçbir rahatsýzlýk duymamaktadýr.
(Ýlan-Bildiri)
Devlet Bahçeli ise, 4 Haziran tarihli konuþmasýnda þöyle diyordu:
Bizlerin, partimize sürekli dil
uzatmayý marifet zanneden teslimiyetçi zihniyet sahiplerinden beklentimiz, çok fazla deðildir. Bunlarýn
uluslararasý geliþmelere çok yönlü
bakmalarý ve Türkiyenin haklarýný asgarî düzeyde de olsa gözetmeleri yeterlidir.
Görüldüðü gibi, AB karþýtý 133 imzalý
bildiri, büyük ölçüde Devlet Bahçelinin 4
Haziran tarihli grup toplantýsýnda yaptýðý
konuþmada söyledikleriyle benzer ifade,
kavram ve yargýlara sahiptir. Buna raðmen,
solcu yazar, bilim adamý ve sendikacýlar
bu görüþlerin altýna imza atabilmiþlerdir. Ýlhan Selçukun 8 Haziran tarihli yazýsýyla
ulusalcý ve ulusal deðerlerin savunucusu
bir konuma oturtulmaya çalýþýlan bu ilan-
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bildiri, sözcüðün tam anlamýyla faþist MHP
nin görüþlerini içermektedir ve onun bilim
adamý ve sendikacý destekçileri tarafýndan
sunulmuþtur. Bildiri-ilanda yer alan devlet
kaynaklarýnýn soyulmasý, rantiye sýnýfýnýn
oluþturulmasý, ülkenin bir borç bataðý içine
sürüklenmesi ve ülkenin IMF tarafýndan yönetilen bir ülke haline getirilmesi gibi ifadeler, MHPnin hükümet ortaðý olduðu ve
tüm bu geliþmelerin altýnda imzasý bulunduðu gerçeðini deðiþtirmemektedir. Tam
tersine, MHPnin IMF ile Aralýk 1999da imzalanan stand-by anlaþmasý sonrasýnda kendilerini bunun dýþýnda gösterme çabalarýnýn
bir yansýsý durumundadýr.
Ýlan-Bildirinin en temel özelliðinden birisi de, faþist MHP ile olan iliþkisinin yanýnda, faþistlerin üniversite ve devlet kurumlarý
içinde nasýl etkin konumlara ulaþtýðýný göstermesidir.
Faþistlerin üniversitelerde ve devlet kurumlarý içinde etkin konumlara gelmelerinin en tipik örneði ise, baþýný Prof. Dr. Ümit
Özdaðýn çektiði ASAM (Avrasya Stratejik
Araþtýrmalar Merkezi) oluþturmaktadýr.
ASAMýn Misyonu
ASAMýn hedefi önyargýlý ve partizan bir anlayýþtan tamamen uzak,
disiplinler arasý bir yaklaþým ile yüksek kaliteli, objektif stratejik analizler
yapan uzmanlarý bir araya getirmektir. ASAMýn bilimsel bir teorik temele oturan çalýþmalarýnýn amacý gerçekçi analizler ve etkili çözümler
üretmektir. ASAMýn hedefi siyasal ve
ekonomik karar alýcýlara somut bilgiye dayanan deðiþik karar seçenekleri üretmektir.*
ASAMýn bu misyon tanýmýnýn da gösterdiði gibi, söylemde ilerici, ulusalcý bir kimlik öne çýkartýlýrken, yapýlan sivil istihbarat
faaliyetidir. Bu özelliðiyle oluþturulan ASAM,
Ümit Özdað ve ekibininin 1995-1997 yýllarý
arasýnda, doðrudan MÝT ve JÝTEMe baðlý
olarak yürütülen istihbarat faaliyetlerinin,
1999 Þubatýnda A. Öcalanýn yakalanmasýyla
birlikte sivilleþtirildiði bir kurum durumundadýr.
Alpaslan Türkeþin dava arkadaþý, 27
Mayýs döneminde Milli Birlik Komitesi içinde giriþtiði darbe teþebbüsünün ortaðý ve
CKMPyi ele geçirmede yardýmcýsý ve ilk
* ASAMýn kendi tanýtým yazýsýndan.

milletvekili olan Muzaffer Özdaðýn oðlu olan
Ümit Özdaðýn MÝT-JÝTEMle birlikte gerçekleþtirdiði ilk istihbarat çalýþmasý 1995 senesinde Güneydoðu Anadolu ve Güneydoðu
Anadoludan Batý Anadoluya göçen toplam
10.662 yurttaþ üzerinde bir saha araþtýrmasý** olmuþtur.
Bu saha araþtýrmasýnda gösterdiði
performans, Ümit Özdaðýn 1996 senesinde Dýþiþleri Bakanlýðý bünyesinde üç aylýk
bir süre için geçip Kuzey Irakta Erbil ve Süleymaniyede sosyo-ekonomik bir saha araþtýrmasý*** yapmasýný saðlamýþtýr.
Bu alanda yaptýðý son saha araþtýrmasý
ise 1997 Aðustosunda Bitliste dað köylerinde gerçekleþmiþtir.
Görüleceði gibi, Ümit Özdað, büyük
araþtýrmacý ve analist olarak, 1996 yýlýnda hiç kimsenin gitmeye bile cesaret edemediði Kuzey Iraka geçerek üç ay araþtýrma yapabilmiþ ve 1997 yýlýnda Bitlisin dað
köylerinde bulunabilmiþtir.
Ümit Özdað, bu saha araþtýrmalarýný
Türkiye, Kuzey Irak ve PKK, Bir Gayri Nizami Savaþýn Anatomisi adýyla kitap haline
getirerek, yaptýðý iþin gayri nizami savaþýn
bir parçasý olduðunu da göstermiþtir. Daha
tam deyiþle, Prof. Dr. ünvanlý Ümit Özdað,
1995-1997 yýllarý arasýnda PKKye karþý yürütülen kontr-gerilla faaliyetlerinde yer almýþ
bir istihbarat elemanýdýr. Bu kimliðiyle, bu
dönemde sað olarak ele geçirilmiþ PKKlilerin sorgularýnda**** bizzat bulunmuþtur.
Onun PKK uzmanlýðý da buradan gelmektedir. Ve bu uzmanlýðýný A. Öcalanýn 36
klasör tuttuðunu söylediði sorgusunda da
göstermiþtir.
Yine Ümit Özdaðýn bu faaliyetlerinin
gösterdiði diðer bir gerçek de, ayný dönemde PKK itirafçýlarýyla birlikte olduðu ve
onlarla yürütülen karþý propagandayý yönettiðidir.
A. Öcalanýn yakalanmasý ve ardýndan
PKKnin tasfiye sürecine girmesiyle birlikte
gayri nizami savaþ uzmaný olarak Ümit
Özdaða resmi iþ kalmadýðýndan sivil bir
iþ bulunmuþtur. Ýþte ASAM, gelecekte yeniden kullanýlabilinecek, sivil elbise giydirilmiþ kontr-gerillanýn istihbarat örgütü duru** ASAM tarafýndan yayýnlanan Ümit Özdaðýn biyografisinden.
*** agy.
**** Ülkemizde herkes sorgunun nasýl yapýldýðýný
çok iyi bilmektedir: Ýþkence.

%

KURTULUÞ CEPHESÝ Temmuz-Aðustos 2002

&

mundadýr. Görülen odur ki, yakýn gelecekte olasý yeni iþ ortaya çýkma olasýlýðý fazla
görmediðinden, titreyerek aslýna dönmüþtür. Bugün ASAM, MHPnin disiplinler arasý
yaklaþým söylemiyle politik istihbarat
kuruluþu haline gelmiþtir.
Ýþte bu Ümit Özdaðýn kaleme aldýðý AB
karþýtý ilan-bildiri, bir MÝT-JÝTEM istihbaratçý
ve sorgucusunun neler yapabileceðini göstermesi açýsýndan da önem taþýmaktadýr.
Olabildiðince millet yerine ulus, milliyetçilik yerine ulusalcýlýk, vatanseverlik
yerine yurtseverlik sözcükleri kullanarak
kaleme alýnmýþ olan bu ýrkçý, þovenist ve
faþist ilan-bildiri, ayný zamanda, anti-emperyalist mücadele açýsýndan pratik ve ideolojik sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr.
Kendilerini kemalist olarak tanýmlayan,
ancak anti-emperyalist, demokrat ve
yurtsever olarak kabul eden küçük-burjuva aydýnlarý, anti-emperyalist ve anti-oligarþik
devrimci mücadelelerin, ülkemizde ve dünyada gerileyiþiyle önemli bir perspektif kaymasýna uðramýþlardýr. Eskiden solun bir
parçasý olarak kendilerini tanýmlayan bu
kesimler, bugün ülkemizde uygulanan IMF
politikalarý karþýsýnda kendilerini çaresiz ve
yalnýz hissettiklerinden, sol-ulusalcýlýktan
ýrkçý-milliyetçiliðe kaymaktadýrlar. Faþist
MHPnin Devlet Bahçeliyle vitrin ve söylem deðiþtirmesi bu kayýþý pratik iþbirliðine
dönüþtürmüþse de, arka planýnda Ümit Özdað gibi bilim adamlarýnýn yürüttüðü örgütleme faaliyetleri bulunmaktadýr.
Çoðu eski dönemin sol cunta ve Doðan Avcýoðlunun temsil ettiði ulusal kalkýnma politikasý yanlýsý olan bu kemalistler 12 Mart döneminde ordu ve bürokrasi
içinden tasfiye edilmeleriyle kaybettikleri
yeri ve gücü, yeni ittifaklarla kazanacaklarýný ummaktadýrlar. Cumhuriyet gazetesi
çevresinde toplanan ve Cumhuriyet gazetesinin politik görüþlerinde ifadesini bulan bu
umut, giderek Osmanlý-Türkçü bir zemine oturmaktadýr. Zaman zaman TÜSÝAD tarafýndan da desteklenen MHPnin bölgesel süper güç olma hayalinin etkisinde
kalmaktadýrlar. Adriyatikten Çin Denizine
kadar Türk dünyasýnýn ortaya çýkardýðý
büyük bölgesel pazar ve pazarýn sömürülmesiyle elde edilecek büyük sermaye birikimi ile ulusal kalkýnmanýn gerçekleþeceðini düþünmeye baþlamýþlardýr. Böylece,
onlarýn anti-emperyalizmi, Türki cumhuriyetlerin hinterland olarak kullanýlmasýyla

saðlanacak bir ulusal sermaye ve ulusal
burjuvazi yaratmaya dayandýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Böylece, ulusal baðýmsýzlýðýn yolunun Türki cumhuriyetlerin sömürüsüyle elde edilecek sermaye birikimiyle saðlanacaðýný düþündüklerinden, bu sermaye birikimi için bölgesel askeri müdahele gücü
olunmasýna karþý durma eðiliminde deðillerdir.
Kurtuluþ Cephesinin geçen sayýsýnda
(67. sayý) Kýyýsýndan Köþesinden, Demagojik ve Popülist Emperyalizm ve Anti-Teoriler yazýmýzda Cumhuriyet gazetesi yazarlarýndan Ali Sirmenin 10 Mayýs 2002 tarihli
Emperyalizm Teorisi yazýsýný deðerlendirirken þöyle yazmýþtýk:
... yurt dýþýnda eðitim görmüþ bir
küçük-burjuva aydýn olarak Ali Sirmen, kendi ülkesinin tarihinden büyük gurur duymaktadýr. Ýki kez Viyana kapýlarýna dayanmýþ eþitlikçi, müreffeh imparatorluðun ahvadý olarak
Ali Sirmenin Cumhuriyet gazetesi
yazarý, solcu yazar olduðunu bilmeyenler, kendisinin milliyetçiliðinden
zerre kadar þüpheye düþmeyeceklerdir. Milliyetçi, ümmetçi, imparatorluk
yanlýsý övüncüyle Ali Sirmen, 1995
sonrasýnda ülkemizde ortaya çýkan
þeriatçý ve faþist-milliyetçi geliþmenin
bir türevi gibidir.*
Kendilerini kemalist olarak tanýmlayan
küçük-burjuva aydýnlarýnýn bu dönüþümü
fazlaca þaþýrtýcý deðildir.
Mahir Çayan yoldaþ Kesintisiz Devrim IIIIIdi Kemalizmi þöyle tanýmlamýþtýr:
Kemalizm, emperyalizmin iþgali
altýndaki bir ülkenin devrimci-milliyetçilerinin bir milli kurtuluþ bayraðýdýr. Kemalizmin özü, emperyalizme
karþý tavýr alýþtýr. Kemalizmi bir burjuva ideolojisi, veya bütün küçük-burjuvazinin veyahut asker-sivil bütün
aydýn zümrenin ideolojisi saymak
kesin olarak yanlýþtýr.
Kemalizm, küçük-burjuvazinin
en sol, en radikal kesiminin milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist
bir tavýr alýþýdýr. Bu yüzden, Kemalizm soldur; milli kurtuluþçuluktur.
Kemalizm, devrimci-milliyetçilerin,
emperyalizme karþý aldýklarý radikal
* Kurtuluþ Cephesi, Sayý: 67, Mayýs-Haziran 2002
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politik tutumdur.
Ülkede, kendi solunda, emperyalizme karþý hiçbir devrimci, ulusal-radikal sýnýf hareketi olmadýðý, dünyada, bugünkü gibi milli kurtuluþ savaþlarýnýn destekçisi bir dünya sosyalist
bloðunun olmadýðý bir evrede, emperyalizme karþý, dünyada ilk muzaffer olmuþ bir halk savaþýný veren radikal-milliyetçiler, bu bakýmdan, ülkemizin -kökeni Osmanlý alt bürokrasisinin ilericiliðine dayanan- bir orjinalitesidir. Kemalistler için ülkemizdeki,
asker-sivil aydýn zümrenin jakobenleri diyebiliriz.
Küçük-burjuvazinin milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist politik tutumunu ifade
eden kemalizmin bu özelliði, kaçýnýlmaz biçimde bu politik tutumun temelinde yatan
iki unsurun, yani milliyetçilik ile anti-emperyalistliðin bileþkesidir. Ancak her bileþke gibi, bileþenlerin farklý birliðiyle deðiþen bileþkelere sahiptir. Ýþte bugün AB karþýtý ilanbildiride yer alan ýrkçý, þovenist ve faþist
milliyetçilik, globalist bir bileþenle yeni
bir bileþke oluþturmaktadýr. Bu yeni bileþke, milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist
politik tutumdan farklýdýr. (Bileþenler deðiþtiðinden bileþke de deðiþmiþtir.) 1930larýn
Kadro hareketinde, 1940larýn Nihal Atsýz
olayýnda, 27 Mayýsýn 14ler hareketinde
deðiþik bileþkelerle ortaya çýkan bu farklý bileþimler, kapitalizmin en yüksek aþamasý
olarak emperyalizm olgusunun, ya tümüyle reddedilmesinden, ya da farklý bir biçimde tanýmlanmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Bugün, 1960larýn kemalist küçük-burjuva aydýnlarý, ideolojik, politik ve ekonomik
güçsüzlüklerini, yükselen milliyetçilik dalgasýyla aþabileceklerini düþündüklerinden
MHPnin yeni vizyonuyla iþbirliði yoluna
girmiþlerdir. AB karþýtý ilan-bildiri, bu iþbirliðinin ideolojik yanýný oluþturmaktadýr. Bu
iþbirliðine yönelirlerken, 40 yýl süresinde yaþanýlanlardan birleþtirici yanlarý öne çýkararak, ayrýþtýrýcý olanlarýný tarihten silmeye
çalýþmaktadýrlar. Týpký, Cemal Madanoðlu
nun Alpaslan Türkeþle birlikte 14leri oluþtururken kurulan birlik gibi.
Ama tarih, Madanoðlu ile Türkeþin bir-

liðinin deðil, ayrýþmasýnýn tarihi olmuþtur.
Madanoðlu, 9 Mart 1971 sol askeri darbesinin baþýnda solda yer alýrken, Türkeþ,
MHPnin baþýnda, sola karþý, emperyalizmin faþist milis gücünün baþbuðu olmuþtur.
Bu basit bir politik-ideolojik düþünce
farklýlýðýnýn sonucu olmayýp, ülkemizdeki siyasal güçlerin temsil ettiði sýnýfsal çýkarlarýn
bir ürünüdür. Emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemlerini kullandýðý bir dönemde,
milliyetçilik tabanýnda anti-emperyalist bir
politik tutumun sürekli ve tutarlý olabilmesi
ise olanaksýzdýr. Ne emperyalizm tarafýndan
çarpýtýlmýþ ve dýþ dinamiðe (emperyalizme)
baðýmlý hale getirilmiþ iç dinamiði güçlendirerek milli burjuvazi yaratmak mümkündür, ne de dýþ pazarlar ele geçirerek, altemperyalist yayýlmacý politikalar izleyerek
milli sermaye birikimi saðlamak mümkündür. Eski dönemin sol etiketli küçük-burjuva kemalist aydýnlarý bu gerçeði göremedikleri ve faþist-milliyetçi çizginin Amerikan
emperyalizminin konjonktürel tutumlarýna
göre gösterdiði deðiþkenlikleri kavrayamadýklarý sürece, ulaþacaklarý yer nasyonal
sosyalizmden baþkasý olmayacaktýr.
Ýþte kontr-gerillanýn bir görevlisi olan
Ümit Özdaðýn nasyonal sosyalizmi, sosyal-milliyetçi bir devriklemeyle piyasaya
sürülmüþtür. Eski dönemin sol kemalistlerinin bunu ulusalcý sosyalizm ya da ulusal-sol þeklinde deðiþik ambalajlara sokmalarý ya da sanmalarý, bu çizginin emperyalizme baðýmlý bir ülkeye özgü faþizm ideolojisi olduðu gerçeðini deðiþtirmeyecektir.
Bu bir yol ayrýmýdýr.
12 Mart askeri darbesiyle ordu ve bürokrasi içinden tasfiye edilen kemalistlerin otuz
yýl süren sessizliði, Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda ortaya çýkan geliþmelerden sonra bozulmaya baþlamýþtýr. Ama
onlar, geliþmeleri kavrayamadýklarý ve anlayamadýklarý için, saða sola savrulmaktan
kurtulamamaktadýrlar. Çevik Birlerle yapabilecekleri balans ayarlarý, onlarý bölgesel süper güç söylemine dayanan alt- emperyalist bir ülke hayaline götürmektedir.
Bunun ideolojisi ise ulusalcý faþizm gibi
bir ucube olacaktýr.
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Aydýn Doðan
ve Holdingi
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Türk Dýþ Ticaret Bankasý A.Þ. (Dýþbank)
Dýþ Ticaret Factoring A.Þ. (Dýþ Factoring)
Dýþ Ticaret Finansal Kiralama A.Þ. (Dýþ Leasing)
Dýþ Yatýrým A.Þ. (Dýþ Yatýrým)
Dýþ Holding Malta Limited (Dýþ Holding Malta)
Dýþbank Malta (Dýþbank Malta)
Dýþ Globus Malta (Dýþ Globus)
Dýþbank Nederlands N.V. (Dýþbank Nederlands)
Kýbrýs Dýþ Ticaret Bankasý Offshore Ltd. (Dýþbank Kýbrýs)
Ray Sigorta A.Þ. (Ray Sigorta)
Doðan Hayat Sigorta A.Þ. (Doðan Hayat)
Dýþ Holding B.V. (Dýþ Holding B.V.)
Doðan Finansal Kiralama A.Þ. (Doðan Leasing)
Doðan Factoring Hizmetleri A.Þ. (Doðan Factoring)
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacýlýk A.Þ. (Hürriyet)
Milliyet Gazetecilik A.Þ. (Milliyet)
Yaysat Yayýn Satýþ Pazarlama ve Daðýtým A.Þ. (Yaysat)
DYG Ýlan ve Reklam Hizmetleri A.Þ. (DYG Ýlan)
Doðan Ofset Yayýncýlýk ve Matbaacýlýk A.Þ. (Doðan Ofset)
Doðan Raks Satýþ Pazarlama ve Daðýtým A.Þ. (Doðan Raks)
Doðan Kitapçýlýk A.Þ. (Doðan Kitapçýlýk)
Doðan Haber Ajansý A.Þ. (Doðan Haber)
Doðan Basým ve Daðýtým Ýþleri A.Þ. (Doðan Basým)
Simge Yayýncýlýk ve Daðýtým A.Þ. (Simge)
Milliyet Haber Ajansý A.Þ. (Milliyet Haber)
Hürriyet TV Film Production A.Þ. (Hür Tv)
Doðan Prodüksiyon ve Ticaret A.Þ. (Doðan Prodüksiyon)
ANS Uluslararasý Yapým Yayýn Reklamcýlýk A.Þ. (ANS)
Doðan Ýletiþim Elektronik Servis Hizmetleri A.Þ. (Doðan Online)
Doðan Media International (Doðan Media)
D Finans Ticaret A.Þ. (D Finans)
Doðan Müzik Yapým ve Ticaret A.Þ. (DMC)
D Market Ticaret A.Þ. (D Market)
D Pazarlama ve Ticaret A.Þ. (D Pazarlama)
Zweigniderlassung Deutchland (Hürriyet Zweigniderlassung)
Doðan Daily News Gazetecilik ve Matbaacýlýk A.Þ. (Doðan Daily News)
Doðan Daðýtým Satýþ ve Pazarlama A.Þ. (Doðan Daðýtým)
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Milliyet Ýnternet Hizmetleri A.Þ. (Milliyet Ýnternet)
Doðan Medya Pazarlama A.Þ. (Doðan Medya Pazarlama)
Basýn Ýþletmecilik A.Þ. (Basýn Ýþletmecilik)
Doðan Bilgi Teknolojileri A.Þ. (Doðan Bilgi)
Doðan Müþteri Hizmetleri A.Þ. (Doðan Müþteri)
Milliyet Verlags und Handels GmbH (Milliyet Verlags)
Doðan Kitap Müzik Pazarlama A.Þ. (Doðan Kitap Müzik)
Doðan Telekomunikasyon Kart Sistemleri ve Tic. A.Þ. (Doðan Telekom)
Milpa Ticari ve Sýnai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Milpa)
Hürriyet Ticari ve Sýnai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Hürriyet Pazarlama)
Milanur Ýnþaat Pazarlama Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi. (Milanur)
Doðan Otomobilcilik Ticaret ve Sanayi A.Þ. (Doðan Oto)
Doðan Havacýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Doðan Havacýlýk)
Doðan Yayýn Holding A.Þ. (Doðan Yayýn)
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Þ. (Çelik Halat)
Ditaþ Doðan Yedek Parça Ýmalat ve Teknik A.Þ. (Ditaþ Doðan)
Milta Turizm Ýþletmeleri A.Þ. (Milta Turizm)
Ýsedaþ Ýstanbul Elektrik Daðýtým Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Ýsedaþ)
Milta Milliyet Seyahat Acenta Ýþletmeciliði A.Þ. (Milta Acenta)
Karada Turizm Ýþletmeleri A.Þ. (Karada)
Zigana Elektrik Daðýtým Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Zigana)
CH Investment B.V.
CH UK Limited
Entralle Handels GmbH
3D Güvenlik Sistemleri ve Organizasyon Ticaret A.Þ. (3D Güvenlik)
Kelkit Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Kelkit)
Doðan Burda Rizolli Dergi Yayýncýlýk ve Pazarlama A.Þ. (DBR)
Doðan ve Egmont Yayýncýlýk A.Þ. (Doðan Egmont)
Ultra Kablolu Televizyon ve Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Þ (Ultra Kablo)
Fintur Holdings B.V.
Digital Hizmetler Pazarlama A.Þ. (Digital Hizmetler)
Ýþ Doðan Petrol Yatýrýmlarý A.Þ. (Ýþ Doðan)
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Halkla Ýliþkiler*

Halkla iliþkilerde pazarlama gurularý denen kiþilerin göðe çýkarýldýðý Türkiyede
bilinmeyen Stuart Ewene göre, halkla iliþkilerin iki genel tanýmý vardýr: Günlük hayatta PR (Halkla Ýliþkiler) kavramýný imal edilmiþ gerçeði tanýmlamak için kullanýrýz. Halkla iliþkiler mesleði açýsýndan, PR, halký gerçek olarak görmeye teþvik
eden mental çevreler inþa etmeye çalýþan pratiktir. Amaç insanlarýn dünyayý algýlama yollarýný ve dünyada insanlarýn nasýl davranacaklarýný etkilemektir. Halkla
iliþkilerde gerçek (truth) büyük ölçüde izleyiciye satýlacak olarak tanýmlanýr. Bu
satmada halkla iliþkilerle sunulan gerçekler (facts) gerçek olarak kabul edilen, fakat gerçek olmayan enformasyonlara (factoids) dönüþtürülür.
Bir Amerikan fenomeni olan halkla iliþkiler 20. yüzyýlda hem geliþmeci hem de
gerici fikirleri saygýdeðer yapmak içýn kullanýldý. Halkla iliþkilerin modern uzantýsý
SPIN liderleri, kurumlarý, politikalarý ve imajlarý halkýn olumlu olarak göreceði imajlara dönüþtürme sürecidir. Bunun çalýþmasý için olaylarý yayacak gazetecilerden,
imaj manipülasyonu yapan grafik tasarýmcýlarýna kadar bir çok kiþinin ortak
çalýþmasý gerekmektedir. Spin, kamu iliþkisinin (public discourse) kamu manipülasyonuna dönüþtürülmesidir. Bu dönüþtürme noktasýnda, spin ve kitle iletiþim araçlarý
güç ve gerçeðin öne sürüldüðü (assert) araçlar oldu. Dolayýsýyla, halkla iliþkiler
özlüce, günümüzde imaj paketleme ve daðýtma yoluyla kamunun davranýþýný etkilemeye yönelik örgütlü giriþimdir. Halkla iliþkiler organizasyon içi ve dýþýndaki insanlarýn bilinçlerini ve davranýþlarýný mental çevreler inþa ederek yönetmeye çalýþan
bir kitle manipülasyon biçimidir. Halkla iliþkiler, dolayýsýyla, kamu oyunu etkileme
ve yönlendirme aracý, yolu ve yöntemidir.**
Sturart Ewenin belirttiði gibi, farklý tarihsel dönemlerde halkla iliþkiler farklý þeyler
anlamýna gelmiþtir. Ondokuzuncu yüzyýlýn sonlarý ve yirminci yüzyýlýn ilk baþlarýnda,
gerçeðin önde gelen arenasý basýlý kelimeyken, muckraking gazetecilikle, bir þeyi
kamuda açýða vurma anlamýna gelen publicity bilinçli olarak özel teþebbüþ ve
devletteki yolsuzluklar\çürüme gibi sosyal hastalýklarý aydýnlýða çýkartmak için kullanýldý. O yýllarda ilerici olarak nitelenen bazý gazeteciler sosyal ve siyasal reformcu rolünü üslendiler. Edward Bellamy Looking Backward (1888) yapýtýnda
endüstrialistlerin yozluklarýný ve halkýn iyi karakterini göstererek kapitalizme hücum etti. Kurduðu ütopyan gelecekte toplum sosyal evrim sürecinin rasyonel bir
sonucu, kamu oyu diye çaðrýlan bir þeyin kolektif el dokumasý olacaktý. San
Francisco Evening Post gazetesinden Henry George 1879da ilerleme ve yoksul-
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* Doç. Dr. Ýrfan Erdoðan, Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi. Baþlýk bize aittir.
** Maniplasyon, yönlendirmedir. Mental çevre tutumlardan, inançlardan, bilgi sanýlan bilgilerden, gerçek sanýlan gerçekten farklý olan gerçeklerden, yönlendirilmiþ seçimsel algýlamalardan, seçimsel kaçýnma ve yorumlamalardan, zevk sanýlanlardan, kýsaca bir insanýn
BEN, BENÝM, BANA diye nitelediði psikolojik bütünden oluþan durumu, bireysel koþulu anlatmak için kullanýldý. (Yazarýn notu)
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luk adlý yapýtýnda zenginliðin ve imtiyazýn dengesiz daðýlýmýndan kaynaklanan
kötülük ve yozlaþmayý gösterdi. Orta sýnýf kamuoyunun deðiþim kaynaðý olarak
sundu. Chicago Tribune gazetesinin editörü Henry Demarest Lloyd, Atlantic Monthly dergisinde basýlan Muhteþem Tekel Hikayesi yazýsýnda Standard Oil firmasýnýn
ortaya çýkardýðý insan yýkýntýsýnýn ayrýntýsýný verdi. Kamuya açýklamanýn (açýða vurmanýn, publicity) büyük bir moral dezenfekte edici olduðunu ilan etti. Ida Tarbell
petrol tekeline karþý çýktý.
Belli ölçüde, onsekizinci yüzyýlda batýl inanca karþý Aydýnlanma gerçeðin kanýtlama sürecinden geçerek kurulmasý fikri öne sürüldü. Gerçek halka gösterilmeliydi. Yirminci yüzyýla gelindiðinde, gerçek büyük ölçüde laik/secular bir kavram oldu. Sosyal reform hareketi kurmaya çalýþan Ýlerici dönemin publicist denen gazetecileri (1900-1915) gerçeði kurmanýn önde gelen yolunun firma aþýrýlýklarýný,
yozlaþmýþ/bozuk ticari pratikleri ve siyasal ihlaller hakkýndaki gerçekleri yazma olduðuna inandýlar. Gazetecilik bunun için iyi bir araçtý. Ayný dönemde, büyük þirketlerin
çýkarlarýna sempati duyan kiþiler vardý ve bunlarýn bir çoðu deneyimli gazetecilerdi. Bu kiþiler, gazeteciliðin ilerici amaçlý kullanýmýna karþý cevap olarak, müþteri
firmalara hizmet doðrultusunda alternatif gazetecilik gerçeklerini yaratabileceklerini keþfettiler.* Firma görüþünü iletmede kullanýlan ilk paradigma basýn gazeteciliðiydi. Bu paradigmanýn altýnda yatan varsayýma göre insanlar dünyayý anlamada
verileri\facts deðerlendirme kabiliyetine sahiptir ve rasyonel bir þekilde sonuca varabilirler. Bu nedenle ilk halkla iliþkilerciler veri temelli tartýþmalar açmak içýn kelimeleri araç olarak kullandýlar.
Halkla iliþkilerin gerçeði sunma ile ilgili pratikleri sonucu gerçeðin ne olduðunu
tespit etme kýsa dönemde ve sunumun yapýldýðý koþullarda ve zaman kesiminde
olanaksýzdýr. Dolayýsýyla, neyi nasýl söyleyeceði öðretilmiþ, su arýtma aracý satan
bir gencin, kapýmýzý çalýp araþtýrma yaptýðýný soyleyerek baþlayan satýþ oyununda içtiðimiz suyla ve sattýðý aygýtla ilgili sunduðu gerçekleri yadsýmak olanaðý
çoðumuz için yoktur. Sunulan gerçeðin ne kadar gerçek olduðu bellli deðildir. Fakat sunanýn kimliði, görünümü ve sunum biçimiyle çoðumuz gene gerçeðin ifade
edildiðinden þüpheye düþmeyiz. Stuart Ewenin belirttiði gibi günümüzde insanlar
içlerinde clandestine amaçlar olan Truvanýn atý mesajlarla çevrelenmiþlerdir. Dolayýsýyla, halkla iliþkiler gerçek temeline dayanýp dayanmadýðýný bilmediðimiz enformasyonla ve imaj yaratmayla veya imajlarý desteklemeyle yaratýlmýþ, inþa
edilmiþ, kurgulanmýþ gerçekler sunmaktadýr. Medyada nasýl görünüleceði, etkili
konuþmanýn nasýl yapýlacaðý, iletiþimde etkinlik ve medyayý kullanma eðitimleri dünyayý anlama hakkýnda deðil, imajlarla amaçlar gerçekleþtirme ve dünyayý döndürme hakkýndadýr. Ürünlerin tasarlanma biçimleri, paketlerin ve renklerin belirlenme
biçimleri, firma binalarýnýn ve yönetici odalarýnýn tasarým biçimleri hep imajlar ve
imajlarla yönetim hakkýndadýr. Ýmaj firma maskotu pozisyonundayken, firma sunumu veya siyasal sunum durumuna yükseldi...
Amerikada Birinci Dünya savaþýyla birlikte ilericilik (progressivism) üst sýnýflarýn yaptýðý katýksýz ihlallerin alt sýnýflarý huzursuzluða götürdüðü için sosyal reform
isteyen orta sýnýf entelektüellerin bu huzursuzluða son vermek için üst sýnýfla barýþ
yapmasýyla birlikte sona erdi. Bu deðiþime katýlanlar arasýnda, Türkiyede sosyal
bilimlerde oldukça yaygýn tanýnan Walter Lippman da vardý. Lippmanýn 1910da
yazdýklarýna bakýlýnca katýlýmcý demokrat olduðu (ilerici anlamýnda) görülür. Savaþ
baþladýðýnda, Lipmann, The New Republic dergisinin hâlâ editorü iken 1914de
Drift and Mastery baþlýklý bir kitap yazdý. Bu kitapta, Ýtalyan faþist entelektüeli
Pareto ve benzerlerinden farklý omayan bir görüþ ortaya sürdü: Açýða vurma atmosferi ve reform atmosferi farkýnda olmadan kimsenin otoriteye saygý göstermediði bir toplum yükselmesine neden oldu. Lippman bu duruma çözüm olarak ilericilerin bundan sonraki iþinin bu kaostaki dünya üzerinde assert mastery kontrol
kurmak olduðunu belirtti. Publicity daha az bilgilendirilmiþ halka ve daha çok
sosyal kontrolu kurmaya odaklanmalýydý. Bu noktada Walter Lippmanýn agendasýyla (yapmak istediðiyle) Amerikanýn business liderliðinin kaotik ve potansiyel tehli* Günlük dille, kendilerini kiralayan þirketler için doðrular yaratmayý, yani sahteyi gerçek olarak sunmayý keþfettiler: Gerçeði üretmeye baþladýlar. (Yazarýn notu)
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kesi olan toplumu nasýl kontrol etmek gerektiðini düþünen agendasý örtüþmeye
baþladý. Lippman savaþýn Amerikan halkýna promosyonu için Kamu Enformasyonu Komitesinin (The Committee of Public Information) kurulmasýna yardým etti.
Lippman 1922de meþhur Kamuoyu (Public Opinion) kitabýný yazdý. Bu kitap bugün bile güç stratejilerini anlamada bir ders kitabýdýr. Kitapta muhteþem toplumdaki
modern siyasal ve firma yöneticisini uðraþtýran sorunu sergiledi: Çoðu kiþi toplumun kolektif arzunun gücüyle belirlenmesi gorüþüne inanmaktadýr. Fakat bu alelade halk yaþadýklarý toplumu ve toplumun nereye gittiðini kavrayacak mental kapasiteye sahip deðildir. Halkýn dünya kavramý gerçekler temeline dayanmaz, onun
yerine kafalarýndaki resimler tarafýndan yönlendirilerek oluþmuþtur. Dolayýsýyla,
Lippmanna göre eðer halka gerçek olan gerçeði (factual truth) sunarsan, iþleri
karýþtýrýrsýn. Çünkü onu tartýþmak isteyeceklerdir. Halk tartýþmaya baþladýðýnda,
problemle karþýlaþýrsýn. Lippman halkýn mantýktan tamamiyle yoksunluðunu belirtmedi, fakat mantýðýn (reason) liderliðin yolunun önüne köstek olarak çýkacaðýný
bellirtti. Lippman demokrasiyi uygulamak arzusunda deðildi; demokrasi hayalini yaratmak istiyordu. Ýþte bu, gerçeði deðiþtirme veya gerçeði uygulama yerine hayal
(imaj, iluzyon) yaratma halkla iliþkiler pratiðinin baskýn temelini oluþturur...
Amerikan halkla iliþkiler devi Edward Bernays, hem anne hem de baba tarafýndan Freudun yeðeniydi. Le Bon yönelimli kitle psiokojisini ve Freud kaynaklý
veya etkili bireysel psikolojiyi halkla iliþkilere uyguladý. Sosyal psikoloji fikirlerini
alýp onlarý firma pratiði olarak normalleþtirdi. Bu pratikler yoluyla telkinin\çaðrýþýmýn\önerinin gücü (power of suggestion) yaklaþýmýný baskýn yaptý. Bernaysýn halkla
iliþkilerde gerçek buluþu basýn bültenleri göndermek deðildi. Onun yerine, basýnýn
neye ilgi duyacaðýnýn incelenmesi ve habercileri çekecek koþullarýn yaratýlmasýný
savundu. Buna en klasik örnek Bernaysýn Amerika Tobacco firmasý için yaptýðý
kampanyadýr. Sigara içen birçok kiþi var, fakat belli sosyal tutumlar nedeniyle
dýþarýda (sokakta, kamusal alanlarda) sigara içmemekteler diyen firmanýn baþkaný
1920lerde kadýnlarýn açýkta sigara (Lucy Strike sigarasýný) içmelerini teþvik etme
amacýyla Bernayý kiraladý. Bernay New Yorkta gösteri yapacak olan feministlerin
baþýyla bað kurdu ve ona özgürlük meþalesi olarak yürüyüþte kadýnlarýn hepsinin
sigara taþýmasýnýn iyi bir fikir olacaðýný söyledi. Ewenin dediði gibi hey, biz kanser istemiyoruz diye kadýnýn Bernayi tokatlamasý gerektiðini söyleyebiliriz. Böyle
olmadý, çünkü o zamanlar sigara erkek imtiyazýnýn sembolüydü. Dolayýsýyla erkeklerin ayrýcaklýklý imtiyazlarýna sahip olmak isteyen kadýn için, sigara önemli bir
semboldü. Kadýnlar ellerinde sigaralarla yürüyüþ yaptýlar. Medya yürüyüþü verdi.
Böylece kadýnlarýn dýþarýda sigara içiþinin görüntülü imajý yaratýldý. Ayrýca sigara
içme ile kadýn baðýmsýzlýðý\özgürlüðü arasýnda içsel bir iliþki kurmayý getirdi.
Bernaysýn bu halkla iliþkiler stratejisi oldukça sinsi bir karaktere sahip. Bu sinsilikte, gerçek, bir tiyatroda kurulan bir sahne olarak görülür. Bu kurguyla, insanlarda
dünyayý belli biçimde görmeyi ve belli davranýþ þekillerini kabulü teþvik eden mental
sahne yaratýlýr...
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