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AKP hükümetinin, Iraka asker gönderilmesi
koþuluyla verilecek olan 8,5 milyar dolarlýk
Amerikan kredisiyle çýkmaya karar verdiði Baðdat seferi üzerine.

AKP hükümetinin YÖK yasasýnda yapmayý
planladýðý deðiþiklikle yeniden gündemin ilk sýralarýna yükselen þeriatçýlýk ve takiye tartýþmalarý çerçevesinde mevcut durumun kýsa bir
tahlili.

Tüm medya olanaklarý kullanýlarak AKP hükümeti döneminde ekonominin iyiye gittiðine
iliþkin haberlerle yapýlan spekülasyonlar ve manipülasyonlar üzerine.

Ernesto Che Guevara

Onlar,
halkýn kurtuluþ mücadelesinde
savaþarak
öldüler...

Hürriyet gazetesiyle baþlayan ve Radikal gazetesinde yayýnlanan MGK yönetmeliði ile süregiden gizli belgelerin medyada yer alýþýna
iliþkin bir deðerlendirme.

Iraka asker gönderilmesi karþýlðý alýnacak olan
8,5 milyar dolarlýk ABD kredisi ile coþan borsanýn son durumu.

Ýnternet Adresi:
http://www.kurtuluscephesi.com
http://www.kurtuluscephesi.org
E-Mail Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.com
Bu sayý ÝLKER Matbaasýnda basýlmýþtýr.
Baský Tarihi: 3 Ekim 2003

Ederi: 1.000.000 TL.
3P
Abone Ederi:
10 Sayý ..... 40 P
15 Sayý ..... 55 P
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AKP Mehteraný Eþliðinde
8,5 Milyar Dolarlýk
Baðdat Seferi
Genç Osman dediðin bir küçük aslan,
Baðdatýn giriþine girilmez yastan.
Her ana doðurmaz böyle bir aslan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman.
Baðdatýn kapýsýný Genç Osman açtý,
Düþmanýn cümlesi önünden kaçtý.
Kelle koltuðunda üç gün savaþtý,
Allah Allah deyip geçer Genç Osman.

ABD-Türkiye Finansman Anlaþmasýna Ýliþkin
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Ali Babacanýn Açýklamasý
23 Eylül 2003
Türkiye ve Amerika Birleþik Devletleri, Türkiyeye 8,5 milyar ABD Dolarýna kadar
kredi saðlayacak Finansman Anlaþmasýný, bugün (22 Eylül 2003) imzalamýþlardýr.
Bu anlaþmanýn amacý, Türkiyenin devam eden ekonomik reform sürecinin desteklenmesidir.
Kredi, Türkiyenin iç ve dýþ borç geri ödemelerinde kullanýlacaktýr.
Kredi, 4 yýlý geri ödemesiz ve 10 yýl vadelidir.
Kredi, yaklaþýk 18 aylýk bir süre içerisinde, 4 eþit dilimde kullanýlacaktýr.
Finansman Anlaþmasý çerçevesinde her bir kredi çekiþi, Türkiyenin, ABDnin
ilgili yasasýnda belirlenen koþullarý karþýlamasýna baðlýdýr. Söz konusu iki koþul:
(1) Türkiyenin güçlü ekonomik politikalar yürütüyor olmasý ve (2) Türkiyenin, Irak
konusunda ABD Hükümeti ile iþbirliði içerisinde olmasýdýr.
Türkiyenin Irak konusundaki iþbirliði deðerlendirilirken, Türk birliklerinin Iraktaki
barýþýn korunmasý ve istikrar harekatýna katkýda bulunmasý gerekli bir koþul deðildir.
Türk Hazinesi, kendi nakit akýþý, iç ve dýþ borç geri ödemelerini dikkate alarak
her bir kredi çekiþini ne zaman yapacaðýna karar verecektir.
ABD Hükümeti, kredi çekiþ talebini aldýktan sonra, 8 iþgünü içerisinde Türkiyenin koþullarý karþýlayýp karþýlamadýðýný bildirecektir.
ABD Hazine Bakaný John Snowun açýklamasý
22 Eylül 2003
Türk askeri birliklerinin Iraktaki barýþ ve istikrarý saðlama operasyonuna katkýda bulunmalarý; Türkiyenin Iraktaki iþbirliðini deðerlendirirken gerekli bir koþul deðildir. Amerika tarafýndan Türkiyeye sunulan bu yardým paketi ve Türk birliklerinin
Iraka gönderilmesi iki farklý husustur.
Kredi programý her ne kadar ABD Hazinesi tarafýndan yürütülecekse de, Dýþiþleri, Savunma Bakanlýklarý ve Ýdare ve Bütçe Ofisi de dahil olmak üzere birçok
ABD hükümeti kuruluþu anlaþmanýn nihai hale getirilme sürecine katkýda bulunmuþtur. Dýþiþleri ve Savunma Bakanlýklarý Türkiyenin kredi kullaným koþullarýný
yerine getirip getirmediði hususunda belirleyici rol oynayacaktýr. Ayrýca, ilgili
tüm kuruluþlar kredinin süresi boyunca deðerli katkýlarda bulunmaya devam edecektir.
[Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý resmi açýklamasý.] (abç)
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Amerikan emperyalizmi AKP hükümetini ve onunla tam bir mutabakat içinde bulunan Genelkurmayý 8,5 milyar dolarlýk kredi
ile satýn almýþtýr.
Bugüne kadar tütünü, çayý, fýndýðý, krom
madenlerini ipotek ederek kredi alan cumhuriyet hükümetlerinin en sonuncusu AKP
hükümeti, ülkenin askeri gücünü ve insanlarýnýn yaþamlarýný ipotek ederek kredi almakta hiç bir sakýnca görmemiþtir.
Düne kadar ulusal çýkarlar söylemi ile
Iraka asker gönderilmesi gerektiðini iddia
edenler 8,5 milyar dolarlýk kredi için aylarca çetin pazarlýklar yürütmüþler ve 22 Eylül günü Dubai kentinde ABD Hazine Bakaný
John Snow ile Ali Babacan tarafýndan mutabakat zaptý imzalanmasýyla mutlu sona
ulaþmýþlardýr.
8,5 milyarlýk kredinin Dubaide imzalanacaðý tiyosunu günler öncesinden alan
borsa, imza gününü bile beklemeden coþmuþ, rekordan rekora koþmuþtur.
Medya haberlerine bakýlýrsa, Amerikan
kredisiyle birlikte faiz oranlarý düþmeye baþlamýþ, piyasalar canlanmýþ, ekonominin iyileþtiðine iliþkin belirlemeler herkes tarafýndan kabul edilir olmuþtur.
Kamuoyuna AKPnin kredi anlaþmasý ile
büyük iþ baþardýðýný gösterebilmek amacýyla
her türlü yol ve araç kullanýlmýþtýr. 1 Mart
tezkeresi öncesi Amerikan emperyalizmi ile
yapýlan gizli görüþmelerin ve mutabakat
metinleri baþbakanlýk muhbiri Fikret Bila
aracýlýðýyla kamuoyuna sýzdýrýlýrken, 1 Mart
tezkeresinin TBMMde kabul edilmemesiyle
kaçýrýlmasýndan dolayý Sakýp Sabancýyý
üzüntüye boðan kuþun ne olduðu da öðrenilmiþtir.
Yalan, demagoji, dezinformasyon araçlarý kullanýlarak, bir yandan Amerikan emperyalizminin Irak iþgaline katýlmanýn çýkarýmýza olduðu düþüncesi oluþturulmaya çalýþýlýrken, diðer yandan AKPnin ve Tayyip Erdoðanýn ne denli baþarýlý olduðu kanýtlanmaya çalýþýlmaktadýr. Üstelik tüm bu çabalarýn
baþýný ise 28 Þubat post-modern darbenin
baþ destekçileri çekmektedir. Ertuðrul Özkökün yönetiminde Hürriyet gazetesi bu yalan, demagoji ve dezinformasyon faaliyetinin amiral gemisi olarak iþin baþýnda yer
almaktadýr.
Bu propagandalara raðmen Iraka asker
gönderilmesine karþý çýkýþlar devam etmiþtir. Ancak en ilginç karþý çýkýþ TÜSÝADdan
gelmiþtir.

1 Mart tezkeresinin TBMMde reddedilmesi sonrasýnda yüzyýlýmýzýn gereklerine
uygun bir ulusal çýkar tarifi yapmak yerine,
geçen yüzyýlýn anýlarýyla beslenen bir ulusçuluðu rehber edinebilmektedir diyerek
sert bir çýkýþ yapan TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Tuncay Özilhan 19 Eylülde Irak
meselesi de Türkiyeyi yeni çözümsüzlüklere sürüklemeye gebedir diyerek Birleþmiþ
Milletler kararý olmaksýzýn Iraka asker gönderilmesine karþý olduðunu ilan etmiþtir.
27 Þubatta Asker gitmezse kur yükselir, Meclisten tezkereyle ilgili olumsuz bir
karar çýkmasý halinde, faiz ve kurda yükselme beklenebilir diyen, 1 Martda Türkiye,
kendi çýkarlarý bu savaþýn tamamen dýþýnda
kalýnmamasýný gerektirdiði için, istemediði
geliþmelerle karþýlaþmamak için ve süren
krizinin derinleþmemesi için, asker konuþlandýrma ve asker sevk etme kararýný almak
durumundadýr diyen Tuncay Özilhanýn 19
Eylül çýkýþý, medya propagandalarýyla birlikte gözönüne alýndýðýnda, düþünen ve
olaylarý az çok izleyen herkesin ne oluyor?
diye soracaðý bir görünüm ortaya çýkarmaktadýr.
Mevcut durum çok açýk ve nettir.
Siyasal yönetim (bürokrasi ve militarizmi ile) ülke tarihinde görülmedik ölçüde
emperyalist ülkelerin denetimi ve yönetimi
altýna girmiþtir. AKP hükümetiyle birlikte,
bugüne kadar gelmiþ geçmiþ tüm iþbirlikçi
iktidarlarýn hiçbir zaman yapmaya cesaret
edemeyecekleri þeyler açýk bir biçimde yapýlmaya baþlanmýþtýr. Sadece Amerikan emperyalizminin deðil, AB emperyalist ülkelerinin de her dediði Tayyip Erdoðan hükümeti tarafýndan canla baþla yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. AB ve ABDye karþý olduklarý
düþünülen þeriatçýlarýn Tayyip Erdoðan hükümetinin, böylesine canla baþla emperyalistlerin her istediðini yapar hale gelmesinde
ise þaþýlacak hiçbir yan yoktur.
Tayyip Erdoðanýn baþýný çektiði þeriatçý
mehteran takýmý, emperyalist ülkelerin her
istediðini yaparak kendi hükümetlerine karþý
olasý iç darbeyi akýllarý sýra önlemeye çalýþmaktadýrlar. Onlarýn tüm korkusu, ikinci
bir 28 Þubat olayýnýn yaþanmasýdýr. Bilebildikleri tüm tarih ve dýþ politika bilgisine göre, ülkemizde, Amerikan emperyalizminin
desteði olmaksýzýn hiçbir siyasal parti iktidarda kalamaz ve Amerikan emperyalizminin desteði ve onayý olmaksýzýn Genelkurmay askeri darbe yapamaz.
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Bu tarih ve dýþ politika bilgisiyle AKP
mehteran takýmý iktidarlarýný garantiye alabilmek için, öncelikle Amerikan emperyalizminin desteðinin alýnmasý gerektiði konusunda oybirliðine sahiptirler. Gerisi Amerikan emperyalizminin bu destek karþýlýðýnda
ne isteyeceðine kalmýþtýr.
Ýþte Iraka Amerikan emperyalizminin yanýnda iþgal gücü olarak asker göndermeyi
kabul eden Tayyip Erdoðan takýmýnýn, ahlaken yanlýþ olduðunu söylediklerini, siyaseten yapmalarýnýn gerçekliði burada yatmaktadýr.
Tayyip Erdoðanýn siyasal þefliðinde Baðdat seferine çýkan þeriatçý mehteran takýmýnýn en büyüðü olan Ülker grubunun geliþimi
de ahlaken yanlýþ olan siyasetle paralellik
göstermektedir.
Kola Turka ile büyük bir anti-emperyalist atýlým yapan Ülker grubunun, dünyanýn
en büyük tatlandýrýcý üreticisi Amerikan
þirketi Cargill ile ortaklýðý da alaturka þeriatçýlýðýn yeni görünümüne uygun düþmektedir.*
Tanrý daðý kadar Türk, Hira daðý kadar
müslüman olan Türk-Ýslam sentezcilerinin
MHP-MNP ayrýþmasýnda Hira daðý kadar
müslüman kalan Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gülün, giderek Tanrý daðýný keþfetmeye baþlamalarý da ayný sürecin parçasý olmuþtur. Tayyip Erdoðan hükümetinin TürkÝslam sentezcilerinin homojen tek partisi
olan BBPnin yöneticilerinden Mustafa Nuri
Þahini TRT genel müdürlüðüne aday göstermesi de bu geliþmenin bir sonucudur.
Herkesin çok açýk biçimde gördüðü ve
bildiði gibi, Amerikan emperyalizminin Irak
için asker istemesi, günde birden çok ölen
Amerikan askerlerinin yerine Türk askerlerinin geçirilmesinden ibarettir. AKP için ise,
Amerikan emperyalizminin desteðini almaktan ibarettir. Bunun karþýlýðýnda ülkenin ve
ülke insanlarýnýn ne bedel ödeyeceði, iki tarafýn da umurunda deðildir.
Tayyip Erdoðan takýmýnýn þeriatçýlarýn
* Bu olayýn arka planýnda AKPnin tatlý üretiminde
niþasta bazlý þeker kotasýnýn %10dan %15e yükseltilmesi kararý bulunmaktadýr. Ülkerle %50 ortak
olan Cargill, niþasta bazlý þeker, yani mýsýr þekeri
olarak adlandýrýlan tatlandýrýcý üreticisidir. Tatlandýrýcý kotasýnýn artýrýlmasýnýn, niþasta bazlý þeker satýþýnýn artmasý ve tersine þeker pancarýndan elde edilen þeker kullanýmýnýn düþmesi olduðu açýktýr. Dün
MHP ve ANAPa destek veren Cargill, bugün AKPyi
desteklemektedir.

siyasal tarihinden çýkardýklarý diðer bir ders
ise, hükümet olur olmaz, kendilerini destekleyen þeriatçý sermaye kesimlerine hissedilir bir çýkar saðlamak gerektiðidir. Özellikle tekelleþememiþ sanayi sermayesi içinde
yer alan þeriatçý kesimlere kýsa vadede yeni
olanaklar saðlamak AKP hükümetinin ilk
hedefini oluþturmuþtur. Kaynaðý olmayan
duble yoldan yeni kredi ve ihalelere kadar bir dizi kararla bu kesimlerin hissedilir
bir geliþme saðlamalarýna çalýþýlmaktadýr.
Özerk olduðunun üstüne vurgu yapýlan Merkez Bankasýnýn faiz indirimlerine zorlanmasýndan, Adnan Þenses gibi akaryakýt bayilerinin kârlarýný artýrýcý kararlar bu amaçla alýnmýþtýr. Düne kadar hep baþkalarýnýn yediði
devlet kasasý, þimdi þeriatçý kesimlerin hizmetine verilmiþtir. Sýra onlara gelmiþtir.
Medyada fazlaca yer verilmeyen AKP
nin hazine musluklarýnýn yönünü deðiþtiren bu kararlarý ve uygulamalarýndan ilk etkilenen kesim ise, TÜSÝAD bünyesinde yer
alan tekelleþememiþ sanayi kesimleri olmuþtur. Özellikle TÜSÝAD Yönetim Kurulu
baþkaný Tuncay Özilhanýn Yönetim Kurulu
Baþkaný olduðu Anadolu Endüstri Holding
bu þirketlerin baþýnda gelmektedir.
1995 modasýna uygun olarak satýn alýnmýþ ve içi boþaltýldýðý için henüz BDDK tarafýndan el konulmamýþ kendi bankasýna (Alternatifbank) sahip olan Anadolu Endüstri
Holdingin en ünlü þirketleri Efes Pilsen ile
Coca-Coladýr. Bunlarýn yanýna Ülkerin Kola
Turkasý ve faizsiz bankacýlýk yapan Family
Finasý konulduðunda, TÜSÝAD baþkaný Tuncay Özilhanýn Iraka asker gönderilmesine
karþý çýkýþýnýn nedeni kolayca görülebilir.
Ne Tuncay Özilhaný, ne Sabri Ülkeri, ne
Tayyip Erdoðaný ve diðer mehteran takýmýný
Amerika, Irak iþgali, Amerikan askerlerinin
yerine Türk askerlerinin ölmesi hiç ilgilendirmemektedir. Onlarýn dini-imaný kârdan
baþka birþey deðildir. Kendileri kâr edebildikleri ve kârlarýný artýrabildikleri sürece, yapamayacaklarý hiçbir þey yoktur. Bu yüzden
bir gün karþý çýktýklarýný bir baþka gün destekleyebilmektedirler. Ülke, ulus, ulusal çýkar, ülke insanlarý onlarý ilgilendirmemektedir. Ulusal çýkar kendi çýkarlarý anlamýna
geldiði sürece ulusaldýr.
Bu süreçte oligarþi ve onun temel unsuru olan iþbirlikçi tekelci sanayi burjuvazisi
sessizliðini sürdürmektedir. Henüz þeriatçý
sermaye kesimleri onlarýn alanýna el atmamýþtýr. Tayyip Erdoðan þefliðindeki mehteran
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takýmý, Erbakan döneminde yaptýklarý gibi
Malezya otomobillerini üretmek için hazýrlýk yapmamaktadýrlar. Þeriatçý küçük ve orta
sermaye kesimlerinin Halk Bankasýnýn içini boþaltmasýndan rahatsýz olmakla birlikte, bunu þeriatçý kesimlere verilebilir bir rüþvet olarak görmektedirler. Uzanlara yönelik operasyonla bu rüþvetin karþýlýðýný alacaklarýný ummaktadýrlar.
Bugün Iraka 8,5 milyar dolar karþýlýðýnda
asker gönderilmesinin görünmeyen destekçisi bizzatihi oligarþinin kendisidir. Baþta
Koç ve Sabancý Holding olmak üzere oligarþinin asli unsurlarý, Iraka asker gönderilmesi karþýlýðýnda ABDden alýnacak kredi ile
þeriatçý sermaye kesimlerinin finanse edilmesinden yanadýrlar. Bu sayede kendi öz
kaynaklarýný koruduklarýný düþünmektedirler. Duyabilecekleri tek kaygý ise, þeriatçý
sermaye kesimlerinin ABDden gelecek olan
8,5 milyar dolar kredinin kendi faaliyet alanlarýna el atmak için kullanýlmasýdýr. Kredinin verilmesinde ABD Dýþiþleri ve Savunma
Bakanlýklarýnýn Türkiyenin kredi kullaným
koþullarýný yerine getirip getirmediði hususunda belirleyici rol oynayacak olmasý kendileri için güvence niteliðindedir.
Bugün için oligarþi, küçük ve orta sermaye kesimlerinin dünden daha fazla kendi çýkarlarýný tehdit etmediðini düþünmektedir. Bu nedenle, Tayyip Erdoðan hükümetinin þeriatçý küçük ve orta sermaye kesimlerine yönelik icraatlarýna sessiz kalarak
onay vermektedirler. 8,5 milyar dolar karþýlýðýnda Iraka asker gönderilmesi kararýnýn
asýl sahibi oligarþinin bizzat kendisidir.
Bugün için oligarþi, dört eþit dilime bölünmüþ 8,5 milyar dolarlýk ABD kredisi ile
þeriatçý kesimleri satýn almýþ bulunmaktadýr. Bu kesimler, 8,5 milyar dolarlýk rüþvet
kaynaðýnýn ucunun görülmesi ile büyük
sevinç içindedirler. Bu sevinçle, oligarþinin
(doðal olarak Amerikan emperyalizminin)
her dediðini yapmaya hazýrdýrlar. Bu ortamda, Ýmar Bankasýna IMFnin talimatýyla el
konulmasýna ve karþýlýðýnda IMFnin iki yýllýðýna 6,8 milyar dolar borç geri ödemesini
ertelemesine; Ýmar Bankasýnýn hazineye yükünün 8,5 milyar dolar olmasý ile ABD kredisinin 8,5 milyar dolar ve iki yýl süreli olmasýna aldýrýþ bile etmemektedirler.
Bu süreçte medya, özel olarak amiral gemisi Hürriyet de nasibini almak istemektedir. Ertuðrul Özkök, Galiçya ile Yemeni vatan topraðý ilan ederek Iraka as-

ker gönderilmesini vatanseverlik olarak
sunarken, AKP hükümetinin POAÞý içinde
bulunduðu borç çýkmazýndan kurtaracaðý
beklentisi içindedir.* Tüm yalakalýðýn ardýnda yatan bu beklentidir. Aydýn Doðan ve tetikçisi Ertuðrul Özkök de, Tuncay Özilhan
gibi, beklentileri karþýlanmadýðý takdirde,
hýzla saf deðiþtirmeye, AKPnin karþýsýnda
MHPyi desteklemeye hazýr durumdadýrlar.
8,5 milyar dolar karþýlýðýnda Iraka asker
gönderilmesini isteyenlere karþý en sert tepki ise, cumhuriyeti kollama ve koruma adý
altýnda devrimci mücadeleye karþý askeri
darbe yapmada uzmanlaþmýþ olan ordu
içinden gelmiþtir. Özellikle 30 Aðustosta
emekli olan I. Ordu komutaný Org. Çetin
Doðanýn Daha önce Galiçya ve Yemende
* Kendi açýklamalarýna göre, Ýþ Bankasý-Doðan Holding ortaklýðý olan Petrol Ofisinin (POAÞ) 31 Aðustos 2003 itibariyle 1 milyar 184 milyon dolarlýk borcu
bulunmaktadýr. Yapýlan açýklamaya göre, Söz konusu borcun 600 milyon dolarlýk bölümü iþletme sermayesi olarak bu iþte dönüyor. 1.1 milyar dolarlýk
borcun 600 milyon dolarý depolarda nakde çevrilebilir nakit deðerdir. 1.1 milyar dolar borçtan 600 milyon dolar çýkarýldýðýnda 500 milyon dolar borç kalýyor. Borç azaldýkça faiz de azaldýðýndan, 4 yýl içinde biz bu borcu sýfýrlarýz denilmektedir. Ýlkokul çocuklarýnýn aritmetik bilgisiyle yapýlan bu borç hesabý, iþletme sermayesi, depolarda nakde çevrilebilir nakit gibi bizzat borcun kaynaklarý sayýlarak
yapýlmaktadýr. Oysa iþletme sermayesini borcuna
karþýlýk gösteren bir þirket hukuken iflas etmiþ demektir. Ama bunlarýn hiçbir önemi yoktur. Amaç,
dezinformasyon yoluyla borsada hisse senetlerinin
deðer kaybetmesini önlemektir. Gerçekte ise POAÞ,
Doðan Holding yüzünden 1 katrilyon 576 trilyon liralýk kýsa vadeli, 753 trilyon 710 milyar liralýk uzun
vadeli borç altýna girmiþ ve Özelleþtirme Ýdaresi Doðan Holdingten borçlarýn karþýlýðý olarak yeni teminat istemiþtir. Doðan Holding bu teminatý karþýlayabilecek durumda deðildir. Ertuðrul Özkök ve Hürriyet
aracýlýðýyla Tayyip Erdoðan hükümeti lehine propaganda yaparak bu teminat isteðini ortadan kaldýrmaya çalýþmaktadýr. Ancak iþ bununla da bitmemektedir. TÜPRAÞýn üç günlük vadeyle mal satýþýný
15 günlük vadeye çýkartýlmasýný istemektedirler. Bu
isteklerini, Petrol Ofisi Genel Müdürü Ertuðrul Tuncer TÜPRAÞ da belki bize vadeyi, özelleþtirme sonrasý daha akýlcý ve devletçilik kýsýtlamalarýndan arýnmýþ bir yönetim iþbaþýna geldiðinde 15 güne çýkarýrsa ilave 12 gün bize 260 milyon dolar iþletme sermayesi avantajý saðlayacaktýr diyerek açýklamaktadýr. Böylece TÜPRAÞýn biran önce özelleþtirilmesi
ve özelleþtirilmesi sonrasýnda akýlcý ve devletçilik
kýsýtlamasýndan arýnmýþ bir yönetimin iþ baþýna gelmesi Doðan Holdingin varlýk sorunu haline gelmiþtir. Bugün Aydýn Doðanýn Doðan Holdinginin içinde bulunduðu durum, 2000 yýlýnýn Kasým ayýnda Sabah gazetesinin sahibi Dinç Bilginin Medya Holdinginin durumuyla aynýdýr.
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Mehmetçiðin kanýný akýttýk, bugün hala bunu kendimize soruyoruz diyerek ortaya
koyduðu tepki, Iraka asker gönderilmesi
yandaþlarýnýn hep bir aðýzdan baðýrmaya
baþlamalarýna neden olmuþtur.
Amerikan emperyalizminin medyadaki
sopasý olarak görev yapan Ertuðrul Özkök,
M. Ali Birand ve Cengiz Çandarýn hep bir
aðýzdan, paþam, oralarý da vatan topraðýydý diyerek baþlattýklarý kampanya, giderek
ordu içinde Genelkurmay baþkaný Hilmi Özkökün sözünü dinlemeyen orgenerallerin
tasfiye edilmesi gerektiðine dönüþtürülmüþtür. Kara Kuvvetleri Komutaný Org. Aytaç
Yalman ile Jandarma Genel Komutaný Org.
Þener Eruygur, Genelkurmay baþkanýnýn sözünü dinlemeyen asiler olarak medyada
afiþe edilirken, 30 Aðustosta emekli olan generaller her türlü hakarete maruz býrakýlmýþlardýr.*
Bugün, bütün bu iliþki ve çeliþkileri içinde, 8,5 milyar dolar karþýlýðýnda Amerikan
emperyalizminin emrinde Irak iþgaline katýlýnmasý yönünde AKP, Genelkurmay ve
medya oydaþmýþlardýr.
Amerikan genelkurmayýnýn (Pentagon)
onayý koþuluyla dört eþit taksitte alýnacak
olan 8,5 milyar, bir yandan þeriatçý sermaye
kesimlerini sevindirirken, diðer yandan borsayý coþturmuþ, borsada kaybetmeye doymayan küçük-burjuvalarý yüreklendirmiþtir.
Ýþte bu ortamda PKKnin (yeni adýyla
KADEK) tek yanlý ateþ-kesi sona erdirdiði
açýklamasý gelmiþtir. Bu açýklama hangi
gerekçeye dayandýrýlýrsa dayandýrýlsýn, gerçek amacýnýn Türkiyenin Iraka asker göndermesini önlemeye yönelik bir tehdit
olduðunu ise herkes kabul etmektedir.
Tüm varoluþlarýný Amerikan emperyaliz* Emekli olan I. Ordu komutaný Çetin Doðan için
tarih bilgisinden nasibini almamýþ general olarak
söz eden Ertuðrul Özkök ve diðer medya tetikçilerine karþý Çetin Doðanýn basýna yansýyan son sözleri þöyle olmuþtur:
Ulusal çýkarlarýmýzýn korunmasýnýn, gerektiðinde sýnýr ötesinde güç kullanmaktan geçtiðini en iyi
bilenlerdenim. Yeter ki, Mehmetçiðimiz Green-Card
peþinde koþarak, ABD güçlerine kiþisel çýkar için
katýlanlara benzemesin. ... Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar, yargýsýz infaza yeltenenler, Osmanlý imparatorluðunun sýnýrlarýný bile bilmeyenler, vatanla müstemlekeyi karýþtýranlar, kendi sýðlýklarýný,
baþkalarýný kolayca malum ideoloji sahibi ve sýðlýkla suçlayarak, gizlemeye çalýþanlar. Kýsacasý bana
Kurtuluþ Savaþýmýz sýrasýndaki mütareke basýnýný
acýyla anýmsatanlar, bu teþekkürümün dýþýndadýrlar.

mine baðlamýþ olan Barzani ve Talabaninin
Türkiyenin Iraka asker göndermesine karþý
olduklarý her fýrsatta ve her ortamda dile getirilmiþtir. Öte yandan ise, Amerikan emperyalizminin her türlü yolu kullanarak Türkiyenin Iraka asker göndermesini saðlamaya
çalýþtýðý da açýktýr. Görünen odur ki, Amerikan emperyalizmi, her kesimi, diðerine karþý
olan hassasiyetlerini ve düþmanlýklarýný
kullanarak, kendi çýkarlarý doðrultusunda yönetmek istemektedir. Stratejik ortaklýk konseptinden askeri koalisyonlara geçiþ yapan
Amerikan emperyalizmi, birbiriyle çeliþkisi
olan uluslarý birbirlerine karþý kullanarak
kendi hizmetine koþmaktadýr. ABnin Fransa ve Almanya hegemonyasýndan rahatsýz
olan ülkeleri Iraka asker göndermekte birbirleriyle yarýþýrken, ayný zamanda Amerikan
emperyalizmi tarafýndan Fransa ve Almanyayý disipline etmek amacýyla kullanýlmaktadýrlar. Benzer biçimde, Türk ve Kürt
kartlarý, istenildiði yerde istedikleri gibi kullanýlmak için elde hazýr tutulmaktadýr. Amerikan emperyalizmi çok iyi bilmektedir ki,
Türkiye kartý olmaksýzýn, Kürtlerin Irak petrolüne iliþkin isteklerini ve pazarlýklarýný durduramayacaktýr. Ayný þekilde, Kürt kartý, özel
olarak da PKK kartý olmaksýzýn, Türkiyeye
askeri yönden istediðini yaptýrabilmesi de
olanaksýzdýr. Bu yolla, yeni ve ek bir talepte bulunmaksýzýn, sadece hasým tarafýn
yeni ve ek talebinin karþýlanmamasý uðruna her þeyi yapmaya hazýr güçler el altýnda
bulundurulmaktadýr.
Ancak þurasý kesindir: Amerikan emperyalizminin koalisyon gücünü oluþturan
tüm taraflar ve ülkeler, gerçeðin ne olduðunun bilincindedirler. Dün Irakýn iþgali için
Birleþmiþ Milletler kararýnýn gerekmediðini
söyleyen, ama bugün Birleþmiþ Milletlerden
karar çýkartmaya çalýþan Amerikan emperyalizminin bu çark ediþinin asýl nedeninin
hergün onlarca saldýrýya uðramalarý ve savaþ
döneminden çok daha fazla kayýp vermeleri olduðunu bilmeyen de yoktur. Sorun,
gerçeðin ne olduðu deðildir. Sorun, kamuoyunun, oyunun sýradan bir izleyicisi olarak kalmasýný saðlamak ve onlarýn sessizliði içinde bir ülkenin (Irak) yaðmalanmasýný
sürdürmektir.
Bugün Türkiye, 80 yýl öncesinde kalmýþ
Osmanlý Ýmparatorluðunun Arap topraklarýndaki iþgalinin yarattýðý ulusal kin ve düþmanlýklarý silememiþken, AKP iktidarý, Genelkurmay ve diðer oydaþlarý, Iraka para
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karþýlýðý asker göndererek bu kin ve düþmanlýklarý yeniden ve daha güçlü olarak
canlandýrmaya hizmet edecektir. Allah Allah deyip Baðdatýn kapýsýný açmasýyla övünen ve burada kaç Baðdatlýnýn kýlýçtan geçirildiðini bilmezlikten gelen Genç Osmanýn
torunlarý olarak ödenecek bedelin 8,5 milyar dolara deðip deðmeyeceðini ise, tarihe
bakan herkes kolayca yanýtlayabilecektir.
AKPliler unutmamalýdýrlar ki savaþ, sadece mehteran takýmýnýn müziðinden ibaret deðildir. Bu ülke tarihi, bir baþbakan, bir
maliye bakaný ve bir dýþiþleri bakanýnýn idamýna tanýk olmuþtur. Öyle ki, bunlar, Amerikan emperyalizminin 1950li yýllardaki en
gözde adamlarýydýlar. Evita Peron için dua
okutturan, Koreye asker gönderen ve ilk
IMF anlaþmasýný yapan DP hükümetinin ba-

þý ve bakanlarýydýlar. Ýdam kararlarý karþýsýnda Amerikan emperyalizminin parmaðýný bile kýpýrdatmadýðýný tarih kaydetmiþtir. Bütün
sorun, Amerikan emperyalizminin çýkarlarýný
gerçekleþtirmeye hizmet edemeyecek hale
gelmektedir. O gün geldiðinde Tayyip Erdoðanýn gözden düþüþü, attan düþüþü kadar
basit olmayacaktýr.
Diyoruz ki, onlar, 8,5 milyar karþýlýðýnda
Amerikan emperyalizminin Iraktaki cinayetlerine ortak olmayý kabul edenler, bu cinayet ortaklýðýnýn karþýlýðý olarak alýnacak 8,5
milyar dolarla kendi þirketlerine çýkar saðlayacaðýný düþünenler, tarih ve inandýklarýný
iddia ettikleri tanrý karþýsýnda hesap vermekle kurtulamayacaklardýr. Þeriatýn kestiði parmak acýmaz deniliyorsa da, devrimin kestiði
parmaðýn acýyacaðý kesindir.

Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ.
Amerikan emperyalizminin yarý sömürgesiyiz, dedi Hikmet.
Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ.
Bir Ankara gazetesinde çýktý bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykýran puntolarla,
bir Ankara gazetesinde, fotoðrafý yanýnda Amiral Vilyamsonun
66 santimetre karede gülüyor, aðzý kulaklarýnda, Amerikan amirali.
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
Amerikan emperyalizminin yarý sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ.

&

Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse,
kasalarýnýzýn ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
vatan, þose boylarýnda gebermekse açlýktan,
vatan, soðukta it gibi titremek ve sýtmadan kývranmaksa yazýn,
fabrikalarýnýzda al kanýmýzý içmekse vatan,
vatan týrnaklarýysa aðalarýnýzýn,
vatan, mýzraklý ilmühalse, vatan, polis copuysa,
ödeneklerinizse, maaþlarýnýzsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombasý, Amerikan donanmasý topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuþ karanlýðýmýzdan,
ben vatan hainiyim.
Yazýn üç sütun üstüne kapkara haykýran puntolarla :
Nâzým Hikmet vatan hainliðine devam ediyor hâlâ.
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Askeri Darbe ile
Þeriatçý Hükümet
Arasýna Sýkýþanlar

Ülkemizde AKP hükümetinin icraatlarý
ve planlarý ile þeriatçýlýk arasýnda iliþki kurulmadýðý bir gün bile geçmemektedir. AKP
lilerin söyledikleri sözlerden, çýkardýklarý yasalara, anayasa deðiþikliklerine kadar hemen herþeyin þeriatçýlýkla, takiyeci þeriatçýlara baðlantýlandýrýlmadýðý bir tek olay bile
yoktur. AKP hükümetinin kendisini destekleyen sömürücü kesimler lehine aldýðý kararlardan zarar gören diðer sömürücü kesimler bile, yapýlanlarýn þeriatçýlýk olduðunu söylemeye baþlamýþtýr.
6. Uyum Paketi, 7. Uyum Paketi vs. diyerek demokratikleþme paketlerinin AKP tarafýndan birbiri ardýna çýkartýldýðý bir ortamda, ABye girilebilmesi için, ABnin istediði
ve söylediði herþeyin kayýtsýz-þartsýz yapýlmasýný isteyen AB taraftarlarýnýn bir bölümü bile
takiye yapýldýðýndan þüphe etmeye baþlamýþlardýr.
Yýllarca YÖKün üniversiteler üzerindeki
baskýsýndan, rektör ve dekan atamalarýnda
akademik kariyerden daha çok siyasal tercihlerin belirleyici olduðunu söyleyenler,
YÖK yasasýnýn deðiþtirilmesini ya da tümüyle kaldýrýlmasýný isteyenler, AKP hükümetinin YÖK yasasý deðiþikliði kararý almasý üzerine takiye yapýlýyor diye konuþmaya baþlamýþlardýr.
HADEPin 3 Kasým seçimleri öncesinde
evrakta sahtekarlýk yaptýðýnýn Yargýtay tarafýndan onaylanmasýyla birlikte gündemin ilk
sýrasýna yükselen, seçimlerin tarafsýz yapýlmasýný güvenceye almakla yükümlü Yüksek Seçim Kurulunun alacaðý karar beklenirken, hemen herkes YSK kararýnýn siyasi nitelikte olacaðýný söylemeye baþlamýþtýr.

Eðer takiyecilik, gerçek amaçlarýný ve
düþüncelerini gizleyerek ve bunlarý farklý biçimde göstererek kendi amacýna ulaþmak
ise, ülkemizdeki tüm düzen politikacýlarýnýn,
partilerinin ve ikbal arayýþý içindekilerin
yaptýklarýna takiyecilikten baþka bir taným
verilemez.
Eðer takiyecilik, gizli amaçlara ulaþmak için her yolun mübah olduðu demekse, ülkemizde hiçbir iþadamý, tüccar, esnaf
bu tanýmlamanýn dýþýnda kalamaz.
Eðer takiyecilik, kapalý kapýlar arkasýnda konuþulanlar ile kamuoyu karþýsýnda konuþulanlarýn birbirinden farklýlýðý ise, ülkemizdeki tüm borsacýlar, borsa simsarlarý,
borsa yatýrýmcýlarý, bankacýlar takiye ustasý
olarak anýlmak zorundadýr.
Eðer takiyecilik, Genelkurmay karargahýnda farklý þeyler konuþup planlayýp, resepsiyonlarda farklý þeyler söylemekse, Genelkurmay baþkanlýðýnýn takiye yaptýðýndan hiç kimse þüphe edemez.
Bugün AKP hükümeti yeni hiçbir þey
yapmamaktadýr. Yaptýðý tek þey, 3 Kasým seçimleri öncesine kadar, yýllar boyu demokrasi diye atýp-tutan politikacýlarýn, insan
haklarý diye, YÖKün üniversiteler üzerindeki sultasýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini baðýran küçük-burjuva aydýnlarýn, ABye girmek
için anayasanýn deðiþtirilmesi gerektiðini
söyleyen AB yandaþlarýnýn, IMF ile iliþkilerin
kesilmesini isteyen ekonomistlerin söylediklerini yapmaktan ibarettir.
Dün, Amerikan askerlerinin Irak saldýrýsý öncesinde ülkemizde konuþlandýrýlmasýný
isteyen, Amerikan emperyalizmi ile birlikte
Irak saldýrýsýna katýlýnmasý gerektiðini söyle-
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yenlerin karþýsýna, bugün, bunlarý canla baþla yapmaya hazýr olduðunu söyleyen ve gösteren AKP hükümeti çýkmýþtýr.
AKP hükümeti ve onun þeriatçý-türkçü
mehteran takýmý oyunu düzenin koyduðu
kurallara göre oynamaktadýr. Öyle ki, bu düzen, kendi yasalarýný, o çok sözü edilen hukukun üstünlüðünün ifadesi olan yasalarýný
bir dakikada deðiþtirerek, oyunun kurallarýnýn yeniden belirlendiði bir düzendir. Demirelin ünlü sözü ile 226yý bulanýn her
istediðini yapabildiði bir düzendir. Þimdi bu
düzenin araçlarý AKPnin eline geçmiþtir.
Olan ve deðiþen tek þey de budur.
Bu koþullarda, AKPnin takiye yapýp
yapmadýðýnýn hiçbir önemi yoktur. Sorun,
türban sorunu ise, AKP iktidarý doðrudan
anayasa deðiþikliðine giderek türbaný serbest býrakmaya kalkýþmayacak kadar deneyim sahibidir. Bunun yerine, kendilerinden
öncekilerin yaptýðý gibi, türban sorununu
kamu yöneticilerinin insiyatifine býrakmaktadýr. Yargýtayýn ve Anayasa Mahkemesinin
almýþ olduðu belirsiz türban kararlarýyla, uygulamada son sözün kamu yöneticilerine býrakýldýðý koþullarda, AKPnin yapacaðý tek
þey bu kamu yöneticilerini deðiþtirmek olmaktadýr.
Ýþte YÖK yasasý deðiþikliði de, dýþiþleri
bürokratlarýný deðiþtirmek için çýkarýlan 61
yaþ yasasý gibi, bu uygulamanýn bir parçasýdýr.
AKP hükümeti, YÖK yasasý ile, 61 yaþ yasasýnda olduðu gibi, tüm YÖK üyelerinin,
rektörlerin ve dekanlarýn görevlerini býrakmak zorunda kalmalarýný saðlamaktadýr.
YÖK yasasý deðiþikliði gerçekleþtirildiðinde,
bugün görev yapan tüm YÖK üyeleri, rektörler ve dekanlar istifa etmiþ kabul edileceklerdir. Bundan sonraki adým ise, en
demokratik biçimde yeni YÖK üyelerinin,
rektörlerin ve dekanlarýn seçimine gelmektedir. Yýllarca üniversitelerde kendi yöneticilerini kendilerinin seçmeleri gerektiðini
söyleyen akademisyenler, böylece isteklerine ulaþmýþ olacaklardýr, kendi rektörlerini,
dekanlarýný kendileri seçeceklerdir.
Eðer AKPnin çýkartmayý planladýðý YÖK
yasasý böylesine demokratik seçim kuralý
getiriyorsa, tüm üniversite rektörlerinin hep
bir aðýzdan istemezük diye haykýrarak,
Kubilay gibi olmayý göze almalarý nasýl
açýklanacaktýr?
AKPnin imam-hatipli demagoglarýna göre, bunlar, özgür bir seçim ortamýnda bir da-

ha seçilemeyeceklerini düþünen kariyeristlerdir. Onlar, seçimlerden, seçmenin özgür
iradesinden korkmaktadýrlar.
AKPnin YÖK yasa tasarýsý karþýtlarý ise,
takiye yapýldýðýndan, kendilerinin kemalist olduklarýndan, bu yolla tasfiye edilmeye
çalýþýldýklarýndan dem vurmakta ve Genelkurmaydan yardým istemektedirler.
Gerçek ise, bugün görevde bulunan YÖK
üyelerinin, rektörlerin ve dekanlarýn Genelkurmayýn talimatlarýyla bugüne kadar yaptýklarýnda yatmaktadýr.
Amerikan emperyalizminin komünizm
tehlikesine karþý yeþil kuþak yaratma
doktrinine uygun olarak, devrimci mücadelenin en yaygýn olduðu üniversiteler baþta
olmak üzere, tüm kamu alanlarý dindar
personelle doldurulmuþtur. Birbiri ardýna
Anadolunun deðiþik kentlerinde açýlan
Sütçü Ýmam Üniversitesi gibi üniversitelerin tüm idari ve akademik personeli bu
dindarlar tarafýndan doldurulmuþtur. Ve
bugün bu dindar akademik personel, YÖK
yasa deðiþikliðiyle özgür seçim ortamýnda oylarýný kullanacaklardýr. Sayýsal olarak
bilinmektedir ki, bu dindar akademik personel çoðunluktadýr ve özgür seçimler sonucunda pek çok üniversitenin yönetimini
ele geçireceklerdir.
Bundan sonrasý kolaydýr.
Dün, türban sorununu üniversite yönetimine havale eden, üniversite rektör ve dekanlarý aracýlýðýyla türban yasaðý uygulayan
atatürkçü devlet, ayný kurumlarýn dinci
kadrolar tarafýndan ele geçirilmesiyle, türbanýn serbest býrakýlmasý olayý ile yüzyüzedir.
Ve herkes bilmektedir ki, üniversitelerde türbanýn serbest býrakýlmasýyla, tüm kamusal
alanlarda türban serbest hale gelecektir.
Alýk, alýk olduðu kadar saf, saf olduðu
kadar çok bilmiþ liberal küçük-burjuva aydýný ise, olaya hâlâ giyinme özgürlüðü çerçevesinden bakmayý sürdürmektedir. Bunlara göre, türban yasaðý kalkmalýdýr, önemli
olan türban takýp takmamak deðil, kiþinin
akademik ve yönetsel yeterliliðe sahip olup
olmamasýdýr. Eðer kiþi, iþinin ehli ve iþini
lâyýðý ile yapýyorsa, türban bir engel olarak
karþýsýna çýkartýlmamalýdýr!
Bu alýk, saf ve çok bilmiþ küçük-burjuva aydýný, türban olayýný basit bir giyim zevki olarak sunarken, kendi naifliði içinde,
türbaný dini bir gereklilik olarak kabul edenler tarafýndan kullanýldýðýný görmezlikten gelirler.
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Ama iþ iþten geçmiþtir. Ýster liberal,
ister diktatoryal, ister kemalist, ister þeriatçý olunsun, her durumda mevcut düzenin anti-komünist korkusunun sonucu olarak, üniversiteler ve devlet kurumlarý dinciþeriatçý kiþilerle doldurulmuþtur. Bunlarýn
seçim hakký elde etmeleriyle birlikte türban yasaðý kaldýrýlmýþ olacaktýr.
Ali Babacan gibi jöleli saçlarla, iþadamý
kýlýklý þeriatçýlar ortalýkta dolaþýrken, üniversite öðrencilerinin bu þeriatçý geliþme karþýsýnda laik üniversiteye sahip çýkmalarýný
beklemek ise safdillik olacaktýr.
Pragmatist dünya görüþüne yöneltilmiþ,
kariyer yönetimi ve planlamasýný herþeyin
üstünde gören üniversite öðrencileri için,
giden aðam, gelen paþam olmaktan öteye
geçmeyecektir. AKPnin en az dört yýl hükümette kalacaðýna inanmýþ kariyer planlamasý yapan bir üniversite öðrencisi, YÖK yasa
deðiþikliðinin kendisine yeni fýrsatlar yaratacaðýný düþünecektir. Laik sermayede
iþ bulamayacaðýný düþünen kariyerist üniversite öðrencisinin kolayca þeriatçý sermaye
ye yönelmesine hiç kimse þaþýrmamalýdýr.
Kýsacasý, bugün AKP, madem siz türban sorununu üniversite yönetimlerine býraktýnýz, öyle ise biz de üniversitelerin yönetimini ele geçirerek çözeriz demektedir.
Üstelik üniversitelerin yönetimlerini ele geçirirken, küçük-burjuva aydýnlarýnýn seslerini
çýkaramayacaklarý bir demokratik seçim
yolunu kullanacaklardýr. Seçmenlerin çoðunluðu dinci ve kariyer plancýsý olduktan sonra, seçimin sonucu bugünden bellidir.
Ayný geliþme HADEPin evrakta sahtekarlýk yaptýðýna iliþkin Yargýtay kararýyla birlikte baþlayan seçim tartýþmalarýnda da görülmektedir.
Tüm medyada yoðun biçimde tek baþýna iktidar koþullarýnda yakalanan siyasi
istikrarla ekonominin iyiye gittiði propagandasýnýn yapýldýðý bir ortamda, AKP yöneticilerinin de açýkça söyledikleri gibi, yapýlacak yeni bir seçim AKPnin mutlak zaferi ile
sonuçlanacaktýr. AKPnin, orman niteliðini
yitirmiþ arazilerin satýþýna iliþkin anayasa
deðiþikliðinin Cumhurbaþkaný tarafýndan veto edilmesi üzerine referandum tehdidinde

olduðu gibi, bugün yapýlacak bir seçim AKP
yi daha da güçlendirecektir.
3 Kasým seçimlerinde HADEPin seçimlere katýlabilmesi için gerekli olan 41 ilde
örgütlenmeye sahip olmadýðý bilindiði halde, AB iliþkilerinin zarar göreceði düþüncesi
ile, Genelkurmayýn onayý ile seçimlere katýlmasýna izin verirken YSKnýn aldýðý karar
ne denli siyasi karar idiyse, bugün alacaðý
kararýn da ayný ölçüde siyasi karar olacaðý
kesindir. Ayný þekilde bu kararýn da Genelkurmay onayýyla alýnacaðý kesindir. Ancak
Genelkurmayýn da alabileceði bir karar
mevcut deðildir.
YSK seçimlerin yenilenmesine karar verirse, yapýlacak yeni seçimde birinci parti
olarak çýkacaðý öngörülen AKPnin seçim
sonrasýnda daha pervasýz ve cüretkar olacaðý açýktýr.
Yok eðer YSK seçimlerin yenilenmesi
yerine, 66 milletvekilliðini DYPye verilmesi
gerektiði þeklinde bir karar alacak olursa, bu
durumda AKPnin seçime gitme kararý almasý, seçimlerin yenilenmesi kararý ile ayný
sonucu ortaya çýkaracaktýr.
Bu durumda, Genelkurmayýn sakalbýyýk arasýna sýkýþtýðý ortadadýr. Bu nedenle, YSKnýn alabileceði tek karar Yargýtayýn
HADEPle ilgili aldýðý kararý yok kabul etmekten ibarettir.
Herþeye raðmen, Genelkurmay, oligarþinin onayýný alarak 66 milletvekilliðinin DYP
ye verilmesi yönünde YSKnýn karar almasýný saðlayabilir.
Bu durumda, AKPnin bu resti görüp görmeyeceði, yani seçim kararý alýp almayacaðý, temsil ettiði sömürücü sýnýflarýn çýkarlarýna baðlý olacaktýr.
YSK tarafýndan hangi karar alýnýrsa alýnsýn, yaþanýlan süreç, þeriatçýlýk, takiyecilik tartýþmalarýnýn süregittiði, ekonomik
çýkarlara uygun olarak siyasi iliþkilerin biçimlendiði, AKP iktidarýndan çýkar saðlayanlar
ile çýkarlarýný yitirenler arasýndaki çatýþmanýn
giderek þiddetlendiði bir süreç olacaktýr.
Bu sürecin en önemli geliþmesi ise, oligarþi içindeki çeliþkilerin büyümesi ve oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflarla yeni bir
konsensus arayýþýna yönelmek zorunda
kalmasý olacaktýr.
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Medyatik Ekonominin
Anatomisi

(Eksi Enflasyon Rakamlarýna Nasýl Ulaþýldý?)

Enflasyon, en basit tanýmýyla, fiyat artýþý
demektir. Klasik tanýmýyla enflasyon, metalarýn deðerinde hiç bir artýþ olmaksýzýn ve
arz-talep dengesinde hiç bir deðiþme mevcut deðilken fiyatlarda meydana gelen yükselmedir.
Bir metanýn deðerinde artýþ sözkonusu
deðilken ve arz-talep iliþkisinde fiyatlarýn
yükselmesine neden olabilecek bir deðiþme
yokken (talep yükselmesi ya da arzýn azalmasý) fiyatýnýn yükselmesi, ancak spekülatif nedenlerle olabilirse de, asýl olarak paranýn alým gücünün düþmesiyle olanaklýdýr.
Yani metalarýn satýn alýnmasýnda kullanýlan
para biriminin deðerinin düþmesi ile meydana gelen fiyat artýþlarý enflasyonun temel
nedenidir.*
Bir para biriminin (ki bu ulusal para birimi olabileceði gibi, uluslararasý deðiþim aracý olan dolar gibi bir baþka ulusal para birimi de olabilir) deðerinin düþmesi ise, piyasadaki para ve paramsý deðerlerin miktarýnýn (emisyon) o ülkedeki üretilen metalarýn toplam deðerlerinin gerektirdiði miktardan daha yüksek olmasýyla olanaklýdýr.
Bir ülkedeki toplam para miktarý (paramsý kaðýtlar çek, senet, tahvil, bono vb.
dahil), paranýn ortalama dolaþým hýzý ile toplam metalarýn deðerine oranýyla belirlenir.



* Bir baþka tanýmlamayla, mal ve hizmetlerin toplam deðerinde bir artýþ sözkonusu deðilken, yani
üretim artmadan para arzýnda meydana gelen artýþ,
eðer paranýn el deðiþtirme (dolaþým) hýzý sabitse,
fiyatlarýn yükselmesine neden olur, yani enflasyon
ortaya çýkar. Bu durumda paranýn deðeri düþer.

Dolayýsýyla para miktarý (emisyon hacmi)
matematiksel olarak belirlenebilir bir niceliðe sahiptir. Meta üretiminde meydana gelen artýþlara (sabit fiyatlarla GSMHdaki artýþa) baðlý ve orantýlý olarak para miktarýndaki artýþ hiç bir enflasyonist etkiye sahip deðilken; tersi bir geliþme, yani piyasadaki para miktarý gerektiði kadar artýrýlmadýðý takdirde, deflasyonist bir etkiye sahiptir, yani
meta fiyatlarýnýn düþmesine neden olur. Para miktarýnýn meta üretimindeki artýþa karþýn azalmasýyla ortaya çýkan fiyat düþüþleri
hiçbir biçimde metalarýn deðerlerinin düþmesi ya da deðerlerinin altýnda satýlmasý anlamýna gelmez. Sadece piyasadaki para
miktarý (emisyon miktarý) meta dolaþýmýnýn
gerektirmiþ olduðu miktardan daha düþüktür ve bu nedenden dolayý dolaþým zamanýnýn uzamasýna neden olur. (Para kýtlýðý,
likitide sorunu)
Para biriminin deðerindeki deðiþmelerle
meydana gelen fiyat deðiþimleri (artýþ ya da
azalýþ) metalarýn deðerlerinde hiçbir deðiþikliðe neden olmadýðýndan, sonal olarak kapitalistin kârlarýnda ve kâr oranlarýnda herhangi bir deðiþikliðe neden olmazlar. Ayný
þekilde, tüketicinin aldýðý metalarýn deðerleri de deðiþmeden kalýr. Dolayýsýyla para biriminin deðerindeki deðiþmelerle meydana
gelen fiyat deðiþmelerinde, metalarýn deðeri açýsýndan, gerek kapitalist, gerekse doðrudan tüketici için bir deðiþme sözkonusu
deðildir.
Ancak piyasadaki para miktarýndaki deðiþmelerle paranýn deðerindeki deðiþmeler(yükselmesi ya da düþmesi) sözkonusu
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iken, diðer alanlarda ya da bazý alanlardaki
deðiþmezlikler (örneðin ücretlerde, maaþlarda, hammadde fiyatlarýnda, ara mallarýnda
vb.) eþitsizlikler doðurur ve ters yönde gelir
aktarýmýna yol açarlar.
Örneðin, piyasadaki para miktarý (emisyon hacmi) artarken ve buna baðlý olarak
fiyatlar yükselirken, ücretlerin sabit kalýþý ya
da artýþýnýn fiyat artýþýndan daha az olduðu
koþullarda, ücretlinin gelirlerinin bir bölümü karþýlýðý olmaksýzýn ya da karþýlýðýnda
eþdeðer bir meta ya da hizmet almaksýzýn,
meta ya da hizmet üreticisine (kapitaliste)
geçer. Bu da, gelirlerin daðýlýmýnda deðiþiklik demektir. Bir baþka deyiþle, ülkedeki mal
ve hizmet üretiminin toplam deðeri deðiþmemiþken, burdan elde edilen gelirlerin
(kâr, faiz, ücret, rant) daðýlýmýnda deðiþme
meydana gelmiþtir. Ortada daha fazla gelir
mevcut deðilken, varolan gelirin daðýlýmý deðiþmiþ olur.
Ýþte enflasyon ve deflasyon, gelirlerde artýþ olmaksýzýn gelir daðýlýmýný deðiþtiren kapitalist ekonominin bir aracý (enstrümaný)
dýr.
Eskiden 100lük bir para miktarý ile alýnabilen bir meta, paranýn deðerindeki deðiþmeye baðlý olarak, daha fazla ya da daha
az bir para miktarý ile alýnýr hale gelir. Bir
dolarýn 1.400.000 TL olduðu bir zaman diliminde, bir metanýn 1.400.000 TL ile satýlmasý ya da satýn alýnmasý ile 1 dolar ile satýlmasý ve satýn alýnmasý arasýnda hiçbir fark
yoktur. 1.400.000 adet TL verilmesi ile 1 adet
dolar verilmesi, alýnan ya da satýlan metanýn deðerini hiçbir biçimde deðiþtirmez.
Ancak bir metanýn üretim ve dolaþýmý
ana deðil, belirli bir zamana baðlýdýr. Bu zaman ister bir yýl, ister bir ay, isterse bir saat
olsun, her durumda belli bir zaman dilimini kapsar. Doðal olarak paranýn deðerinin
düþmesiyle meta fiyatlarýnda meydana gelen yükselme, paranýn deðerinin düþmesinden önce üretilmiþ ve henüz satýlmamýþ
metalarýn, deðerlerinin üstünde satýlmasýna
neden olur. Böylece meta üreticisi kapitalist, üretim sürecinin baþlangýcýnda hesaplanan kârdan daha fazla kâr elde eder. Ayný
durum, paranýn deðerinin düþmesinden
önce meta satýn almýþ olan, ancak henüz
satmamýþ (stoklardaki metalar) olan tüccar
için de geçerlidir.
Böylece sanayici kapitalist ve tüccar,
elindeki metalarý deðerlerinin üstündeki bir
fiyattan satarak ek bir gelir (kâr) elde etmiþ

olurlar. Bir bakýma spekülatif bir kazanç elde edilmiþtir. Týpký þeker stok etmiþ bir tüccarýn, þeker fiyatlarýnýn artacaðý ya da þeker
kýtlýðý olacaðý düþüncesiyle þekere olan talepteki artýþdan yararlanarak elde etmiþ olduðu stokçuluk kârý gibi spekülatif bir kâr
saðlar.
Buradaki kâr, metanýn üretiminde ona
eklenen deðerle (artý-deðer) deðil, üretilmiþ
metanýn fiyatýnýn, deðerinin üzerine çýkmasýndan elde edilen bir kârdýr. Dolayýsýyla kârýn kaynaðý, metanýn alýcýsý, yani tüketicinin
o metaya deðerinin üzerinde bir ödemede bulunmasýdýr. Eðer tüketici, sabit ya da
belirli bir zaman için sabit bir gelir sahibi
ise, doðal olarak bu durumda asýl bedeli
ödeyen, kârý realize eden kiþi durumundadýr.
Böylece enflasyon, sabit gelir sahiplerinden (ücretli iþçi, memur vb.) sanayici kapitaliste ve tüccara doðru bir gelir transferini
gerçekleþtirmenin aracý olur. Bu gelir transferi ülke çapýnda ve büyük birimler açýsýndan ele alýndýðýnda, hiçbir maliyeti olmayan
(faiz gibi) büyük bir para miktarýnýn sanayici
kapitaliste ya da tüccara aktarýlmasýdýr, karþýlýksýz bir kârdýr, maliyetsiz bir kredidir.
Ancak tüm bunlar, paranýn deðerinin
düþtüðü koþullarda üretilmiþ, ancak henüz
satýlmamýþ metalar ve meta sahipleri için
geçerlidir. Bu ek kârlardan sonra üretim süreci yeniden baþladýðýnda, sanayici kapitalistin üretim girdisi olarak kullandýðý metalarýn fiyatlarý da ayný ölçüde artmýþ olacaðýndan, üretim süreci tamamlandýðýnda ortaya
çýkan yeni üretilmiþ metanýn maliyeti yükselmiþ olur. Dolayýsýyla metanýn deðeri ile
(ya da üretim fiyatý ile) yükselmiþ olan fiyatlar arasýnda yeniden bir denge oluþmuþ
olur. Bu durumda, bir önceki süreçte elde
edilen spekülatif kazanç (kâr) tekrar elde
edilemez.
Bir baþka ifadeyle, paranýn deðer kaybetmesiyle meta fiyatlarýndaki artýþ, maliyet artýþý ile birleþerek, metalarýn üretim fiyatlarý
(deðerleri) ile fiyatlar arasýnda yeni bir denge oluþturur. Böylece paranýn deðer kaybetmesine neden olan para miktarýndaki artýþ,
fiyatlardaki genel artýþla karþýlanarak, piyasada yeniden bir emisyon dengesi ortaya çýkar.
Böylece sadece üretilmiþ metalar için bir
kâr kaynaðý hizmeti gören enflasyon, yeniden üretimle birlikte bu iþlevini yitirir.
Ancak enflasyonun kýsa bir süre için bile

!
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olsa varolmuþluðu, yeni üretim sürecinde
maliyetlerin yükselmesine neden olduðundan, metalarýn üretim fiyatlarýnýn yükselmesine yol açar. Bu nedenle etkisi daha sonraki zamanlarda da varlýðýný sürdürür.
Eðer enflasyonun ortaya çýktýðý ülke ekonomisi dýþ ekonomilerle iliþki içinde ve bu
iliþki tümüyle piyasa kurallarýna býrakýlmýþ
ise, enflasyonun etkisi üretim sürecinin ülke
içinde kesintiye uðramasý sonucunu da beraberinde getirir. Çünkü paranýn deðer kaybetmesiyle elde edilen kýsa vadeli kazançlar,
orta ve uzun vadede maliyetlerin yükselmesine, metalarýn deðerlerinin yükselmesine
neden olurken, ayný deðer artýþýnýn diðer ülke metalarýnda gerçekleþmemiþ olmasý, bu
kez ülke içinden ülke dýþýna doðru bir gelir transferine yol açar.
Ýthalatýn liberalize edildiði koþullarda
bu gelir transferi, ithalattaki büyük artýþlarla
kendisini gösterir. Ýthalattaki artýþ, ayný zamanda ülke içinde üretimin azalmasýna ve
istihdamýn düþmesine (iþsizlik) yol açar.
Çünkü enflasyon nedeniyle ülke içinde üretilen metalarýn deðerleri yükselirken, ithal
edilen metalarýn deðerleri sabit kaldýðýndan,
yükselen meta fiyatý daha düþük deðere sahip metalar lehine ek kâr, deðerinin üstünde bir kâr saðlamaya baþlar.
Böylece burjuva ekonomistlerinin maliyet enflasyonu adýný verdikleri olgu, dýþ
ekonomik iliþkiler nedeniyle ortaya çýkar.
Gerçekte ise, maliyet enflasyonu, ülke
içinde üretilen metalarýn deðerleri ile ithal
edilen ayný metalarýn deðerleri arasýndaki
farktýr.*
Eðer herþey bu aþamada sona ermiþ
olursa, zaman içinde dengeler yeniden kurulur ve farklýlýklar asgariye iner, hatta tümüyle ortadan kalkar. Bu durumda o ülke
ekonomisi yeniden eski düzeyine ulaþýr.
Ekonomi eski düzeyine ulaþýrken, maliyet enflasyonu alt edilmiþ olacaktýr. Bunun
tek yolu, girdi maliyetlerinin düþmesidir.
Herkesin bildiði gibi, meta üretiminde en
temel girdi iþçi ücretleridir. Ýþçi ücretlerinin düþürülmesiyle maliyetler düþer ve metanýn deðeri, ithal edilen metalarýn deðerleri

"

* Metanýn deðeri, deðiþmeyen sermaye + deðiþen
sermaye + artý-deðerden oluþur. Kapitalist açýsýndan metanýn deðeri, metanýn üretim fiyatý olarak
tanýmlanýr. Ona göre, bir metanýn üretim fiyatý, sabit sermaye + döner sermaye + ortalama kârdan
oluþur.

seviyesine iner.
Zaman olarak sýnýrlandýrýlmýþ bir enflasyon döneminden kazançlý çýkanlar açýktýr:
Ýlk baþta üretmiþ olduðu metasýný daha yüksek fiyatla satan iç sanayi kapitalisti ve yerli
tüccar; ikinci olarak ithal edilen yabancý metalarýn üreticileri ve ithalatçýlarýdýr. Kaybedenler ise çalýþanlar, ücretli çalýþanlar, yani
iþçilerdir. Salt tüketim mallarý alýcýsý olarak
pazarda yer alan küçük-burjuvalar ve köylüler de ayný süreçte kaybedenler safýnda yer
alýr.
Sabit gelirliler (ki köylüler de enflasyon koþullarýnda bu kategoriye girer), ilk anda satýn aldýklarý metalara deðerlerinden daha fazla ödeme yaparak ve sonra da gelirlerinde enflasyon artýþýna baðlý bir artýþ olmamasýndan dolayý zararlý çýkarlar. Bunlarýn
zararlarýnýn toplamý, diðerlerinin kârlarýnýn
toplamýna eþittir. Yeni süreçte (enflasyonun
belli bir zaman dilimi ile sýnýrlý olduðunu kabul ediyoruz) bu kesimlerin gelirlerinde enflasyonla kaybettikleri oranda bir artýþ olmadýðý takdirde, sonuç, gelir daðýlýmýnýn enflasyon öncesine göre daha da aleyhlerine olacaðýdýr.
Eðer sabit gelirliler, enflasyon sonrasýnda gelirlerini enflasyon oranýnda artýrabilirlerse, kayýplarý, enflasyon süresince metalara
fazladan ödedikleri toplam parasal deðerin
yýllýk faiz oranýyla belirlenen miktarý kadar
olacaktýr.
Örneðin, enflasyonun 1999 Ocak ayýnda
baþlayýp yýl sonunda sona erdiðini varsayalým. 1999 yýlýnda Türkiyedeki enflasyon
oraný %65tir. Yani 1999 yýlýnda üretilen tüm
mal ve hizmetlerin fiyatý, deðerlerinde hiçbir artýþ olmaksýzýn bir önceki yýla göre %65
artmýþtýr.
Bu durumda, aylýk geliri (ücret ya da
maaþ olarak) 100 milyon lira olan bir sabit
gelirlinin, bir önceki yýla göre ayný tüketim
düzeyinde yaþamýný sürdürebilmesi için %65
daha fazla gelire sahip olmasý gerekir. Aksi
halde (somutta) tüketimini %65 azaltmak
zorundadýr. Paranýn deðeri açýsýndan, onun
bir yýl önceki 100 milyon lirasý, 1999 yýlýnda
ancak 35 milyon liralýk bir alým gücüne sahiptir. Ayný yýl kamu kesiminde ücret ve maaþ olarak ödenen para 6,9 katrilyon TLdir
(16 milyar dolar). Buna göre kamu kesimi
çalýþanlarýnýn enflasyon karþýsýnda kaybettiklerinin parasal karþýlýðý 4,4 katrilyon TL ya
da 10 milyar dolardýr. Tüm çalýþanlar ele
alýndýðýnda bu miktar 10 katrilyona (23 mil-
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yar dolar) yükselmektedir.
Bir sonraki yýl çalýþanlarýn ücret ve maaþlarý ile tarým ürünlerinin taban fiyatlarý enflasyon oraný kadar artýrýlmýþ olsa bile, bir yýl
içinde mal ve hizmetler için ödenen fazla
para, yýllýk faiz oranýnýn %100 olduðu koþulda, ayný miktarda faiz geliri saðlar.
Bu durum, sabit gelirlilerden sermaye
kesimlerine yapýlmýþ bir deðer aktarýmý olarak, gerçek bir karþýlýðý bulunmayan ve üretime baðlý olmayan ek bir sermaye birikimi demektir. Bu ek sermaye, para politikalarý ile gerçekleþtirilmiþtir ve çalýþanlardan sermaye kesimine yapýlmýþ bir deðer
transferidir.
Bizim gibi dýþa baðýmlý ülkelerde enflasyon aracýlýðýyla sabit gelirlilerden yapýlan
gelir transferi, neredeyse tümüyle ülke dýþýna aktarýlmaktadýr. Bunun en açýk sonucu
ise, ülke içinde kapitalist sermaye birikiminin çok küçük ölçekte gerçekleþmesidir.
Bugün reel sektör olarak tanýmlanan kesimlerin ihtiyaç duyduklarýný ilan ettikleri
yatýrým kredisi bu sermaye birikiminin sýnýrlýlýðý nedeniyle ortaya çýkmaktadýr. Daha
tam ifadeyle, ülke içinde, enflasyon aracýyla da olsa, elde edilen kârlar iç yapýda sermayeleþtirilemediðinden, küçük ve orta sanayi sürekli borçlanma yoluyla sermaye bulmak zorunda kalmaktadýr, dikkate alýnabilecek ve sözü edilmeye deðer bir öz sermayeye sahip deðildir.
Þüphesiz ülkemizde enflasyon, ne bir yýl
ile sýnýrlý bir araç olmuþtur, ne de tek rakamlý. 1970 ortalarýndan itibaren enflasyon
tümüyle baþlý baþýna bir ekonomi-politika
haline dönüþmüþtür.
Enflasyon politikasýnýn sürekli hale getirilmesi, bir yandan gelir daðýlýmýný büyük ölçüde deðiþtirirken, diðer yandan ithal mallarý için sürekli bir pazar saðlanmýþtýr.
Enflasyon, ilk anda belli kesimlere ek bir
gelir (kâr) getirici unsur ise de, süreklilik durumunda, tüm kesimlerin bedel ödedikleri bir olgu haline dönüþür. Özellikle maliyetlerin yükselmesine neden olarak, ülke içi
metalarýn üretim fiyatlarý ile dünya pazarlarýndaki ayný metalarýn üretim fiyatlarý arasýnda büyük farklýlýklar oluþturur. Enflasyonla
yükselen fiyatlar, iç pazarda bir yandan talebi düþürürken, diðer yandan maliyetleri yükseltmiþtir. Talepteki düþüþ metalarýn satýlmamasýný getirerek, meta-sermayenin para-sermayeye dönüþümünü kesintiye uðratýrken,
maliyetlerdeki yükseliþ, kâr oranlarýnýn düþ-

mesine neden olmaktadýr.
Ama ayný dönemde ayný metalarýn dünya pazarlarýndaki fiyatý (metalarýn deðerleri
ya da üretim fiyatlarý üzerinden satýldýðýný
varsayýyoruz) ülke içindeki maliyet fiyatlarýnýn altýnda olmasýna raðmen, daha yüksek kâr saðlamaktadýr. Ülke içinde yükselen
fiyatlar yabancý mallarýn ithalatý için uygun
bir ortam yaratmaktadýr.
Sorun, ithalatýn liberalize edilmesidir.
Ýthalat, özellikle tüketim mallarý ithalatý serbest býrakýldýðý oranda, yabancý þirketlerin
iç pazara kolayca girmesi ve eski dönemden daha yüksek bir kâr oranýný realize
etmeleri olanaklý olur. Bütün sorun, ithalatýn liberalizasyonu için uygun bir siyasal ortamýn saðlanmasýndadýr.
Ancak sorunun siyasal niteliði, sadece
kendi isteklerini kayýtsýz-þartsýz yerine getirecek iþbirlikçilerin iktidara getirilmesiyle
çözümlenebilir nitelikte deðildir. Ýthalatýn
serbestleþtirilmesiyle kendi pazarlarýný kaybedecekleri kesin olan iç pazara yönelik
üretim yapan sermaye kesimlerinin, böyle
bir geliþme karþýsýnda kayýtsýz kalmasý ya da
onaylamasý beklenemez. Özellikle Anadolu
da siyasal bir güce sahip olan bu küçük ve
orta sermaye kesimlerinin ithalatýn liberalizasyonunu yandaþý olabilmeleri için, bu
durumdan çýkar saðlayabileceklerini kabul
etmiþ olmalarý þarttýr.
Enflasyonist politikanýn sürekli kýlýnmasýyla spekülatif kâr saðlayan küçük ve orta
sermaye kesimleri, zaman içinde enflasyonun maliyet artýrýcý sonuçlarýný telafi edemez/ettiremez hale geldikleri ve buna baðlý
olarak kâr oranlarýnýn sürekli düþmeye baþladýðý koþullarda, maliyetlerin düþmesine yol
açacaðý beklentisiyle ithalatýn liberalizasyonu taraftarý olmuþlardýr.
Ýlk dönemde (1980 sonlarýna kadar) T.
Özalýn ifadesiyle, ülke içi fiyatlardan çok
düþük olan dünya fiyatlarýndan ara mallarý
ithalatýyla maliyetlerini düþüren küçük ve
orta sermaye kesimleri (reel sektör), hýzlý
birer liberalizm yandaþý olurken, giderek
ithal mallarýnýn fiyatlarýnýn artýþý ile yeniden
baþlangýç günlerine geri dönmüþlerdir.
Bu ortamda, eski dönemde kendi üretim girdilerini (ara mallarý) ucuza satan ve
bu sayede maliyetlerin düþmesini saðlayan
KÝTler önlerine atýlmýþtýr. KÝT ürünlerinin
dünya fiyatlarýnýn üstünde bir maliyete sahip
olmasýnýn gerçek nedeninin enflasyonist politikalar olduðunu göremeyen bu sermaye
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kesimleri, KÝTlerin özelleþtirilmesi yoluyla, bir yandan yeni yatýrým olanaðý ortaya çýkacaðýný, öte yandan da KÝT ürünlerinin içte
daha düþük maliyetle üretilerek satýn alabilecekleri düþüncesine yöneltilmiþtir.
Ve herkesin bildiði gibi, özelleþtirilen KÝT
ler kýsa bir süre sonra iflas ederek tümüyle
devre dýþý kalmýþlardýr.
Artýk siyasal olarak bile yapýlabilecek bir
þeyin kalmadýðýný gören reel sektör, 1990
larýn ortalarýndan itibaren paradan para kazanma yoluna girmiþtir. Tüm parasal kaynaklar repoya, devlet bonolarýna yatýrýlmaya
baþlanmýþ ve borsa yeni reel yatýrým alaný haline gelmiþtir.
Bu yeni kolay para kazanma yolu da bir
süre sonra (1999) tersine dönmeye baþladýðýnda, reel sektör yeniden enflasyon konusuna geri dönmüþtür. Artýk varsa da yoksa da enflasyonun aþaðý çekilmesi, tek haneli enflasyon rakamlarý vs. konuþulmaya
baþlanmýþtýr. Sanmaktadýrlar ki, enflasyon
düþtüðü oranda eski güzel günlere yeniden
kavuþacaklardýr. Ama bu kez de karþýlarýna
döviz sorunu çýkmýþtýr.
Bu kez de, günlük olarak dolar kuru izleyicisi haline gelmiþlerdir.
Kýsacasý, sapla saman karýþmýþ, herþey
kýsa vadeli iniþ çýkýþlar etrafýnda dönmeye
baþlamýþtýr.
IMF destekli döviz çýpasý uygulanmýþ,
olmamýþ; dalgalý kura geçilmiþ, yine olmamýþtýr. Dolar çýktýðýnda da iþler kötü gitmiþ,
indiðinde de iþler düzelmemiþtir.
Enflasyonun ekonominin basit bir konjonktürel hareketi olmayýp, sürekli bir ekonomi-politika olduðu ve dýþa baðýmlý bir ülkede, klasik deflasyonist politikalarýn da iþe
yaramadýðý açýða çýkmýþtýr. Elde kalan tek
umut, ülkenin topraklarýný, þu ya da bu biçimde satarak elde edilecek paraya baðlanmýþtýr (Ülkenin en büyük ihraç ürünü olduðu ilan edilmiþ olan ordunun para karþýlýðý baþka ülkelere kiralanmasý olayý, topraklarýn satýlmasýndan baþka umudu kalmamýþ
kesimler için doðal bir olaydýr).
Bugün enflasyonda eksi rakamlarý
açýklanýrken, dolarýn düþük kuru, yani TL
nin %25ler oranýnda deðerlenmesi, neredeyse birbirinden ayrý iki olgu gibi ele alýnmaktadýr. Ýthalatta meydana gelen artýþ ihracat patlamasý ile gözlerden kaçýrýlýrken,
cari iþlemler açýðýnýn o kadar büyütülmemesi gerektiði söylemleri ortalýkta dolaþmaktadýr.

Yýllýk büyüme oranýnýn %5lerin üzerine
çýkacaðý kesinleþirken, üretim kapasitelerinin sürekli yükseldiði haberleri ortalýkta
uçuþmaya baþlamýþtýr. AKP iktidarýnýn büyük ve ezici çoðunlukla iktidara gelmesiyle
baþladýðý ilan edilen siyasi istikrar sayesinde ekonominin iyileþtiðini ilan edenler için,
bu ülkede yaþayan insanlarýn bu iyileþmeleri günlük yaþamlarýnda göremediklerinden þikayet etmelerinin de bir önemi bulunmamaktadýr.
Tüm tarihsel süreçte, yaþanýlanlar, ekonomi bilgisi ve deneyimi unutulmuþ, unutturulmuþ ya da görmezlikten gelinmektedir.
Enflasyonda eksi rakamlarý ilan edilirken, kendilerini uzman ekonomist olarak
ilan edenler, yaz aylarýnda konjonktürel
olarak enflasyon düþük çýkar gibisinden hamasi konuþmalarý sürdürürken, diðer yandan verilerin iyi geldiði üzerine muhabbet
edebilmektedirler.
Özcesi, enflasyonun düþüþünden hiç
kimse fazlaca sevinç duymamaktadýr. Tüm
iyi haberlere raðmen, sermaye kesimlerinde bir kaygý, korku varlýðýný sürdürmektedir. (Kimi psiko-ekonomistlere göre, onlarca
yýl enflasyon içinde yaþamýþ bir toplumun
kaygýlý oluþu normal bir psikolojik durumdur!)
Oysa, eksi enflasyon rakamlarý iyi bir
þey ifade etmemektedir. Ekonomi, yýllardýr
içinde bulunduðu bunalýmla yaþayýp gitmektedir. Üstelik, istatistik kurumlarýndan hazine yönetimine kadar tüm bürokrasi ve ekonomi aktörleri, olanlarý algýlayamamakta,
verileri deðerlendirememektedir. Medya
da yazý yazabilen birkaç aklý baþýnda ekonomi yazarý ise, onlar da haklý, bunlar da
haklý diyerek verilerin yaratmýþ olduðu
çeliþkiyi ortaya koymaya çalýþmaktadýrlar
(Güngör Uras gibi).
Yeniden enflasyon konusunun baþýna
dönülmesi gerekmektedir.
Enflasyon nedir?
Metalarýn deðerlerinde gerçek bir artýþ
sözkonusu deðilken, paranýn deðer kaybetmesiyle birlikte fiyatlarýn yükselmesidir.
Eðer bu klasik taným doðru ise, bugün
dolar karþýsýnda TLnin %25 deðer kazandýðý bir ortamda, paranýn deðer kaybetmesinden sözedilemez. Bu nedenle fiyatlarýn (TL
bazýnda) düþmesi kaçýnýlmazdýr.
Yok eðer, TLnin deðer kazanmasý aþýrý deðerlenmesi ise, enflasyonda meydana
gelen düþüþlerin yapay olduðu, dýþsal ve
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ekonomik olmayan bir nedenle ortaya
çýktýðý kabul edilmek zorundadýr. Bu ise,
dolarýn yeniden deðer kazanmasýyla birlikte enflasyonun yükselmesinin kesin olmasý
demektir.
Bugün ekonominin iyi gelen verilerinin
ilk gösterdiði gerçek, ülke içinde üretilen bir
malýn deðerinin dolar bazýnda arttýðýdýr. Ayný
þekilde, ithal edilen ayný malýn deðeri, TL
bazýnda düþüktür. Eðer mallarýn deðerleri
üzerinden (üretim-fiyatlarýndan) satýldýðýný
kabul edersek (spekülatif fiyat-deðer sapmasýný bir yana býrakýrsak), ülke içinde üretilen bir malýn deðeri, altý ay önce bir dolar
(1.700.000 TL) iken, bugün 1,18 dolara yükselmiþtir. Oysa ki, bu malýn deðerini artýran
hiçbir geliþme mevcut deðilken böyle bir
artýþ ortaya çýkmýþtýr.
Ayný biçimde, altý ay önce 1.700.000 TL
deðerinde olan bir dolarlýk ithal malýnýn deðeri, 1.400.000 TLye düþmüþtür.
Diðer tüm etkenler eþit olmak koþuluyla,
ayný malýn farklý iki deðere sahip olmasý durumunda, o malýn gerçek deðerinin (üretimfiyatýnýn) ne olduðunun saptanmasý fazla zor
deðildir. Globalleþen dünya propagandistlerinin anlayacaðý dilden ifade edersek, o
malýn gerçek deðeri uluslararasý emtia borsasýnda ortaya çýkan ortalama fiyatýdýr. Bu
da, o malýn dolar olarak dünya pazarýndaki
fiyatýna eþittir.*
Bu baðlamda, örneðin bir kot pantalonun deðeri (arz-talep dalgalanmasýný hesaba katýlmazsa, fiyatý) uluslararasý pazarda 40
dolar ise, ülke içinde de deðeri ayný olmak
durumundadýr. Ama yukarda ortaya koyduðumuz gibi, TLnin deðerlenmesiyle birlikte bunun deðeri 30 dolar seviyesine inmiþtir.
Bu koþullarda, ülke içinde ve dýþýnda ayný pantalonu üreten iki kapitalistin metalarýnýn deðeri arasýndaki bu fark karþýsýnda,
ya iki ayrý fiyata sahip olacak ve iki ayrý fiyattan satýlacaktýr; ya da her ikisi de ortalama bir fiyattan satýlacaktýr, ki bu durumda
biri metasýný deðerinin altýnda satarken, diðeri deðerinin üstünde satacaktýr.
Eðer piyasada ortalama fiyat 40 dolar
üzerinden gerçekleþiyorsa, birinci kapitalist
* Burada gerçek deðer, ortalama kâr oranýyla belirlenen deðerdir. Arz-talep dengesinin olduðu koþullarda, metalarýn deðerleri üzerinden satýldýðýný varsayýyoruz. Bu durumda, metanýn deðeri ile fiyatý
eþittir.

metasýný deðerinden satarken, ikinci kapitalist deðerinden 10 dolar daha yüksek bir
fiyata satmýþ olacaktýr. Dolayýsýyla birinci kapitalistin kâr oraný normal bir kâr oraný olursa, ikincisinin kâr oraný + %33 daha fazla
olacaktýr. Bu durumda, ikinci kapitalist birincisine göre %33 oranýnda rekabet gücüne sahiptir. Malýný %33 daha düþük fiyattan sattýðýnda bile, birincisinin elde etmiþ
olduðu normal kârý elde etmeye devam
edecektir. Ama birinci kapitalist düþen fiyattan sattýðýnda %33 zarar etmeye baþlayacaktýr.
Hiçbir alýcý, tüketici aptal olmayý kabul
etmeyeceðine ve serbest pazar ekonomisi sözkonusu olduðuna göre, her durumda ikinci kapitalist birinci kapitalisti pazardan silecektir.
Elbette bu durumun tersi de geçerlidir.
Yani ithal mal üreticisi kapitalist 40 dolar
gerçek deðere ve fiyata sahip olan malýný,
dolardaki düþme ve TLdeki deðerlenme nedeniyle 30 dolara satmak zorunda kalýrsa,
bu kez kendisi zarar etmek durumundadýr.
Demek ki, öncelikle, iç piyasada satýlan
mallarýn gerçek deðerinin (fiyat=deðer) ne
olduðunun saptanmasý gerekmektedir.
Emek verimliliðinin çok yüksek olduðu,
sermaye-yoðun teknoloji kullanan emperyalist ülkelerin birim baþýna maliyetleri ile,
düþük verimlilik koþullarýnda düþük ücretle
üretim yapan geri-býraktýrýlmýþ ülke üreticisinin maliyeti ve her ikisinin kâr oranlarýnýn
saptanmasý sadece matematiksel bir iþlemden ibarettir.
Günümüz koþullarýnda dünya fiyatlarý
her malýn deðerinin ölçüsü durumundadýr.
Ýthalat tümüyle dolar üzerinden yapýldýðý için, TLnin dolar karþýsýnda deðer kazanmasý, ithal mallarýn üreticisi açýsýndan bir
zarar ortaya çýkarmamaktadýr. O, malýný
ithal etmek isteyen tüccarla anlaþmayý dolar olarak yapmýþtýr ve her zaman karþýlýðýný
dolar olarak alacaktýr. Dolarýn TL karþýsýndaki durumu, ancak o malý ithal eden ve ülke
içinde satan tüccarý ilgilendiren bir konudur.
Altý ay önce, bir Amerikan þirketiyle 100
bin dolarlýk mal ithali için anlaþma yapmýþ
bir yerli tüccar, altý ay sonra ödeme yapsa
bile, Amerikan þirketi, her durumda 100 bin
dolarýný alacaktýr. Ama dolarýn 1.700 bin olduðu dönemde bu anlaþmayý yapan yerli
tüccar (ithalatçý) için, þimdi 1.400 bin TL
ödemesi yeterlidir. Böylece altý ay önce
1.700den ithal ederek belli bir miktar (ör-
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neðin 100 bin TL) kâr edeceðini hesaplayan ithalatçý tüccar, þimdi 300 bin daha fazla
kâr etmiþ olacaktýr.*
Bu nedenle, dolarýn TL karþýsýnda deðer kaybetmesinden ilk anda kârlý çýkan ithalat kesimidir.
Ayný enflasyon olayýnda olduðu gibi, dolarýn fiyatýnýn yüksek olduðu dönemde anlaþmasý yapýlmýþ ithal malýndan, TLnin deðer kazanmasýyla, fazladan kâr saðlayan ithalatçý, dolar fiyatýnýn düþmeye devam etmesiyle ayný kârý elde etmeyi sürdüremez.
Bu durumda dolarda meydana gelen düþmenin devam etmesi, onun tatlý kârýnýn
sonu demektir. Dolayýsýyla dolarýn deðerindeki düþüþten olumsuz yönde etkilenen de
yine kendisi olmak durumundadýr.
Ancak ithal mallarýnýn iç piyasadaki fiyatlarý, dolardaki düþmeye oranla düþmemiþse, ithalatçýnýn tatlý kârý varlýðýný sürdürecektir.
Bu açýdan, ülke içindeki enflasyonun
düþmesi ya da yükselmesi ithalatçý tüccarý
(ve tabii ithal mallarýný) etkilemez. Onlar için
enflasyon sorunu ihmal edilebilir bir nicelikten ibarettir. Onlarý ilgilendiren tek þey,
ithal ettiði malý satabilmektir. Bu da piyasadaki taleple ilgilidir. Enflasyon yükselse
bile, ithalatçý, yeterli talep saðlayabilmek için
malýn fiyatýný artýrmasa da, tatlý kârýný elde
etmeye devam eder. Sorun, tüketicinin alabileceði fiyat seviyesini yakalayabilmektir.
Böylece yüksek enflasyon koþullarýnda fiyatý artmayan ithal mallarý ile karþý karþýya
kalýndýðýnda (ki burada iç piyasadaki talep
daralmasý belirleyicidir, yani sabit gelirlilerin gelirlerinde reel olarak artýþ olmamasýdýr) ve bu mallar enflasyon endeksinde
önemli bir aðýrlýða sahip kalemler ise, doðal olarak enflasyon rakamlarýnda bir düþme görülecektir.
Ve ekonomiyle ilgili herkesin ve kendini ekonomist zanneden küçük-burjuvalarýn
çok iyi bildiði gibi, düþük kur, ithalatýn artmasý demektir. Kurlardaki her düþüþ ve dolayýsýyla TLnin deðerindeki her artýþ ithalatý
artýrýr. Enflasyon endeksinde ithal mallarýn
sayýsal olarak çokluðu, giderek enflasyonda

&

* Dolarýn sürekli deðer kaybetmesiyle ortaya çýkan
bu artý-kâr karþýsýnda þirketler dolarla borçlanarak
ithalata yönelmiþlerdir. Tümüyle dýþarýya yapýlan bu
borçlanmanýn þirket bilançolarýndaki ilk üç aylýk
sonucu 4,3 milyar dolarlýk döviz açýðý olmuþtur.
(Bkz. Güngor Uras, Milliyet, 31 Temmuz 2003)

eksi rakamlarýnýn görülmesine yol açar.
ATO baþkaný Sinan Aygünün açýkladýðý
gibi, bugün DÝEnin enflasyon endeksinde
tenis topu bile yer almaktadýr. Açýktýr ki, tenis topu ithal maldýr. Dolar olarak alýnan,
ancak TLnin deðerlenmesiyle fiyatý düþük
görünen tenis topu, kaçýnýlmaz olarak enflasyonun düþtüðünü gösteren bir sayýsal karþýlýða sahip olmaktadýr.
Günümüzün iyi ve olumlu ekonomik
haberlerinden bir diðeri ise, iç talepte canlanma olduðudur. Üretimde ve kapasite
kullanýmýnda önemli artýþlar olduðuna iliþkin
verilerle yan yana getirildiðinde, enflasyonda düþüþ devam ediyorsa, talep ile arz
arasýnda ikinci aleyhine olan dengenin varlýðýný sürdürmeye devam ettiði sonucu çýkmaktadýr. Yani enflasyonun düþtüðüne ve
talepte artýþ olduðuna iliþkin açýklamalara
karþýn, piyasadaki arz talepten fazladýr. Bu
durumda fiyatlarýn düþmesinden doðal hiçbir þey yoktur. Hele ki, iç pazar için üretim
yapan küçük ve orta sermayenin yüksek
faiz oranlarýyla aldýðý kredilerle üretim yaptýðý düþünülürse, malýný satabilmek için tek
yapabileceði þeyin fiyatlarý düþürmek olduðunu görmek için ekonomist olmak gerekmemektedir.
Böylece enflasyondaki eksi rakamlarýnýn temel nedeni:
1° Ýthal mallarýnýn toptan ve tüketici fiyatlar endeksinde artan aðýrlýðý nedeniyle,
dolarýn deðerindeki düþüþ;
2° Talepteki daralma, yani halkýn gelirlerinin reel olarak azalmasýdýr.
Her ikisinde meydana gelecek ters yöndeki bir deðiþme, kaçýnýlmaz olarak enflasyonun yükselmesine neden olacaktýr.
Böylece, dolarýn düþmesi ile iç pazardaki talep daralmasý ekonominin bugün içinde bulunduðu durumun anlaþýlmasý için iki
temel olgu durumundadýr.
Ýlk yanýtlanmasý gereken, dolarýn neden
düþtüðü, yani TLnin neden deðerlendiði
sorusudur.
Bugün artýk mikro ekonomist olduklarý
açýkça ilan edilen dünün borsa uzmanlarýna göre, dolardaki düþüþün ilk nedeni,
uluslararasý piyasalarda dolarýn euro karþýsýnda deðer kaybetmesidir.
Oysa bir euronun 1,20 dolar olmasý ile
bir dolarýn 1,20 euro olmasý TL açýsýndan
hiçbir deðere sahip deðildir. Eylül ayý fiyatlarýyla ifade edersek, bir dolarýn 1.400 bin
ve euronun 1.600 bin olmasý ile, bir dola-

Eylül-Ekim 2003 KURTULUÞ CEPHESÝ

rýn 1.600 bin ve bir euronun 1.400 bin olmasý, TLnin deðerini bir kuruþ artýrmaz ve eksiltmez. Olsa olsa, evini dolarla kiralayan ile
euro ile kiraya veren ev sahiplerinin TL olarak gelirlerinde bir farklýlýk yaratýr ve evsahibi ile kiracý için sorun olarak ortaya çýkar.
Ýç piyasada ne talep daralmasýna, ne de
yükselmesine yol açar.*
Demek ki, dolardaki düþüþün nedeni
baþka yerde aranmalýdýr.
Bugün mikro olmayan tüm ekonomistlerin reddedemedikleri gerçek, emperyalist ülkelerin resesyon ve deflasyon olgularýyla karþý karþýya olduklarýdýr. Yani Avrupa
ülkelerinde durgunluk ile fiyat düþüþleri birlikte görülmektedir. Üretimde sürekli düþüþler yaþanýrken, yani arzda artýþ gerçekleþmezken, fiyatlar düþmektedir. Japonya baþta
olmak üzere emperyalist ülkelerin merkez
bankalarýnýn faiz oranlarýný sürekli düþürmelerine raðmen, durgunluk varlýðýný sürdürmekte ve fiyatlar düþmektedir. Bugün dünya
ekonomisinde fiyat düþmesinin karþýlýðý deflasyonist geliþmedir. Hiçbir enflasyon sorunu yokken, deflasyonist politikalar uygulanmazken ortaya çýkan deflasyon, yani enflasyon oranlarýnda eksi rakamlarýn ortaya
çýkmasý emperyalist ekonomilerin en temel
sorunu durumundadýr.
Özcesi, emperyalist ülkelerde aþýrý-üretim bunalýmý varlýðýný sürdürmektedir. Bu,
emperyalist ülkelerdeki aþýrý-üretimin henüz
emilmediðini, yani bunlarý emecek bir talebin ortaya çýkmadýðýný, arz ile talep arasýn* Bilgi ve düþünce konusunda yaþanýlan bunalým
çok daha önemlidir. Dolarla evini kiralayan bir evsahibi, dolarýn deðer kaybetmesi ile gelir kaybýna
uðrar. Dolayýsýyla bu kaybýndan dolayý daha az tüketim malý talep edecektir. Yani talepte bir daralmaya neden olacaktýr. Ancak kiracýsý da ayný miktarda tasarruf etmiþ olacaktýr. Dolayýsýyla birincinin tüketimindeki azalýþý telafi eder. Bu nedenle piyasadaki talep üzerinde gerçek bir etkiye sahip
deðildir. Olsa olsa, dün dolar deðer kazanýrken üzülen ve keþke elim kýrýlsaydý da bu kontratý yapmasaydým diyen kiracý yerine þimdi evsahibi üzülüp
ayný þeyleri söylemek durumundadýr.
Þüphesiz birden çok evi olan evsahibinin tükettiði mallar ile kiracýnýn tükettiði mallar bir ve ayný
deðildir. Evsahiplerinin daha yüksek fiyatlý mallarý
(lüks) tükettiði varsayýlýrsa, dolardaki düþüþten dolaylý olarak etkilenen kesim bu mallarýn üretici ve
satýcýlarý olacaktýr. Yani ancak böylesine bir sektörel talep daralmasý sözkonusudur. Ama ekonominin bütünü açýsýndan (makro) kayýpla kazanç birbirine eþittir. Dolayýsýyla makro ölçekte ve ulusal hesaplar açýsýndan sýfýrdýr.

da dengenin henüz kurulamadýðýný göstermektedir. Emperyalist ülkelerin metalarýnýn
fiyatlarý sürekli düþme koþullarýnda iken,
ayný mallarýn ithal edildiði ülkelerde yükselmesi zaten ekonominin yasalarýna aykýrýdýr.
(Spekülatif faaliyetleri ve politik kararlarý
dýþta býrakýyoruz.)
Amerikan ekonomisi, giderek büyüyen
ve etkisini artýran dýþ ticaret açýðý, yani ithalat giderlerinin ihracat gelirlerinden fazla olmasý sorunu ile yüzyüzedir. Bu koþullarda
Amerikan merkez bankasýnýn faiz indirimleri etkili olamamýþ, kaçýnýlmaz olarak ihracatý artýrabilmek amacýyla dolarýn deðer
kaybetmesini saðlayýcý uygulamalara gidilmiþtir. Amaç, düþük deðerli dolarla ihracatý
artýrmaktýr.
Öte yandan, Irak saldýrýsý ve iþgalinin
masraflarýný karþýlayabilmek için uluslararasý piyasalara daha fazla dolar verilmiþtir ve
verilmesi planlanmaktadýr. Özellikle Irakta
dolarýn para birimi haline dönüþtürülme planý, dolar miktarýnda artýþ anlamýna geldiðinden, dolarýn fiyatý düþme eðilimine girmiþtir.
Bu karþýlýksýz (alýrsýn kaðýdý boyayý, basarsýn parayý) ve deðeri düþük dolarlarýn
Orta-Doðu piyasalarýna girmesi, hem uluslararasý piyasalarda dolarýn deðer kaybetmesini getirirken, hem de Arap turistler ve
sukuk tahvilleri aracýlýðýyla deðeri düþmüþ
ve karþýlýksýz dolarlarýn Türkiyeye aktarýlmasý anlamýna gelmektedir. Böyle bir ortamda dolarýn deðer kaybetmesi kadar olaðan
baþka bir durum yoktur.
Ayný þekilde, euronun deðer kazanmasýyla AB ülkelerinin ihracatta düþüþle yüzyüze gelmesi, özellikle bunun etkisinin Almanyada büyük ölçüde hissedilmesi, euronun
dolar karþýsýnda daha fazla deðer kazanmasýna karþý uygulamalarý da beraberinde getirmektedir.
Ýþte bu iki geliþme, uluslararasý piyasalarda dolar-euro paritesini etkilerken, giderek geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin daha fazla
emperyalist ülke metalarýný ithal edebilmeleri için kurlarý (dolar ve euro olarak) düþük
tutma politikalarýný gündeme getirmektedir.
Ancak bu düþük kur politikasý, dolar-euro
savaþý olarak deðil, üçüncü ülkelerin ulusal paralarý karþýsýnda düþük kur politikasý
olarak ortaya çýkmaktadýr. Bunun en temel
aracý ise, tüm uluslararasý kredi derecelendirme kuruluþlarýnýn risk analizlerini bir
yana býrakarak, kýsa vadeli ticari kredileri
artýrmak olmuþtur. (Uluslararasý kredi de-
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recelendirme kuruluþlarý bu duruma uygun
olarak, gerek ulusal ölçekte, gerek sektörel
ölçekte geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin kredi notlarýný sürekli pozitife çevirmektedir. Oysa
böyle bir pozitif için hiçbir olumlu geliþme
mevcut deðildir.)
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelere, özel olarak da
ülkemize yönelik kýsa vadeli ticari kredilerdeki artýþ, iç piyasalarda döviz bolluðuna yol
açmaktadýr. Bankalarýn yanýnda þirketlerin
de kolaylýkla alabilmeye baþladýklarý bu kredilerle gelen dolarlar TLye çevrildiðinden
dolarýn deðer kaybý ortaya çýkmaktadýr.
Bugün Türkiyedeki bankalar ve holdingler, iç piyasadan düþük fiyattan dolar alabilecek öz kaynaða sahip deðillerdir. Eylül ayý
itibariyle piyasadan alabildikleri toplam dolar miktarý bir milyar dolar civarýndadýr. Bu
miktar, dolar arzýndaki artýþ karþýsýnda, fiyatlarý yükseltici hiçbir etkiye sahip deðildir.
Uluslararasý ekonomide sýcak para
olarak adlandýrýlan kýsa vadeli döviz giriþi
çok büyük boyutlara ulaþmýþtýr. Emperyalist
ülkelerdeki merkez bankalarýnýn faiz oranlarýný düþürmelerine paralel olarak para-sermayenin yönü yeniden geri-býraktýrýlmýþ ülkelere dönmüþtür. Ancak 2000 Kasým ve
2001 Þubat krizinden ders çýkarmýþ olan bu
para-sermaye doðrudan risk almamaktadýr. Sendikasyon kredisi vb. adý altýnda
risk, þirketlere aktarýlmaktadýr.
Enflasyon oranlarýnda eksi rakamlarýn
görülmesinde diðer büyük etkenin iç talepteki daralma olduðunu ise kimse inkar edememektedir. Yani halk kitlelerinin gelirlerinde nominal ve reel olarak meydana gelen düþüþler, talebi düþürmüþtür. Bu durumda, kredi ile çalýþan sermaye kesimleri ve
tüccarlar, mallarýnýn fiyatlarýný düþürmek zorunda kalmaktadýrlar. Ticari kârýn kaynaðýnýn üretimden deðil de, alýcýnýn kandýrýlmasýndan geldiðini sanan tüccarlarýn olduðu
bir ülkede kendisini tatlý kârdan mahrum
býrakacak bir fiyat indirimini hiçbir tüccarýn
gönüllü olarak yapmayacaðý açýktýr.
Þüphesiz bu olumsuz geliþmelerin yanýnda olumlu geliþmeler de vardýr. Yaz aylarýnda iç piyasalarda gözle görülür bir canlanma ortaya çýkmýþtýr. Genel olarak eðlence
sektöründe önemli bir canlanma görülmüþtür. Kiþilerin gelirlerinde reel ya da nominal bir artýþ mevcut deðilken ortaya çýkan
bu talep artýþý, tümüyle hayalidir, yani kredi kartlarý ile saðlanan bir artýþtýr.
Yapýlan açýklamalara göre, geçen yýl 18,5

milyar dolar olan kredi kartý kullanýmý, ilk
altý ayda 16 milyar dolar olarak gerçekleþmiþtir. Yapýlan hesaplamaya göre yýl sonu
itibariyle kredi kartý kullanýmýnýn 30 milyar
dolar olacaðý öngörülmektedir.
Bu hesaba bakýldýðýnda, bu yýl, geçen
yýla göre 12 milyar dolarlýk daha fazla kredi
kartý kullanýmý ortaya çýkmaktadýr. Ýþçilere
ve memurlara sýfýr olmasa da, en fazla
%10luk bir ücret ve maaþ artýþý yapýlacaðý
açýkken, 12 milyar dolarlýk kredi kartý harcamalarýnýn nasýl ödeneceði ise toplumsal bir soru olarak ortada durmaktadýr.
Medyanýn tam desteðinde yürütülen
ekonomi iyiye gidiyor havasýnýn, ülke ekonomisinin iyileþtiði anlamýna gelmediði ne
denli açýksa da, yeni bir kriz dönemine
girip girmeyeceði ise tam bir belirsizlik içindedir. Makro ekonomik veriler ele alýndýðýnda belirsizlik daha da büyümektedir. Ve
herkesin bilmesi gerekir ki, belirsizlik yeni
bir kriz döneminin öngünüdür.
2001 Þubat krizi sonrasýnda ekonominin yeni patronu Kemal Derviþ, IMFnin hazýrladýðý Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda temel sorun olarak sürdürülemez iç borç dinamiðinden söz ediyorduysa da, bugün sürdürülebilir hale gelmiþtir.
(Kemal Derviþle birlikte sürdürülemez iç
borç dinamiði deyimi, yerini iç borçlarýn
çevrilebilirliðine terk etmiþtir)
Þubat 2001 krizi öncesinde 45 katrilyon
olan iç borç toplamý Aðustos 2001de 102
katrilyon TL olmuþtur.
Kemal Derviþ döneminin sona erdiði 3
Kasým seçimlerinden sonra iç borç toplamý
145 katrilyon iken, bugün 179 katrilyona çýkmýþtýr.*
Benzer durum dýþ borçlarda da görülmektedir. 2001 Þubat krizi döneminde 115
milyar dolar olan dýþ borç toplamý 2002 Ekiminde 127 milyar dolara çýkmýþ ve 2003 yýlýnýn ilk üç ayý sonunda 133 milyar dolara
yükselmiþtir.
Böylece Þubat 2001de 181 milyar dolar olan iç ve dýþ borç toplamý 2003 yýlý ortasýnda 260 milyar dolara ulaþmýþtýr. Bu
borçlarýn 6 milyar dolarý dýþ borç olmak üze* Dolar olarak toplam iç borçlar:
1$
$
Þubat 2001
680.00 TL 66 milyar
Aðustos 2001
1.400.000 TL 73 milyar
Kasým 2002
1.680.000 TL 86 milyar
Temmuz 2003
1.400.000 TL 127 milyar
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re toplam 47 milyar dolarý AKPnin dokuz
aylýk iktidarý döneminde gerçekleþmiþtir.*
Medya haberlerinin diliyle söylersek,
dolardaki düþüþ karþýsýnda Merkez Bankasýnýn yaptýðý müdahaleler sonucunda piyasadan 6 milyar dolar alýnmýþ ve böylece
döviz rezervi 30 milyar dolara yükselmiþtir.
Merkez Bankasýnýn dolarýn deðer kaybetmesi üzerine piyasalara müdahale etmesi, aldýðý dolar karþýlýðýnda piyasalara
TL vermesi anlamýna gelmektedir. Merkez
Bankasýnýn aldýðý 6 milyar dolar karþýlýðý olarak, yaklaþýk 9 katrilyon TL piyasalara verilmiþtir. Bu iþlemin doðal sonucu, piyasadaki TL miktarýnda (emisyon miktarý) 9 katrilyonluk artýþ olduðundan (TL arzý) TLnin deðer kaybetmesi ve dolarýn deðerinin yükselmesidir. Ama yapýlan müdahalelere raðmen
böyle bir geliþme olmamýþtýr. Çünkü Merkez Bankasý dolar alýmýyla piyasaya verdiði
TLleri depo alým ihaleleri ile geri toplamýþtýr. Dolayýsýyla piyasada müdahale öncesine göre daha fazla TL bulunmamaktadýr.
Doðal olarak TLnin deðer kaybetmesi diye
bir olay sözkonusu deðildir ve yapýlan sadece gözboyamadýr.
TLnin aþýrý deðerlenmesini önlemeye
yönelik Merkez Bankasýnýn dolar alýmýnýn
gözboyama olmasýnýn en açýk göstergesi
ise, medyanýn artýyor diye göklere çýkardýðý döviz rezervleri ile ilgili verilerdir.
Merkez Bankasý net
Mayýs 2003
Haziran 2003
Temmuz 2003
Aðustos 2003

döviz rezervi (milyon $)
28.383
28.450
28.679
28.450

Görüldüðü gibi, ortada ciddiye alýnabilecek bir döviz rezervi artýþý bulunmamaktadýr.
Ve giderek büyüyen cari iþlemler açýðý
ile ithalat hacmi ülke ekonomisinin ne durumda olduðunu yeterince göstermektedir.
* Bir zamanlar Kemal Derviþin yaptýðý gibi, yeni islamcý ekonomistler de bu sayýlarýn gerçeði yansýtmadýðýný ileri sürmektedirler. Ýddia, iç borçlarýn TL
cinsinden olduðu, dolayýsýyla dolarýn deðer kaybetmesiyle dolar cinsinden borç toplamýnýn artmýþ göründüðü þeklindedir. Böylece AKPnin saðlam
kaynaklara dayanan bir bütçe politikasý izlediði sanýsý yerleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Dolarýn Kasým
2002deki fiyatý üzerinden hesap yapýldýðýnda bile iç
ve dýþ borçlardaki artýþ 26 milyar dolar olmaktadýr.
Bu miktar da yeterince büyüktür.

Dýþ Ticaret

Ocak-Temmuz (milyon $)
2002
2003

Ýhracat
Ýthalat
Dýþ ticaret açýðý

Cari Ýþlemler
1999
2000
2001
2002
2003 (yedi ay)

19.515
27.387
-7.871

25.512
36.607
-11.094**

Dengesi (milyon $)
-1.360
-9.819
3.396
-1.391
-4.544

Tüm bu verilere iç ve dýþ borçlarýn 260
milyar dolara yükseldiðini de eklediðimizde,
ekonominin, gösterilmeye çalýþýldýðý gibi
düzeldiðine ya da iyileþtiðine iliþkin hiçbir belirti bulunmamaktadýr. Ama yapýlan
tüm medyatik propagandaya karþýn, hiç
kimse ekonominin iyileþmesiyle ilgilenmemektedir. Herkesin ilgilendiði tek þey, ekonominin yeniden krize girip girmeyeceðidir. Bu nedenle, tüm iyimser haberlerin
ardýnda yatan, kriz beklentisi ve korkusudur.
Iraka asker göndermeyle ilgili olarak
AKPnin ABD ile Dubaide imzaladýðý 8,5
milyar dolarlýk kredinin dilimli ve her dilim
için ayrýca deðerlendirilecek olan koþullarý
gözönüne alýndýðýnda, ekonominin ve hazinenin ne denli çýkmaz içinde olduðu da görülmektedir.
Herþeyin spekülasyona, borsada kazanýlacaðý umulan kýsa vadeli kârlara, kredi kartlarý ile yapýlan alýþ-veriþlere indirgendiði bir
ortamda, ekonomik verilerle kimsenin ilgilenmeyeceði açýktýr. IMFnin Dubai toplantýlarýnda büyük övgüler düzdüðü Türkiye
ekonomisinin, Eylül ayýnda krize gireceði
beklentisi, yerini iyimserliðe býrakmýþtýr.
Böylece beklentiler hedeflerin önüne geçmiþtir.
Bugün ülke ekonomisi, IMFnin talimatlarýyla döviz çýpasýnýn uygulandýðý 2000 yýlýndaki durumdan çok farklý deðildir. Þubat
2001de adý ve oraný belirtilmeyen, ancak ülke tarihinin en büyük devalüasyonu öncesindeki iyileþme belirtilerinin benzeri haberler, bugün de medya manþetlerinde
yer almaktadýr. Tek farkla ki, medya Þubat
** Bavul ticareti ve altýn ithalatý rakamlarý eklendiðinde dýþ ticaret açýðý, 2002 Ocak-Temmuz döneminde -4.100 $, 2003 Ocak-Temmuz döneminde
-6.943 $ olmaktadýr.
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2001 krizinden ders çýkartmýþtýr, ödevini
daha iyi yapmaktadýr.
Dünün tüm gündem maddeleri yerli yerinde durmaktadýr. Sýcak para yeniden
gündeme gelmiþ, Dünya Bankasý ve onun
yerli þubesi Kemal Derviþ tarafýndan bile dile
getirilmeye baþlanmýþtýr.
Ýthalattaki artýþ ve bunun sonucu olarak
dýþ ticaret ve cari iþlemler açýðýnýn büyümesi, yeniden faizlerin aniden yükselmesi için
uygun ortam oluþturmaktadýr.
Faizler %34lere düþerken, yeniden reel
faizlerin çok yüksek olduðundan sözedilmeye baþlanmýþtýr.
Açýk pozisyonlar yeniden konuþulurken, dünden farklý olarak, bankalardan daha çok, þirketlerin dikkati çekilmeye baþlanmýþtýr.
Bugün ekonominin ilk büyük ve acil so-

runu, þirketlerin açýk pozisyonlarý ve buna
baðlý olarak sýcak paranýn giderek büyük
miktarlara ulaþmasýdýr. Vestelin üretimiyle
ilgili yaptýðý ithalatlarda, tedarikçileri ile olan
alým satým anlaþmalarýndaki yükümlülüklerini finanse etmek için Türkiyede ilk kez
gerçekleþen modelle 80 milyon dolar sendikasyon kredisi almasý ve Turkcellin 100
milyon dolar islami ilkelere dayanan murabaha sendikasyon kredisi peþinde koþmasý,
þirketlerin açýk pozisyonlarý yanýnda, ödeme güçlüðü içinde olduklarýný ve Batý bankalarýndan kredi alamadýklarýný göstermektedir.
Yine de, herþeye ve gerçeklere raðmen,
ekonominin iyileþtiðinden söz edilmeye
devam edilmektedir. Aþaðýdaki haber, ekonominin iyileþme anatomisini göstermeye
yetecektir:

Tarkan için camiye özel ýþýklandýrma
Balkanlarýn, Ortadoðunun ve Türkiyenin en büyük camisi olan Adanadaki Sabancý Merkez Camiinin ýþýklarý, konser için Adanaya gelen mega star Tarkan için
de yandý...
Turneye çýkan Tarkan, ekibiyle Sabancýlar tarafýndan Seyhan Nehri kýyýsýnda
inþa edilen Hiltonsaya yerleþti. Tarihi Taþköprü ve Sabancý Merkez Camii manzaralý kral dairesi pop yýldýzýna tahsis edildi. Genellikle kandil geceleri, Ramazan
ayýnda ve cuma akþamlarý kandil ýþýklarý yakýlan Merkez Camiinin ýþýklarýnda bir
aksama olmamasý için de, cami görevlilerine mesaj iletildi. Hiltonsanýn bulunduðu
Seyhan Nehrinin karþý kýyýsýnda yer alan caminin ýþýklý görüntüsünün konuklarý
çok etkilediði otel yetkililerince ifade edildi...
Adana Müftüsü Mehmet Barýþ, muhteþem caminin gurur kaynaklarý olduðunu
belirterek, þöyle konuþtu:
Bizi arýyorlar, Otelimizde þu kiþiler var diyorlar. Mümkün olup olmadýðýný
soruyorlar, biz de caminin ýþýklarýný yakýyoruz.
Tütsülü odadan camiyi seyretti
Opetin sponsorluðunda Full Force konserler dizisini sürdüren Tarkan ve ekibine Hiltonsada 32 oda tahsis edildi. Tarkanýn isteði üzerine odasýna üzüm suyu,
tütsü, fýndýk, fýstýk, özel þarap ve meyve konuldu. Tarkan Gaziantepte yediði acý
kebap nedeniyle mide rahatsýzlýðý geçirdiði için Adana kebabý acýsýz ikram edildi.
[Hürriyet, 12 Eylül 2003]



Eylül-Ekim 2003 KURTULUÞ CEPHESÝ

... bu unutulmuþ kýtasýnýn büyük bir görevi vardýr: iki, üç, Vietnam yaratmak ya da dünyanýn ikinci, üçüncü Vietnamý olmak.
Emperyalizmin bir dünya sistemi olduðunu, kapitalizmin son
aþamasý olduðunu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz  ve o dünya çapýnda
yenilgiye uðratýlmak zorundadýr. Bu mücadelenin stratejik sonu, emperyalizmin yýkýlmasý olacaktýr. Bize, bu dünyanýn sömürülenlerine ve
azgeliþmiþlerine düþen pay, emperyalizmin temellerini ortadan kaldýrmaktýr: biz ezilen uluslar, onlara sermaye, hammadde, teknisyen
ve ucuz emek vererek, ve onlardan yeni egemenlik araçlarý olan yeni
sermaye, silah ve her çeþit materyal alarak mutlak bir baðýmlýlýk içine
sürüklenmekteyiz.
Bu stratejik hedefin temel unsuru tüm halkýn gerçek kurtuluþu olacaktýr. Pekçok olayda bu kurtuluþ silahlý mücadeleyle gerçekleþecek
ve Bizim Amerikada sosyalist devrim kaçýnýlmaz olacaktýr.
Emperyalizmin yýkýlmasý hedeflenirken, onun baþýný kimin çektiði
kesinlikle belirlenmek zorundadýr. Bu, ABDden baþkasý deðildir.
Taktik hedefi, düþmaný çevresinden koparýp onu yaþam alýþkanlýklarýyla gerçeðin gücünün çarpýþtýðý yerlerde savaþmaya zorlamak olan,
genel anlamda bir görevi gerçekleþtirmeliyiz. Düþman küçümsenemez;
ABD askerleri, teknik yeteneklere sahiptir ve onu korkutucu kýlacak
ölçüde silahlarla ve kaynaklarca desteklenmektedir. Onun sahip olmadýðý þey, bugün onun en büyük düþmaný olan Vietnamlý askerlerin
en yüksek düzeyde sahip olduklarý ideolojik motivasyondur. Biz, bu
orduyu moralini bozarak yenebiliriz  ve bu moral, onlarý bozguna
uðratarak ve daha fazla kayýp verdirerek bozulabilir.
Fakat zafere götüren bu kýsa yol daha þimdiden çok açýkça istenmesi gereken fedakarlýklarý içermektedir. Ve bunlar, sürekli olarak mücadeleden kaçtýðýmýz ve baþkalarýnýn bizim için kendilerini tehlikeye
atmalarýný istediðimiz zaman dayanmaya mecbur olacaðýmýz fedakarlýklardan belki daha az acý verici olacaktýr.
Ernesto Che Guevara

!
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LEVENT ERTÜMER

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

LEVENT ERTÜMER ve FARUK AÇÝL yoldaþlar, 1977 yýlýnda THKP-C/HDÖ üyesi olarak örgütsel faaliyette bulundular. 14 Eylül 1977 günü faþist
milislere yönelik silahlý eylem hazýrlýðý sýrasýnda
yanlarýnda bulunan bombalarýn patlamasý üzerine
yaþamlarýný yitirdiler.

FARUK AÇÝL

1959/BERGAMA
14 EYLÜL 1977/BERGAMA

ZÝYA ERDÖNMEZ

1954 SÝVAS/KANGAL
17 EKÝM 1980 ÝSTANBUL/KADIKÖY

"

1954 Sivas/Kangal doðumlu Ziya yoldaþ, 1973
yýlýnda Ýstanbul Ýktisat Fakültesine giriþiyle devrimci
mücadeleye aktif olarak katýlmýþtýr. 1973-76 arasýnda öðrenci hareketi içinde çalýþmýþ ve 1974 yýlýnda AÖSne yönelik faþist saldýrýlarda yaralanmýþtýr.
1975-76 döneminde ÝYÖKD Yönetim Kurulu üyesi
olarak çalýþmýþ ve 1977de THKP-C/HDÖnin Öncü
Savaþýna baþlamasýyla birlikte profesyonel kadro
olarak devrimci savaþa katýlmýþtýr. 1979 sonlarýnda THKP-C/HDÖ-Ýstanbul Ýl Komitesi üyeliðine getirilmiþ ve 1980 de Genel Komite üyesi olmuþtur.
17 Ekim 1980 günü Kadýköy Nüfus Dairesinin basýlmasý eylemi sýrasýnda oligarþinin resmi zor güçleriyle girdiði çatýþmada katledilmiþtir.
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SERDAR SOYERGÝN
1960/ADANA
26 EKÝM 1980/ADANA
1960 yýlýnda Adanada doðdu. Faþist milis saldýrýlarýn yoðunlaþtýðý bir
dönemde, lisede devrimci mücadeleye katýlmýþtýr. Liseden sonra Adana
Eðitim Enstitüsüne girmiþ ve burada THKP-C/HDÖnin örgütsel faaliyetleriyle tanýþmýþtýr. 1979 yýlýnda THKP-C/HDÖ üyesi olarak okul ve mahalle
iliþkilerinde çalýþmýþ ve 1979 ortalarýnda Adana Çukobirlik Yað Fabrikasýna
iþçi olarak girerek, sendikal çalýþmalarýn örgütlenmesine katýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýndaki etkinliði, sarý sendikacýlar tarafýndan etkisizleþtirilmek amacýyla
polise ihbar edilmiþ ve bir süre polis tarafýndan gözaltýna alýnmýþtýr. 1980
baþýndan itibaren polis tarafýndan aranmasý üzerine, illegal örgütsel faaliyette bulunmakla görevlendirilmiþtir.
14 Eylül 1980 günü Süleyman AYDEMÝR yoldaþla birlikte gerçekleþtirdikleri cezalandýrma eylemi sonrasýnda oligarþinin resmi zor güçleriyle silahlý
çatýþmaya girmiþler ve çatýþmada bir tank yüzbaþýsýný öldürmüþlerdir. Serdar
yoldaþ, çatýþma sýrasýnda aldýðý iki kurþun yarasý sonucu oligarþinin eline
tutsak düþmüþtür.
Olayda bir yüzbaþýnýn öldürülmesi nedeniyle 12 Eylül faþist askeri yönetimi çýlgýna dönmüþ, halka ve devrimcilere duyduklarý bütün kinlerini Serdar
yoldaþýn yargýlanmasýnda göstermiþlerdir.
40 gün süren tüm yargý-yargýtay ve onay iþlemleri, hiç bir hukuk kuralýna uyulmaksýzýn gerçekleþtirilmiþ ve idam cezasý 25-26 Ekim 1980 gecesi
infaz edilmiþtir.
Serdar yoldaþýn son isteði, zafer günü yoldaþlarýyla birlikte içmeyi tasarladýðý kahveyi, cellatlarýn gözlerinin içine bakarak içmek olmuþtur.

#
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Devletin Gizli Belgeleri ile
Derin Devlet Edebiyatý

Bu strateji anarþistleri, halktan fiziki ve psikolojik olarak tecrit ederken,
halktan personel, malzeme ve istihbarat desteði almalarýný önleyebilmelidir.
Psikolojik harekât, bu stratejinin büyük bölümünü teþkil etmeli ve ayaklanmayý yok etmesi kadar mani de olabilmelidir. Anarþistlerin teþkilatlarýný
ve yönetici kadrosunu bertaraf etmek veya tesirsiz hale getirmek bu stratejinin temel ilkesi olmalýdýr. Her ayaklanma hareketinin nüvesini teþkil eden ve
ekseriyetle küçük bir grubun oluþturduðu merkezi yönetici kadrosu (liderler)
çok iyi gizlenmesine raðmen, meydana çýkartýlmalý, yok edilmeli ya da baþka
þekillerde tesirsiz hale getirilmelidir. Vurucu tedhiþ unsurlarýnýn (kuvvetlerinin) yok edilmesi stratejinin formüle edilmesinde dikkate alýnacak diðer bir
unsurdur. Bu unsurlar üzerinde baský, öncelikle polis ve diðer güvenlik kuvvetlerince sürdürülür. Ve zayiat vermelerine, ikmal maddelerinin tahribine, morallerinin bozulmasýna çalýþýlýr. Bu arada strateji, anarþistlere eylemlerini
gönüllü olarak durdurmalarý hususunda ikazda bulunan müspet programlarý
da ihtiva etmelidir.
[Org. Necdet Üruðun 4 Aralýk 1979 tarihinde Sýkýyönetim Komutanlarý
toplantýsýna sunduðu rapor]

$

Rüþvetin, yolsuzluðun, hortumculukun
ekonomik, toplumsal, siyasal ve askeri alanlarýn tümünde ülkemiz tarihinin hiçbir döneminde görülmemiþ boyutlara ulaþtýðý günümüzde son moda, devletin gizli belgelerinin gazetecilerin ellerinde dolaþmasý ve köþe yazarlarýnýn iddialarýný kanýtlamanýn bir
malzemesi olarak kullanýlmasýdýr.
Ertuðrul Özkökün kriptolarý gördümle
baþlayan yazýlarýnýn ardýndan moda, Ýsmet
Berkanýn Radikalde devletin gizli yönetmeliði ya da MGKnin gizli yönetmeliði
baþlýklarýyla yayýnlanan yazý dizisi ve ardýndan Milliyette Fikret Bilanýn Irak saldýrýsý
öncesine iliþkin ABD-Türkiye mutabakat
metinlerini yayýnlamasý, artýk devletin gizli damgasý taþýyan hiç bir belgesinin gizli
olmadýðýnýn açýk kanýtlarý olmuþtur.
Bu ülkede, dýþiþlerinin kriptolarýnýn basýna sýzdýrýldýðý gerekçesi ile bakanlar ve
memurlar hakkýnda aðýr ceza davalarýnýn
açýldýðý kolayca unutulmuþ ve kriptoyu

gördümle baþlayan yazýlar hiçbir yasal takibe uðramadan ve uðrayacaðý korkusu bile
taþýmaksýzýn gazete manþetlerinde yer almýþtýr.
TCKnýn 132. maddesine göre, Devletin
emniyetine veya dahili, yahut beynelmilel siyasi menfaatlerine taallük eden evrak veya
vesikalarý tamamen veya kýsmen yok eden,
tahrib eden veya üzerlerinde sahtelik yapan
veyahut muvakkaten de olsa bunlarý tahsis
olunduklarý yerden baþka bir yerde kullanan, hile ile alan veya çalan kimse sekiz seneden aþaðý olmamak üzere aðýr hapis cezasile cezalandýrýlýr. Üstelik bu gizli belgelere, devletin menfaatleri namýna gizli kalmasý lazýmgelen malümat arasýnda, dahili
veya beynelmilel siyasi sebeplerle neþrolunmayan Hükümet muamelelerinin ihtiva ettiði malümat da dahildir.
Bu maddeye dayanýlarak Hasan Celal
Güzelin dýþiþleri bakanlýðý döneminde Hürriyette yayýnlanan bir haberle ilgili olarak
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DGMde dava açýlmýþtýr. Öte yandan, ÖzalBush görüþmesinin tutanaklarýnýn yayýmlanmasýyla ilgili olarak Güneþ gazetesi Yazýiþleri
Müdürü Alev Er hakkýnda da 132. madde
kapsamýnda dava açýlmýþtýr.
TCKnýn 132. maddesine baðlý olarak, deðiþik dönemlerde, devletin gizli belgelerini
yayýnlamaktan dolayý gazeteler hakkýnda davalar açýlmýþ olmasýna raðmen, bugün kriptolar ve gizli yönetmelikler gazete manþetlerinden inmemektedir. Üstelik, kendi yasalarýnca açýkça suç oluþturan bu davranýþlar büyük hizmet olarak alkýþlanabilmektedir.
Bu ortamda, Radikal gazetesi Gizli
MGK Genel Sekreterliði Yönetmeliðini yayýnlayarak ülkeye büyük bir hizmette daha bulunmuþtur. Doðan Holdingin entel
gazetesi Radikalin çok bilmiþ baþyazarý ve
Genel Yayýn Yönetmeni Ýsmet Berkan, Kendi adýma, son dört gündür yaptýðýmýz Milli
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliðinin gizli
yönetmeliði ile ilgili yayýnlarý, Radikalin Türkiyede demokratikleþmeye ufak da olsa bir
katkýsý olarak görüyorum diyerek bu hizmeti demokrasi uðruna yaptýklarýný söylemektedir.
42 maddeden oluþtuðu söylenen gizli
MGK Genel Sekreterliði Yönetmeliðinin öne
çýkartýlan maddesi ise psikolojik harekâtla
ilgili olanýdýr.
Radikalde yayýnlanan Radikal Ankara
Bürosu Ýstihbarat Þefi Deniz Zeyrekin büyük bir gazetecilik baþarýsý olarak ilan edilen gizli yönetmeliðinin Toplumla Ýliþkiler
Baþkanlýðýnýn görevlerine iliþkin 23. maddesinin d fýkrasýnda þunlarýn yazýlý olduðu
söylenmektedir:
d. Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterinin emir ve direktifleri ile;
1. Devletin varlýðý ve baðýmsýzlýðý,
ülkenin bütünlüðü ve bölünmezliði,
toplumun huzur ve güvenliði ve Anayasal rejimin korunmasýnda;
2. Türk toplumunu Atatürkçü düþünce, Atatürk ilke ve inkýlaplarý, milli
ülkü ve deðerler etrafýnda birleþtirerek, milli birlik ve bütünlüðü saðlayýcý her türlü psikolojik tedbirin alýnmasýnda;
3. Anayasa düzenine, milli birlik
ve bütünlüðe, Türk milletini Atatürkçü düþünce, Atatürk ilke ve inkýlaplarý
doðrultusunda ve milli ülkü ve deðerler etrafýnda birleþtirilerek milli

hedeflere yönlendirmeye karþý, yurtiçi
ve yurtdýþýnda oluþan tehdidin etkisiz kýlýnmasýnda;
Milli Güvenlik Kurulu kararlarý
ile bunlara iliþkin Bakanlar Kurulu
kararlarýna istinaden gerekli olan
psikolojik harekât hizmet ve faaliyetlerini planlar, ilgili bakanlýk, kamu
ve özel kurum ve kuruluþlarda bu konudaki uygulamalarý koordine, takip
ve kontrol eder, görevli birimleri planlar istikametinde yönlendirir.*
Görüldüðü gibi, MGKnin gizli yönetmeliðinin toplumla iliþkiler baþkanlýðýnýn asýl
görevi, psikolojik harekât planlamak ve
yürütmek olarak tanýmlanmaktadýr.
Toplumla iliþkiler, herkesin bilebileceði
gibi, public relation olarak ingilizcede ifade edilen halkla iliþkilerden baþka birþey
deðildir. Ve her halkla iliþkiler bölümünün
görevi ise, kendi faaliyet alanýna iliþkin olarak gerekli manipülasyonlarý (güdüleme,
yönlendirme) yapmaktýr. Doðal olarak, manipülasyon yapmak, hedef kitlenin psikolojik davranýþlarýný etkilemekle özdeþtir.
Bu yönüyle, MGK gizli yönetmeliðinin
ilginç hiçbir yaný bulunmamaktadýr. Ama Ýsmet Berkan ayný kanýda deðildir. O, gazetesinin yaptýðý hizmeti þöyle yorumlamaktadýr:
Bu yönetmeliðin 12 Eylül darbecileri tarafýndan kaleme alýnan ve hâlâ yürürlükte olan en önemli gizli belgelerden biri olduðunu hiç akýldan çýkarmamak lazým. Yönetmelik, yazýldýkdan tam 20 yýl sonra basýna sýzýyor
ve hepimiz 12 Eylülün mantýðý hakkýnda bir kez daha birinci elden fikir
sahibi olma imkânýný elde ediyoruz.
Halka karþý psikolojik harekât yapma gereðini gizli de olsa bir dokümana yazmak, sadece darbecilerin
ce- saret edebileceði bir þey.**
Yazýmýzýn giriþinde yer alan Org. Necdet
Üruðun 4 Aralýk 1979 tarihli sýkýyönetim
komutanlarý toplantýsýnda verdiði rapor, olayýn hiç de 12 Eylülle birlikte baþlamadýðýný
göstermektedir.
Ayný þekilde 12 Mart dönemine iliþkin
belgeler araþtýrýldýðýnda, bu dönemde açýkça faaliyet yürüten kontra-gerillanýn yürüttüðü psikolojik harekâtlara iliþkin sayýsýz
* Radikal, 27 Aðustos 2003.
** Radikal, 28 Aðustos 2003.
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bilgiye ulaþmak olanaklýdýr.
Daha da ötesi, Amerikan emperyalizminin CÝA ve medya aracýlýðýyla yürüttüðü
psikolojik harekâtlara iliþkin binlerce belge
ve bilgi mevcuttur. Ýsmet Berkanýn iddia ettiði gibi, halka karþý psikolojik harekât yapma, ne 12 Eylül askeri darbesinin buluþudur, ne de sadece MGK Genel Sekreterliði
nin görevidir. Dünyada ve ülkemizde, devrimci mücadeleye karþý, Amerikan emperyalizminin kontra-gerilla faaliyetlerinin en temel unsurlarýndan birisi, her zaman, psikolojik harekât olmuþtur.
Bu gerçekleri bir yana býrakýp, AKPli bakanlar tarafýndan sýzdýrýlan gizli yönetmelikleri yayýnlamak, AKP hükümetine yaranmak amacýndan baþka birþey ifade etmemektedir. Baþta Ýsmet Berkan olmak üzere,
pek çok gazeteci, köþe yazarýnýn, uzun
yýllar MGK Genel Sekreterliðine baðlý Toplumla Ýliþkiler Baþkanlýðýyla birlikte çalýþtýklarý ve hatta MÝTin psikolojik harekâtlarýnda bizzat görev aldýklarý ise gizli kalmaktadýr.
Bu gizlilik içinde Ýsmet Berkan, demokrasiye katký yapmak amacýyla gazetesinde yayýnlanan gizli yönetmelikten yola
çýkarak derin devlet edebiyatýný daha da
geliþtirmektedir.
Ýsmet Berkan sormaktadýr:
Acaba Uður Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kýþlalý ve hatta Necip Hablemitoðlu cinayetleri de birer
psikolojik harekât mýydý?
Ve böylece derin devletin yürüttüðü
psikolojik harekât, elçabukluðuyla þeriatçý
kesimlere yönelik bir harekâta dönüþtürülmektedir. Ýsmet Berkan demektedir ki, derin devlet, bu gizli yönetmelikten aldýðý
güçle, þeriatçýlarý (Ýsmet Berkan için belki
de islamcý demokratlar) sindirmek amacýyla Uður Mumcu ve diðerlerini öldürmüþtür. Böylece Uður Mumcu ve diðerlerinin
öldürülmesinden sorumlu olarak görülen
þeriatçýlar üzerindeki þüpheler silinmeye çalýþýlmaktadýr.
Þüphesiz, gizli yönetmelik, emekli olan
generallerin, özellikle de MGK Genel Sekreteri görevinden emekli olan Org. Tuncer
Kýlýnçýn þeriatçý tehlike üzerine yaptýklarý
açýklamalarýn üzerine yayýnlanmýþtýr. Ertuðrul Özkökün emekli generaller tartýþmasýndan çekildiðini ilan ettiði tarihe denk
getirilmiþtir. Görev, Radikal ve Ýsmet Berkan
tarafýndan devralýnmýþtýr.

Artýk derin devlet edebiyatýný entel
Radikalle sürdüregitmek, AKP hükümeti ile
iliþkileri derinleþtirmek için bulunmaz bir
fýrsat olmaktadýr. Aydýn Doðan fýrsatý deðerlendirerek, Kelkit açýlýþlarýný, bu kez, Devlet
Bahçeli yerine Tayyip Erdoðanla yapar.
Hürriyetle baþlatýlan ve Radikalle devam ettirilen psikolojik harekât, þimdi Doðan Holdingin RP uzmanlarýnýn icraatý olurken, derin devlet edebiyatý yapanlar memnuniyetle Aydýn Doðan-Tayyip Erdoðan ikilisinin görüntülerini izlemekle yetinmiþlerdir.
Ama yaptýklarý dezinformasyonun, Doðan Holding lehine bir psikolojik harekât
olduðunu bilenlerin, tüm baþarýlarýna raðmen içleri rahat deðildir.
Ýsmet Berkan, görev aldýðý bu psikolojik harekâtýn sonuçlarýndan da korkmaktadýr. Gizli yönetmelikin yayýnlandýðý güne
iliþkin olarak þöyle yazmaktadýr:
Cevabýný asla alamayacaðýmý bildiðim bazý sorular var aklýmda; tehlikeli sorular... Hele dün günün bazý
saatlerinde Radikalin internetteki
web sitesinin baþýna gelenlerden
sonra iyice tehlikeli hale gelen sorular...
Evet, derin devletin, gizli yönetmeliði
açýklayan Radikalden intikam alacaðýndan korkmaktadýrlar. Korkularý öylesi boyutlara ulaþmýþtýr ki, Radikal web sitesinin
kendi beceriksizlikleri nedeniyle teknik sorunlarla karþýlaþmasýndan bile bir komplo
aramaya baþlamýþlardýr.*
Bugüne kadar Amerikan emperyalizminin devrimci mücadelelere karþý dünya çapýnda yürüttüðü kontra-gerilla faaliyetlerinin
aðýrlýk noktasýný kitle ve kadro pasifikasyonunun oluþturduðu, biraz olaylarý izleyen
herkesin bildiði gerçeklerdir. Pasifikasyon
ise, kitleleri ve kadrolarý sindirmek amacýyla yürütülen yýldýrma harekâtý, yani terör
harekâtý ile birlikte yürütülür. Terör, kitlesel
ve kadrosal katliamlardan iþkenceye kadar
her yolun kullanýldýðý temel bir pasifikasy* 29 Aðustos 2003 tarihli Radikal gazetesinde Ýsmet
Berkanýn iyice tehlikeli hale gelen durumun kanýtý olarak gösterdiði web sitesinin baþýna gelenler "error-log" dosyalarýnýn kendi sabit disklerini
doldurmasýndan ibarettir. Ancak komplo yapanlar,
doðal olarak komplodan korkarlar. Kendi teknik sorunlarýný psikolojik harekât gibi sunan Radikal, bu
yolla ne denli tehlikeli bir iþe kalkýþtýklarýný, dolayýsýyla ne denli yiðit olduklarýný göstermeye çalýþmaktadýr.
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on aracýdýr.
Amerikan emperyalizminin pasifikasyon
yöntemlerinin diðer unsuru ise, medya
aracýlýðýyla dezinformasyon yapmak ve bu
yalan haberlerle devrimcilere olan güveni
sarsmaya çalýþmak olmuþtur.
Bir zamanlarýn I. Ordu Komutaný, Genelkurmay Genel Sekreteri ve Genel Kurmay
Baþkaný olan Necdet Üruðun 1979da söylediði gibi, psikolojik harekât bu stratejinin büyük bölümünü teþkil eder. Ýsmet Berkan gibi kendi bireysel ve holdingsel çýkarlarý için derin devlet edebiyatý yapanlar,
devrimci mücadeleye karþý yürütülen psikolojik harekâta karþý deðillerdir. Onlarýn
demokrat kafa yapýlarýna göre, psikolojik harekât, devrimcilere karþý olduðu sürece haklý ve mazur görülebilir birþeydir.
Psikolojik savaþ, askerlikte çok
önemli bir kavram. Bunu anlayabiliyorum. Savaþýyorsunuz ya da caydýrýcýlýk saðlamaya çalýþýyorsunuz, o zaman psikolojik savaþa da baþvurmalýsýnýz. Düþmaný yanýltmak, düþmaný
korkutmak için böyle þeyler yapýlýyor.*
Bu radikal demokrat baylara göre, ortada bir savaþ varsa, psikolojik harekât
baþvurulmasý gereken bir yoldur. Ama ortada AKP gibi yaðlanmasý gereken yeni bir
hükümet varsa, ne olursa olsun psikolojik
harekâta baþvurmak anti-demokratiktir!
Ýsmet Berkan, devletin gizli belgelerini
hiçbir cezai soruþturmaya uðrama korkusu
olmaksýzýn yayýnlarken, bu yolla demokratikleþmeye katkýda bulunurken, ayný zamanda kendisinin geçmiþ dönemlerde hangi dezinformasyon haberlere imzasýný attýðýný ve bunlarý hangi derin devletin talimatlarýyla yaptýðýný da açýklamak zorundadýr. Aksi halde, yapýlanlarýn demokrasi ile,
ülkenin demokratikleþmesi ile uzaktan yakýndan bir ilgisi olmadýðýný kabul etmek durumundadýrlar.
Bizler, devrimciler olarak, düþmanýn
her türlü yolu ve yöntemi kullanarak, bizleri yok etmeye, devrim mücadelesini önlemeye çalýþtýðýný çok iyi biliyoruz. Onlar, tarihe karþý, insanlýðýn tarihsel geliþimine karþý
bir savaþ yürütmektedirler. Er ya da geç yenilmeye mahkumdurlar. Onlarýn yürüttüðü
savaþ, ister devrimcileri yok etmeye yöne* Ýsmet Berkan, Radikal, 29 Aðustos 2003.

lik fiziki harekâtlar olsun, ister psikolojik harekâtlar olsun, temelde teröre, iþkenceye ve
yalan haberlere dayanýr.
Bizler, devrimciler olarak, emperyalizmin
ve onun yerli iþbirlikçilerinin, devrimci mücadelelere karþý yürüttükleri teröre, iþkenceye ve yalan habere dayanan psikolojik savaþýyla onlarca yýldýr savaþýyoruz. Ýsmet Berkan gibi derin devlet edebiyatý yapan demokrat görünümlü kiþilerin bu savaþta emperyalizmin ve onun iþbirlikçilerinin yanýnda yer aldýðýný defalarca gördük. Bugün bizlerin karþýsýna geçip, sömürücü sýnýflarýn çýkar çatýþmalarýnýn devlet aygýtý içindeki yansýlarýnda saf tutmamýzý beklemek aptallýðýna düþmektedirler.
Onlar, bu tür yayýnlarla, kendilerinin ne
denli demokratikleþme yanlýsý olduklarýný
gösterirken, ayný zamanda oligarþik devlet
aygýtýnýn onlarca yýldýr devrimcilere karþý
yürüttüðü psikolojik savaþý teþhir ettiklerini
göstermeye çalýþmaktadýrlar. Onlarca yýldýr
herkesin bildiði gerçekleri yeni birþeymiþ
gibi sunarken, tüm karþý-devrimci faaliyetleri, katliamlarý, iþkenceleri basit biçimde
Genelkurmayýn iþi haline indirgeme çabasý içindedirler.
AKPyi oluþturanlarýn, bizzat 12 Eylül askeri darbesi döneminde Suudi Arabistan
dan Rabýta aracýlýðýyla nasýl finanse edildikleri ve bunlarýn Uður Mumcu tarafýndan nasýl ortaya çýkartýldýðý gazete sayfalarýnda yazýlýdýr. Cezaevlerinde tutsaklara zorla din
dersleri verilmeye çalýþýldýðýný pek çok kiþi
kolayca anýmsayacaktýr.
Tüm bunlar, derin devletin psikolojik
harekâtýnýn parçalarý olarak görülmezken
gelip, AKP hükümetine yönelik þeriatçýlýk,
takiyecilik açýklamalarýný psikolojik harekât
diye nitelemek þarlatanlýktýr. Bu kiþi ki, birkaç yýl önce, solculuk, hayatýnýn bir döneminde kendini solcu olarak da tanýmlamýþ
olan bana, birden tedavisi mümkün olmayan bir hastalýk gibi gözüktü diyen kiþidir.
Bu kiþinin, demokratikleþmeye katký
yaftasýyla derin devlet edebiyatý yaparak
solu kendi holdinginin çýkarlarýna yedeklemeye çalýþmasý ise tam bir aptallýktýr. Bu aptallýðý anlamayacak kendisi gibi bazý solcular bulacaksa da, devrimci mücadele bunlarý tasfiye edebilecek güce her zaman sahip olacaktýr.
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Borsa Yatýrýmcýlarýnýn
Yüzü Gülerken...

Ancak daima anlamsýz þeylere yapýþýp kalan,
Haris elleriyle topraklarý kazarak define arayan
Ve bir solucan bulunca sevinen dar kafalýlar,
Bütün ümitlerini kaybetmiyorlar.
(Goethe, Faust)

... onlar da bir zamanlar belki iyi insanlardý. Anne-babalarýnýn ya da
çocuklarýnýn çok iyi bildiði gibi, borsa yatýrýmcýlýðý baþladýktan sonra deðiþmiþlerdi. Belki politik olarak kendilerini solda tanýmlýyorlardý, belki de ülkenin içinde bulunduðu durumun temelinde emperyalizme baðýmlýlýðýn yattýðýný
düþünüyorlardý. Ama ne olduysa oldu, borsa macerasýyla birlikte deðiþtiler.
Bir zamanlar, ülkenin insanlarýný, gençlerini ve hatta kendi çocuklarýný Amerikan emperyalizminin hizmetine vererek elde edilecek dolarlarýn rüyasýný görmezlerdi. Ve belki bir bürokrat olarak, bir memur olarak, dürüst, ahlaklý, görevini tam olarak yapan, rüþvet almayan bir insandý. Ama borsaya yatýrdýðý
paralarýnýn küçüldüðünü, kredi kartlarýnýn temerrüt faizlerinin büyüdüðünü
gördükçe iþini bilen memur haline geldi. Ve þimdi yeniden gülebileceði,
insan gibi insan olabileceði günlerin hayalini bile kurmakta zorlanmaktadýr.
Onun bu hayalinin gerçekleþtirebilmesi için son bir fýrsat yeterli olacaktýr,
yeter ki Amerikanýn istedikleri yerine getirilsin. Sonra... Belki tövbekar olacaktýr. Bir daha borsaya para yatýrmayacak, iþini layýkýyla yapacak, rüþvet almayacak, kýsacasý ailesiyle birlikte borsasýz yeni bir yaþama baþlayacaktýr... Yeter
ki borsa bir kez onun için yükselsin!

!

Kurtuluþ Cephesinin 74. sayýsýnda Borsa Yatýrýmcýlarýnýn Yüzü Ne Zaman Gülecek? baþlýklý yazýmýzý yukardaki sözlerle bitirmiþtik. Ve aradan iki ay geçtiðinde, Amerikanýn isteklerinin, yani Iraka asker gönderilmesinin ilk adýmý olarak 8,5 milyar dolarlýk kredinin imzalanacaðý haberleriyle
borsa coþtu.
Kolay yoldan, emek harcamaksýzýn, üretmeksizin ve karþýlýk ödemeksizin yaþamanýn
ve köþe dönmecilikin baþlý baþýna bir dünya görüþü haline getirildiði, kent küçük-burjuvazisinin yaþam tarzý haline dönüþtüðü bir
tarihsel dönemde, hiç þüphesiz borsa baþ

tacý edilmek durumundadýr.
1982de bankerlere varlarýný yoklarýný
yatýrarak kolay yoldan para kazanma yolunu tutanlar, her kaybettiklerinde, daha büyük hýrs ve þevkle yeni kaybetme araçlarýna yönelmiþlerdir. Kýsa vadeli birkaç kazançtan sonra gelen topyekün kayýplar, týpký milli
piyango bileti gibi, bir gün bana da çýkabilir mantýðý ile, yeni bir yatýrým aracý arayýþýnýn baþlangýcý olmuþtur.
Borsa simsarlýðýný kurnazlýk olarak öðrenmiþ birkaç eðitim görmüþ kiþinin birkaç
yýllýk luxus ve zeytin aðacý yaþamlarý gözleri karartmaya yetmiþtir.
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Bütün bu þaþalý ve tantanalý görüntünün
ardýnda borsa, ne olduðu bilinmeyen ve
bilinemeyen bir tabu haline gelmiþtir.
Kendisini Amerikan yuppisi zanneden,
zaman zaman kafasýný kazýttýrarak büyük
borsa uzmaný imajýyla ortalýkta dolaþan,
Ertuðrul Özkökün siyah laptoplu dinamik
genç iþadamýnýn tabusu olan borsa, onlar
için bir yaþam tarzýdýr. O, kendisini gelmiþ
geçmiþ tüm tabularý yýkmaya adamýþsa da,
borsaya toz kondurtmayacak kadar tutucudur. Onlarýn tapýnaðý borsa ve tanrýsý borsa
endeksidir.
Kimisi holdinglerin yatýrým danýþmanlýðý servislerinde prim karþýlýðý çalýþýrken, kimileri yatýrým ortaklýðý personeli olarak görev yaparlar. Bazýlarý ise, holdinglerin halkla iliþkiler ya da yeni adlarýyla PR bölümlerinde medya için manipülasyon amaçlý
haberler üretmekle uðraþýrlar.
Sayýlarý, etkilerine ve etki alanlarýna göre
çok küçüktür. Kafa yapýlarý, mantýklarý, tüm
üniversite öðrencilerini etkileyecek kadar
yaygýndýr. Üretilen haberlerle, reklamlarla,
televizyon dizileriyle etkinliklerini sürdürürler ve yeniden üretirler. Tüm görünümlerindeki ortak yanlara karþýn, borsa konusunda
tek bir fikre de sahip deðillerdir.
Kimisine göre borsa, uzun vadeli yatýrým aracýdýr. Bunlara göre, borsa yatýrýmcýsý, hesaplarýný uzun vadeli yapmalý, alacaðý kaðýtlarýn performans kriterlerine
dikkat etmeli, þirketin yýllýk bilançolarýný izlemeli ve yatýrýmýný bir sepet gibi düþünerek, deðiþik yatýrým araçlarý arasýnda
orantýlý olarak daðýtmalýdýr. Riski yüksek hisseler alarak hýzlý kazanma yoluna gitmek
yerine, bu riski daðýtan baþka kaðýtlara
da yatýrým yapmalýdýr. Hatta, en iyisi, biraz dolar, biraz euro, biraz altýn, biraz hazine bonosu ve kalaný ile hisse senedi satýn
alýnmalýdýr. Bu sayede risklerden korunulmuþ olunacaðýna inanýrlar.
Bir bölüm borsa danýþmaný ise yaþamda risk almaktan hoþlananlar için vardýrlar. Bunlar boðalar olarak, kafalarýný
New-York borsasýnýn CEOsu Dick Grasso
gibi kazýtmýþ olabilecekleri gibi, saçlarýný at
kuyruðu yapmýþ yuppi görünümünde de
olabilirler. Siyah camlý jiplere binmekten, eðlenmekten ve risk almaktan hoþlananlar
için borsa büyük bir heyecan yeridir. Kýsa
sürede, hatta birkaç saat içinde vurup çýkan ve kazanýlan para ile Lailada eðlenmek isteyenlerin danýþmanýdýrlar. Bunlarýn

tavsiyesine göre borsa, beklentilerin satýn alýndýðý yerdir. Ýyi bir av köpeði gibi, beklentinin kokusunu iyi alanlar için, borsa tam
istenilen yerdir.
Üçüncü borsacý tipi ise, kendisini ayý
olarak görür. Büyük miktarlarla oynar ve
ayý gibi büyük paralarla piyasayý ezer geçer. Ne yazýk ki bunlarýn böylesine ayýlýk
yapabilecek büyük paralarý yoktur. Bu yüzden deðerlerinin büyük bir holding tarafýndan keþfedilmesini beklerler. O güne kadar
deðiþik medya organlarýnda borsa habercisi olarak çalýþarak günlerini geçirirler. Makro ekonomiden, makro büyüklüklerden ve
global ekonomideki geliþmelerden konuþmayý severler.
Oysa borsa, sermayenin mutlak gücünün dolaylý yoldan yürütüldüðü yerdir.
Bir yandan hükümete ve memura rüþvet
vererek, diðer yandan borsa aracýlýðýyla
hükümetlerle ittifak kurarak bunu gerçekleþtirir. Devlet borçlarý arttýðý oranda,
borsanýn devlet üzerindeki gücü artar.
Diðer yandan borsa, küçük yatýrýmcýlarýn parasýyla düþük faizli kredi saðlama
yeridir.
Ve son olarak, her türlü spekülasyonun
egemen olduðu bir alandýr borsa. Hiçbir
ekonomik deðere sahip olmayan, içi boþaltýlmýþ þirketlerin hisselerinin pazarlanmasý
yoluyla vurgun yapýlan yerdir. T. Özalýn
yap-iþlet-devret formülü gibi, al, spekülasyon yap ve sat formülü geçerlidir.
Ýþte borsa, bu ayýlar ile boðalar arasýnda, av köpekleri ile spekülatörlerin yeri haline gelir. Amaç tektir: küçük yatýrýmcý olarak adlandýrýlan küçük-burjuvalarýn birikimlerini toplayarak sermayenin hizmetine vermektir.
Doðal olarak, borsa macerasýnda tüm
fatura küçük yatýrýmcýya ve iç borçlanma
senetleri yoluyla borsaya baðlanmýþ olan
devlete çýkar. Kaybetmenin bir alýþkanlýk ve
yaþam tarzý haline geldiði borsada geçerli
olmayan ve gerçekleþmeyen tek þey tövbekarlýktýr.
Televoleci ekonomistlerden, Kemal
Derviþin arkadaþý, bir zamanlarýn CHP genel baþkan adayý, saygýdeðer Prof. Hurþit
Güneþ son günlerdeki borsa yükseliþine iliþkin þunlarý yazmaktadýr:
Borsada beklenen yükseliþ gerçekleþiyor
Þu anda borsadaki yükselme çok
gecikmiþ bir olgu. Çünkü iki yýldýr ve-
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riler olumlu geliyor, bir yandan enflasyon düþüyor, diðer yandan ihracata dayalý bir büyüme gözleniyor, fakat bir türlü borsada yaprak kýmýldamýyordu. Malum; büyüme ortamlarýnda þirket karlýlýklarý arttýðýndan, borsadaki fiyatlar da yürür.*
Prof. Hurþit Güneþe göre, 2000 yýlý baþýnda borsa 20 bine dayanmýþ, hatta geçmiþti. O tarihte kurlar bugünkü düzeyinin
üçte biri kadardý. Kýsacasý bu hesaba göre
þimdi borsa endeksinin 60 bine dayanmasý
gerekiyordu. Gerçi o zaman borsa aþýrý þiþmiþti. Üstelik kriz sonrasý her þeyin fiyatý
düþtü. Kýsacasý, þimdi borsanýn 25-30 bin
aralýðýnda olmasý daha normaldir.
Evet, Hurþit Güneþe göre, borsa endeksinin 60 bine dayanmasý gerekiyorsa da, 2530 bin aralýðýnda olmasý normaldir. Ancak,
Ýstanbul Borsasý, henüz 14.000leri test etmekle meþguldür.
Bu kafayla hareket edildiðinde, gün
alým günüdür. Her hisse kapýþ kapýþ alýnmalýdýr. Ne de olsa, saygýdeðer Prof.umuz
borsanýn normalinin 25-30 bin olduðunu
söylemektedir ve bugün henüz 14 binlerde
dolaþmaktadýr. Hurþit Güneþe inanarak hisse alanlar, endeks 25-30 bin Hurþit Güneþ
normaline çýktýðýnda %100 kâr edeceklerdir! Kýsacasý, bir yatýr iki al!
Herþey iyi ve hoþ olsa da, borsanýn gerçek deðerini ya da aþýrý þiþkinliðini kim
ve neye göre belirleyecektir?
Eðer borsa, beklentilerin satýn alýndýðý
yer ise ve birileri Iraka asker gönderilmesi
karþýlýðýnda Amerikadan 8,5 milyar dolar geleceði beklentisi içinde ise, satýn alýnan beklenti nedir?
Herkes bilmektedir ki, borsada Amerikan kredisi deðil, þirketlerin borsaya kota
ettikleri hisse senetleri satýn alýnýr. Amerikan
kredisi herhangi bir þirketin kasasýna gitmeyeceðine göre, hangi hisse senedinin kâr
(borsacý diliyle prim) getireceði nasýl bilinecektir?
Bunlarýn arz-talep iliþkisi dýþýnda hiçbir
yanýtý bulunmamaktadýr. Eðer birileri (her
zaman olduðu gibi küçük yatýrýmcý) Amerikan kredisi geleceði belli olunca borsanýn
yükseleceðini düþünüp daha fazla para yatýrma eðiliminde ise, beklentileri satýn almak
olanaklýdýr. Yapýlacak tek þey, bu küçük yatýrýmcýnýn eðilimini hesaplayýp, hangi his-
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* Milliyet, 23 Eylül 2003.

seleri alabileceðini tahmin edip, bu hisseleri ondan önce ve düþük deðerden satýn almaktan ibarettir. Sonra küçük yatýrýmcý
elindeki küçük parasý ile çýkýp gelecektir.
Alýnan hisse senetlerini onlara daha yüksek
fiyattan satarak, kýsa günün kârý cebe atýlacaktýr.
Küçük yatýrýmcý artýk mutlu olabilir.
Yükseleceðini umduðu borsaya parasýný yatýrmýþ ve karþýlýðýnda þu ya da bu þirketin
hisse senedine sahip olmuþtur. Artýk tek yapacaðý iþ, aldýðý hisse senedinin daha yüksek bir getiri saðlayacak hale gelmesini
beklemektir.
Ýþte borsanýn gerçekliði de burada yeniden baþlar.
Alýnan hisse senedinin gerçekten deðer
kazanabilmesi için, o hisse senedini çýkaran þirketin kârlarýnýn yükselmesi gereklidir.
Ancak bu da yeterli deðildir. Þirketin, ayný
zamanda elde ettiði kârlarýný hisse sahiplerine temettü olarak daðýtýyor olmasý gerekir. Doðal olarak, þirketin temettü miktarý
ve oraný, hisse senedinin gerçek deðer artýþýný ifade eder.
Eðer borsaya kota edilmiþ bir þirket, yýl
içinde %20 kâr elde etmiþ ise ve bunu hisse sahiplerine ayný oranda daðýtýrsa, hisse
senedinin deðeri %20 artmýþ olacaktýr. Yýl
baþýnda 1.000 dolarlýk hisse senedi alan küçük yatýrýmcýnýn elindeki hisse, yýl sonunda %20 kâr payý (temettü) ile 1.200 dolar
deðerinde olacaktýr. Artýk o, güvenli bir biçimde hisse senedini %20 fazlasýyla satabilir.
Ancak eðer hisse senedini yeni deðerinden satmayýp, sadece temettü payýný almakla yetinirse, elindeki hisse senedinin deðeri
yeniden ilk alýþ fiyatýna düþecektir, yani
1.000 dolar olacaktýr.
Böylece, 1.000 dolarlýk hisse senedi, %20
faiz getiren herhangi bir mevduattan, hazine bonosundan daha baþka bir þey deðildir.
Bu durumda borsanýn iyi bir yatýrým
aracý olarak kabul edilmesinin tek yolu,
yýllýk temettü oranýnýn, ortalama faiz oranýndan daha yüksek olmasý ile olanaklýdýr. Bu
nedenle, þirketlerin performansýna, yani
yýllýk kâr ve temettü oranlarýna bakýlarak,
borsanýn herhangi bir faiz getiren yatýrým
aracýndan daha fazla getiri saðlayýp saðlamayacaðýna bakýlmak durumundadýr.
Örneðin Ýþ Bankasý-Doðan Holding ortaklýðý olan Petrol Ofisinin (POAÞ) 2002 yýlý kârý
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228 trilyon TL olmuþtur. Toplam sermaye
miktarý 252 trilyon TL olduðuna göre, POAÞ
ýn 2002 yýlý kâr oraný %90 olmaktadýr. Yani
1.000 TL nominal deðerli POAÞ hissesinin
2002 yýlý sonu itibariyle deðeri 1.900 TLdir.
1.000 TL nominal deðerli hisse senedinin 2002 yýlýndaki borsadaki fiyatý ise 34.000
TL seviyesinde olmuþtur.
Bu durumda %90 kâr oraný üzerinden
nominal fiyattan hisse baþýna elde edilen
900 TLlik kâr, borsa fiyatýndan %2,6 olmaktadýr. 2002 yýlý enflasyonu %26,4 olduðuna
göre, POAÞ hisselerinin reel getirisi -%24
olmaktadýr. Yani POAÞ hissesi alan küçük
yatýrýmcý 2002 yýlýnda %24 zarar etmiþtir.
Ancak bu zarar sadece kâr payý üzerinden görülen zarardýr. Öte yandan 2002 yýlýnýn Mart ayýnda 34.000 TLden satýlan POAÞ
hisselerinin bugünkü fiyatý 4.650 TLdir. Küçük yatýrýmcýnýn (ki toplam 98 bin kiþidir)
buradaki zararý %86dýr.
Böylece POAÞa nominal hisse baþýna
%90 kâra gidenler, borsa fiyatýndan %86 zararla oturmuþlardýr.
Görüleceði gibi borsa, tümüyle spekülasyona dayanan deðer þiþirici tapýnak durumundadýr.
Yeniden Amerikan kredisi ile coþan
borsaya dönecek olursak, Eylül ayýna 11.652
seviyesinden baþlayan ÝMKB-100 endeksi, 19
Eylül günü 13.663e yükselmiþ ve kredi anlaþmasýnýn Dubaide imzalanmasýyla birlikte (23 Eylül) 14.031 olmuþtur. Böylece ÝMKB100 endeksi 2.372 puan artarak %20 deðer
kazanarak coþmuþtur.
Herþey iyi olmakla birlikte, biz, POAÞýn
küçük yatýrýmcýsýna birkez daha bakmak
durumundayýz.
1 Eylül günü 4.375 TL olan POAÞ hisseleri 19 Eylülde 4.624 seviyesine yükselmiþ
ve 23 Eylül günü 4.675 seviyesine çýkmýþtýr.
Deðer kazanma oraný %6dýr. Coþan borsanýn hiçbir coþku göstermeyen hissesi
olarak POAÞ, Ertuðrul Özköke fazlaca bir
getiri saðlayamamýþtýr. 98 bin küçük yatýrýmcýnýn, geçen yýl 34 bin liradan aldýðý hisse senetlerinin eski deðerine ulaþtýðýný görebilmesi için, POAÞ hisselerinin %627 deðer
kazanmasýný, dolayýsýyla ÝMKB-100 endeksinin %2.069 yükselmesini beklemek durumundadýr. Bu da endeksin 290.301e ulaþmasý demektir.
Ama yine de POAÞ yatýrýmcýsý fazlaca
üzülmemelidir! Ne de olsa arkasýnda Doðan
Holding ve %5le çalýþan tetikçisi Ertuðrul

Özkök vardýr. Dün yaptýklarý gibi, yarýn da
yeni haberler üreterek POAÞ hisselerinin
yükselmesini saðlayabilirler.* Ancak POAÞ
hisselerinin fiyatýný %627 yükseltmeye Ertuðrul Özkökün bile gücünün yetmeyeceði
kesindir.
Yýllar boyu insanlarýn (elbette bu insanlar, küçük yatýrýmcýlardýr) ellerindeki paranýn enflasyon karþýsýnda erimemesi için
bir yol olarak borsaya yöneleceði beklentisiyle pusuda bekleyen borsa simsarlarýnýn,
herþeyin bu kadar iyi gittiðinin söylendiði
bir ortamda sevinçle ellerini oðuþturduklarý
açýktýr. Ama yine de bekledikleri oranda geliþme olmamýþtýr.
Dünya ekonomisinin düzelme sinyalle* Medya holdinglerinin þirketlerine çýkar saðlamak
amacýyla, kendi gazete ve televizyonlarýný kullanmalarý olaðan iþler haline gelmiþtir. Kimi zaman devlet
teþvikleri ya da ihaleleri alýmý için bir þantaj aracý
olarak kullanýlan medyanýn borsayla iliþkisi, sürekli gerçek dýþý haberlerle, kendi þirketlerinin borsadaki deðerini alabildiðine yükseltmek þeklinde olmaktadýr. Borsa yasasýnca yasak olan manipülasyon yaparken en sýk kullanýlan yöntem, þirkete iliþkin önemli bir olayý haber haline getirmek olmuþtur.
POAÞýn ödeyemez hale geldiði borçlarý karþýlýðýnda ipotek edebileceði tek þey hisse senetleri olmuþtur. Ýpotek aþamasýnda yapýlan manipülasyonlarla POAÞ hisseleri belli oranda yükseltilerek alacaklýlarý aldatmaya çalýþmýþtýr.
Medya aracýlýðýyla en son yaptýklarý manipülasyon Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsý öncesinde baþlamýþtýr.
1 Mart günü tezkerenin TBMMde kabul edilmemesi üzerine 40 bin Amerikan askerinin Türki-yeye
yerleþmesinin önünün kapanmasýyla POAÞ alacaklýlarý kapýya dayanmýþlardýr. Bunun üzerine 16 Mart
tarihli gazetelerde þu haber yer almýþtýr:
Savaþýn yakýtý POAÞtan
Aydýn Doðan Grubunun yüzde 50 ortaðý olduðu
Petrol Ofisi A.Þ. turnayý gözünden vurdu. Kuzey
Iraka cephe açýlýnca Amerikan Ordusunun kullanacaðý akaryakýtýn büyük bölümünü POAÞ saðlayacak.
Bu haberle ilgili olarak POAÞýn ÝMKBye gönderdiði açýklamada þöyle denilmiþtir:
Bilindiði gibi olasý Irak Harekatý kapsamýnda
ABD Silahlý Kuvvetleri, çeþitli konularda (taþýma ve
üslerin modernizasyonu gibi) Türkiyedeki özel ve
kamu kuruluþlarýndan hizmet temin edebilmek
amacý ile görüþmeler yapmaktadýr.
Bu çerçevede ABD Silahlý Kuvvetleri akaryakýt
ihtiyacýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý için çeþitli akaryakýt daðýtým þirketlerinden teklif istemiþ olup, þirketimizce de istenen teklif için kotasyon verilmiþtir.
Sözkonusu teklifler ABD Makamlarý tarafýndan
deðerlendirilmekte olup, ancak ABD Silahlý Kuvvetleri ile þu ana kadar herhangi bir genel anlaþma yapýlmamýþtýr. Konu ile ilgili geliþmeler Baþkanlýðýnýza
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ri verdiðinin gazete haberlerinde sürekli yer
aldýðý bir ortamda istenilen seviyeye yükselemeyen ÝMKB endeksi, þimdilik bu birkaç binlik artýþla mutlu olmaya çalýþacaktýr.
Dünya ekonomisinin düzelip düzelmemesi, Almanya ve Japonya baþta olmak
üzere, emperyalist ülke ekonomilerinin durgunluk içinde olmalarý, Amerikan bütçesinin rekor açýk veriyor olmasý borsa simsarlarýnýn ve onlar tarafýndan güdülenen küçük yatýrýmcýlarýn umurunda deðildir.
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ve kamuoyuna en kýsa zamanda duyurulacaktýr.
Ancak en kýsa zaman Irak saldýrýsýnýn sona
erdiði 10 Nisan olmuþtur:
17.02.2003 ve 04.04.2003 tarihli yazýlarýmýzda
belirtildiði üzere ABD Silahlý Kuvvetlerinin akaryakýt
ihtiyacýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý için þirketimizce
istenen teklif için kotasyon verildiði Baþkanlýðýnýza
bildirilmiþtir. Sözkonusu teklifler ABD Makamlarý tarafýndan halen deðerlendirilmekte olup, þu ana kadar herhangi bir genel anlaþma yapýlmamýþtýr.
Þirketimize ulaþan bilgiler, ABD Silahlý Kuvvetlerinin Yumurtalýkta yeralan kendilerine ait depolarý vasýtasý ile yurt dýþýndan tedarik ettikleri akarya-

Her ne kadar onlar, globalizm yandaþý
olsalar da, tüm varoluþlarý ÝMKBnin yerel bir
borsa olarak kalýyor olmasýna baðlýdýr. Yerel
ve içe kapanýk bir ekonomi karþýtýymýþ gibi
görünüyorlarsa da, ÝMKB, yerel ve içe kapanýk olduðu sürece spekülasyon yapabileceklerini çok iyi bilmektedirler. Borsa vurgunlarý ile Lailada, Bodrumda eðlenebilmek
için globalizmden bile vazgeçmeye hazýrdýrlar.
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kýtlarý tankerlerle Kuzey Iraka nakletmeye baþladýðý
doðrultusundadýr.
Amerikan emperyalizminin Irak saldýrýsýnýn sona
erdiði, Türkiye sýnýrlarý içinde konuþlanan Amerikan
askerinin bulunmadýðý bir tarihte, teklifler ABD makamlarý tarafýndan halen deðerlendirilmekte olduðundan söz edildikten sonra, ABDnin Yumurtalýkta
kendilerine ait depolardan akaryakýt sevkettiði bilgisi (istemeye istemeye) açýklamaya eklenmiþtir.
Tezkere kabul edilmediði için Amerikan ordusuna satacaðý akaryakýttan elde edeceðini umduðu
kârlarýndan olan POAÞ, bu manipülasyonla yine de
alacaklýlarýný bir ay süre ile atlatabilmiþtir.
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KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI-I
MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
OLÝGARÞÝ NEDÝR?
MARKSÝZM-LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL,
EYLEM KILAVUZUDUR-III
THKP-C/HDÖ VE 15 YIL
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ
VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
GRAMSCÝ ÜZERÝNE
REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU
ULUSAL SORUN ÜZERÝNE
BDS: BÝR PRAGMATÝK SAPMA
YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE
ZAFER BÝZÝM OLACAKTIR! [Ankara Davasý Savunmasý]
DEVRÝM PROGRAMLARI
RUS DEVRÝMÝNDEN ÇIKAN DERSLER
ESKÝ BÝR GERÝLLANIN EMEKÝ
PASS VE YENÝ ÇÖZÜMÜN FIRSATÇILIÐI

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

Sermaye, kâr olmadýðý zaman ya da az
kâr edildiði zaman hiç hoþnut olmaz, týpký eskiden doðanýn boþluktan hoþlanmadýðýnýn söylenmesi gibi. Yeterli kâr olunca
sermayeye bir cesaret gelir. Güvenli bir
% 10 kâr ile her yerde çalýþmaya razýdýr;
kesin % 20, iþtahýný kabartýr; % 50, küstahlaþtýrýr; % 100, bütün insani yasalarý
ayaklar altýna aldýrýr; % 300 kâr ile, sahibini astýrma olasýlýðý bile olsa, iþlemeyeceði cinayet, atýlmayacaðý tehlike yoktur.
Eðer kargaþalýk ile kavga kâr getirecek olsa, bunlarý rahatça dürtükler.
[T. J. Dunning, akt. Marks, Kapital, Cilt: I, s. 779]

