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Cumhuriyetin 80. yýlýnda, sürekli düþen enflasyon verileriyle desteklenen ekonominin düzeldiðine iliþkin, medya ve AKP propagandasýnýn
gerçek niteliði üzerine bir deðerlendirme.

Chenin ... iki, üç daha fazla Vietnam bildirisinde yer alan deðerlendirme.

Solla, sol ideolojiyle hiçbir iliþkisi bulunmayan
solun ve pragmatist düþüncelerle hareket
eden solun, yaklaþan yerel seçimlerle ilgili küçük çýkar hesaplarýyla kurduklarý iliþkiler.

Onlar,
Kurtuluþa Kadar Savaþ þiarýyla
savaþtýlar ve topraða düþtüler.
Anýlarý, devrimci mücadelenin yolunu aydýnlatmaya devam ediyor.

&
Kendilerini taksitle satan, leasingle kiralayan
þehir küçük-burjuvazisinin son borsa macerasý
üzerine.

[Üç taksitte 1 kilo domates]
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Türkiyede Amerikan emperyalizminin onayý olmaksýzýn askeri darbe yapýlamayacaðýna inanan þeriatçýlarýn ýlýmlý islamcý görüntüsü altýnda geliþtirdikleri iþbirlikçiliðini ve onlarýn medyadaki destekçilerini irdeleyen bir yazý.
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Amerikan emperyalizminin desteðiyle iktidara
gelen AKPnin, savunduðunu iddia ettiði islami
ideolojiyi, para karþýlýðýnda nasýl satýþa çýkardýðýnýn ve bu satýþýn Ortadoðu halklarýnýn emperyalizm tarafýndan daha fazla sömürülmesi planlarýna nasýl payandalandýðýný irdeleyen bir yazý.
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Laik-þeriatçý Kamplaþmasý,
Askeri Darbe,
Demokrasi vs.

Herkesin bildiði gibi, 3 Kasým seçimleri
sonrasýnda AKPnin tek baþýna büyük bir çoðunlukla iktidara gelmesiyle birlikte þeriatçýlýk ve cumhuriyetin laiklik temeli en sýk
konuþulan ve tartýþýlan konularýn baþýnda
gelmiþtir.
Muhafazakar demokratlar söylemiyle,
AKPnin þeriat istemi ve yönelimi ýlýmlý islam tanýmlamalarýyla yumuþatýlýp, kabul
edilebilir bir biçime sokulmaya çalýþýlýrken,
laikliðin ýlýmlý islamla çeliþmediði propagandasý yürütülmektedir. Özellikle Amerikan
emperyalizminin beslediði medya propagandistleri tarafýndan yönlendirilmeye çalýþýlan bu faaliyetler, iþbirlikçiðin yeni adresi
olarak görülen AB yandaþlarý tarafýndan da
(belli oranlarda) desteklenmektedir.
Bu faaliyetler karþýsýnda yer alan laikçiler ise, kendilerini kemalist ya da ulusalcý olarak tanýmlamakta ve ülkenin
þeriat tehlikesi ile karþý karþýya olduðunu
söyleyerek, laik güçlerin, þeriatçýlýða ve
AKP iktidarýna karþý birleþmeleri gerektiðini
savunmaktadýrlar. Laik güçlerin vazgeçilmez ve asli unsuru olarak ordu kabul edildiði için, bu kesimlerin tüm propaganda ve
faaliyetleri askeri darbe istemi olarak deðerlendirilmektedir.
Kurtuluþ Cephesinin deðiþik sayýlarýnda
ortaya koyduðumuz gibi, AKP iktidarýnýn
ýlýmlý islam vb. sözcüklerle önemsizleþtirilmeye çalýþýlan þeriatçýlýðý karþýsýnda, ordunun temel güç olarak görülmesi ve gösterilmesi, AKP iktidarýnýn Amerikan emperyalizminin tüm isteklerini kayýtsýz-þartsýz yerine getirme çabasýyla kendi karþýtýný yaratmýþtýr.
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.
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.*
AKP hükümetinin Kýbrýs, Ýncirlik üssü,
Kuzey Irak vb. konularda birbiri ardýna yaptýðý açýlýmlar, Amerikan emperyalizminin
desteðini almaya ve bu yolla askeri darbeyi
engellemeye yönelik çabalardýr.
Benzer biçimde, laik bir askeri darbenin Amerikan emperyalizminin onayý olmaksýzýn gerçekleþemeyeceðini düþünen
sivil laik güçler ise, bir yandan Amerikanýn desteðini almak amacýyla Irak konusunda Amerikan emperyalizminin isteklerinin
yerine getirilmesini isterken, diðer yandan
puslu havayý seven kurt gibi AKP ile Amerikan emperyalizmi arasýndaki balayý döneminin bitmesini beklemektedirler. Bu bek* Kurtuluþ Cephesi, AKP Mehteraný Eþliðinde 8,5
Milyar Dolarlýk Baðdat Seferi, Sayý: 75, Eylül-Ekim
2003.
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leyiþ içinde anti-þeriatçý askeri darbenin diri
güçleri olarak kabul edilen genç subaylar
ýn bir çýlgýnlýk yapmalarýnýn önüne geçmek amacýyla ordu komutanlarý, kuvvet komutanlarý ordunun geleneklerine, temayüle ve askeri hiyerarþiye aykýrý görülen demeçler ve açýklamalar yapmaktadýrlar.
Böylece þeriatçýlar ve laikler, Amerikan
emperyalizminin onayý olmaksýzýn askeri
darbe yapýlamayacaðý konusunda ortak bir
paydaya sahip olmuþlardýr.
Þeriatçýlarý ve laikleri birleþtiren bu ortak
payda, ülkedeki hiçbir þeyin kendi iç dinamiði ile geliþmediðinin, tümüyle dýþ dinamiklere baðýmlý olunduðunun açýk kabulünden baþka birþey deðildir. Bu, ayný zamanda ülkenin ve ulusun onuru ve gururu
Türk Silahlý Kuvvetlerinin de Amerikan
emperyalizmine baðýmlýlýðýnýn açýk bir itirafýdýr.
Bu gerçeðe raðmen, ayný çevreler, tüm
yaptýklarýnýn ve yapacaklarýnýn ülke için
(Türkiye için) ve halk için olduðunu söylemekten de geri kalmamaktadýrlar.
2004 yýlýna girildiðinde AKP önderliðindeki þeriatçýlarla laikçiler arasýndaki mücadele giderek keskinleþmeye ve yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr.
AKP, hükümetinin ikinci yýlýnda, yerel seçimler yaklaþýrken þeriatçý çekirdek kadro
nun istemlerine uygun olarak yasal düzenlemelere yöneldiðinde, laikçiler generaller
aracýlýðýyla tavýrlarýný ortaya koymaktan bir
an için geri kalmamýþlardýr.
Ege Ordu Komutaný Orgeneral Hurþit Tolon, Bu memleket hep güzel insan yetiþtirirdi. Son zamanlarda hain de yetiþtirmeye baþladý diyerek bugüne kadar laikçiler adýna söylenmiþ en aðýr sözleri söylerken, Tayyip Erdoðan, padiþah torunlarýyla
görüþmeler yaparak, Beyaz Sarayda beyazlar içindeki türbanlý karýsýyla W. Bushun
karýsýnýn fotoðraflarýný çektirerek karþý hamlesini yapmýþtýr.
Org. Hurþit Tolon, Bu memleket hep
güzel insan yetiþtirirdi. Son zamanlarda hain
de yetiþtirmeye baþladýderken, o güzel insanlarýn kendileri tarafýndan nasýl iþkenceden geçirildiðini, katledildiðini unutmuþ görünürken, hainlerin Rabýta paralarýyla
1980lerde nasýl kendileri tarafýndan beslenildiðini de anýmsamak istememiþtir.
Ayný þekilde Tayyip Erdoðan, beyazlar
içinde türbanlý karýsýnýn Beyaz Sarayda
poz vermesini saðlarken (büyük halkla iliþ-

kiler uzmanlarýnýn akýllarýyla) Türkiye Cumhuriyetinin baþbakaný olduðunu ve þeriatýn
kurulacaðý ülkenin Türkiye olduðunu unutmuþtur.
Soldan devþirilmiþ birkaç küçük-burjuva
aydýnýnýn ve saçlara jöle sürmenin karizma artýrdýðýný sanan birkaç yuppi taklidi
küçük-burjuvanýn derin tahlillerine inanýp,
bu ülkede Amerikan emperyalizminin onayý
olmaksýzýn askeri darbe yapýlamayacaðýný
sananlarýn bilmeleri gereken ilk gerçek,
Amerikan emperyalizminin onayý dedikleri
þeyin bizzat Amerikan emperyalizminin çýkarlarýndan baþka birþey olmadýðýdýr.
Amerikan emperyalizmi, (isterse global
olsun) çýkarlarý Türkiyede islam cumhuriyeti kurulmasýný gerektirdiðinde, laik güçlerin temel gücü kabul edilen ordu aracýlýðýyla bu islam cumhuriyetini kurdurtmakta bir an bile tereddüt etmeyecektir. Ayný
þekilde, Amerikan emperyalizminin çýkarlarý islam cumhuriyetini gereksiz kýldýðýnda
da, ayný ordu, bu kez þeriatçýlarýn tepesine
balyoz gibi inecektir.
Amerikan emperyalizminin desteðinde
þeriat yönetimi kuracaklarýný sanan þeriatçýlar þunu da çok iyi bilmelidirler:
Bugün, Afganistanda islam cumhuriyeti
kurdurtan, Irakta islam cumhuriyeti kurulmasýnýn planlarýný yapan Amerikan emperyalizmi, öte yandan Ýrandaki islam cumhuriyetini yýkmak için tüm olanaklarý seferber
etmiþtir. Ýrandaki molla yönetimini devirmeyi en yakýn hedefler arasýna almýþ olan
Amerikan emperyalizminin bu faaliyeti radikal islama karþý ýlýmlý islam propagandasýyla desteklenmektedir. Bu amaçla
ýlýmlý islamýn radikal islamdan çok daha
güzel olduðunun propagandasý yürütülmektedir. Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý bu propagandanýn basit bir aracý olarak
medya karþýsýna çýkartýlmýþtýr. Beyaz Sarayda beyazlar içinde türbanlý kadýn görüntüleri Amerikan emperyalizminin bu amaçlarýyla ve propagandasýyla örtüþmektedir.
Mesaj, Ýrandaki ýlýmlý islamcýlaradýr.
Ancak ýlýmlý islamcýlar, reformist Kürtler gibidirler. Radikalleri ortalýkta varolduklarý sürece itibar görürler, radikalleri yokedildikten sonra, onlar da kullanýlmýþ mendil gibi bir yana atýlacaklardýr. Nasýl ki, komünizme karþý radikal islamcýlar (Usama
Bin Laden baþta olmak üzere) kullanýlmýþ
ve sonra dünya çapýnda Amerikan emperyalizminin terörizme karþý savaþýnýn hedefi
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haline getirilmiþlerse, bugün ýlýmlý islamcýlar da radikal islamcýlarýn tasfiye edilmesinin basit birer piyonu, aracýdýrlar.
Yine Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn unutmamalarý gereken bir olgu da,
Pakistandýr.
Bugün Pakistan Ýslam Cumhuriyetinin
baþýnda yer alan Pervez Müþerref askeri darbeyle iktidara gelmiþtir. Yerli medyada da
bolca yazýldýðý gibi, Pervez Müþerrefin eþinin
baþý açýktýr ve Benazir Butto gibi beyaz bir
örtü bile takmamaktadýr. Bu da göstermektedir ki, Amerikan emperyalizmi için, laik
askeri darbe ile islam cumhuriyeti birbiriyle çeliþmemektedir.
Ýþte Amerikan emperyalizminin bu laik
asker-sivil þeriatçý karmasý yönetim biçimi AKP teorisyenleri tarafýndan da algýlanmýþ görünmektedir.
Þeriatçýlara muhafazakar demokrat tanýmý getirerek imajmakerlýk yapan Tayyip
Erdoðanýn danýþmaný Yalçýn Akdoðan, 8
Aralýk 2003 tarihli Yeni Þafak gazetesinde bu
algýlamayý þöyle açýklamaktadýr:
-Devlet mi toplumu Müslümanlaþtýrmalý,
- Müslüman toplum mu devleti dinileþtirmeli,
- Yoksa her ikisi de mi birbirini
ideolojik bir dönüþüme tâbi tutmamalý?
Muhafazakar demokrat Yalçýn Akdoðanýn siyasal islamýn dönüþümüne iliþkin
verdiði bu üç seçenekten birincisi, açýk biçimde yukardan devletin ele geçirilmesini ve bu devlet aracýlýðýyla yukardan aþaðýya þeriatýn kurulmasýný öngörür (þeriatçý
askeri darbe). Ýkincisi ise, aþaðýdan yukarý devletin ele geçirilmesini (islam devrimi) öngörürken; üçüncü seçenek, her
ikisinin de, yani laik devlet ile þeriatçýlýðýn birbirini ideolojik olarak dönüþtürmeleri
ve ortalamada birbirlerine yaklaþmalarýdýr
(ortak ve karma yönetim).
Tayyip Erdoðanýn akýl hocasý (danýþmaný) Yalçýn Akdoðanýn siyasal islamýn demokratik versiyonu adýný verdiði Milli Görüþün, üçüncü seçeneði sahiplenmesi gerektiðini söylemektedir.
Görüldüðü gibi, üçüncü seçenek, Pakistan Ýslam Cumhuriyetinde Pervez Müþerrefin askeri darbesiyle uygulamaya sokulan,
laik ordu tarafýndan denetlenen ýlýmlý islam modelinden baþka birþey deðildir.
Tüm medyatik gözboyamalara karþýn

bugün Amerikan emperyalizminin ýlýmlý islam modelinin uygulandýðý tek ülke olan
Pakistan, ekonomiden sorumlu jöleli bakana sahip olan AKP hükümetinin önündeki
tek seçenek olarak durmaktadýr. Ve sorun
þudur: Pakistan, Türkiye için bir model olabilir mi?
Medyada yer aldýðý biçimiyle söylersek,
bugün Pervez Müþerref, ikinci vataným
dediði Türkiyeye geldiðinde bile çelik yelekle dolaþmak durumundadýr. Siyasal islam her geçen gün Pervez Müþerrefin iktidarýný daha fazla sýkýþtýrmakta ve iktidardan
düþürmeye yönelik faaliyetlerini yoðunlaþtýrmaktadýr.
Þurasý açýktýr ki, nüfusunun %99u müslüman olan bir ülkede, kendisini globalizm çaðýna uydurduðunu sanan birkaç
þeriatçý entelektüelin teorileri ile nüfusun
%99unu oluþturanlarýn pratiði arasýnda hiçbir ortak nokta yoktur. Ýster Pakistanda, ister Türkiyede, isterse bir baþka müslüman
ülkede olsun, þeriatçýlar için tek amaç, siyasal iktidarýn (hükümetin deðil, devletin)
ele geçirilmesidir. Bu amaç, birkaç þeriatçý
entelektüelin isteminden ve teorisinden etkilenmeyecek kadar köklüdür (radikaldir).
Bunu anlamayanlarýn baþýna gelecekler, en
hafifiyle, Ýranda molla yönetiminin ilk yýlýnda Ýran Ýslam Cumhuriyeti cumhurbaþkaný
sýfatýný taþýyan Beni Sadrýn baþýna gelenlerden farklý olmayacaktýr.**
Ýrandaki molla yönetiminin ilk yýllarýnýn
gösterdiði bir diðer gerçek ise, Þah döneminin laik þehir küçük-burjuvazisinin ýlýmlý islam yandaþý haline gelmesidir. Bu dönüþüm, Þah ordusunun saf deðiþtirmesini
de beraberinde getirmiþtir. Özellikle radikal islamcýlarýn sola karþý giriþtikleri imha
saldýrýlarýnda baþarýlý olmalarý þehir küçükburjuvazisinin saf deðiþtirmesinde belirleyici
olmuþtur. Mollalarýn gücü karþýsýnda çaresiz kalan bu küçük-burjuvalar, Avrupai görünümlü, kýravatlý Beni Sadrýn temsil ettiði
ýlýmlý islam tarafýna geçerek kendilerini koruyabileceklerini, radikal islamcýlarý dizgin** Bombalý arabalar en yoðun biçimde 1981 yýlýnda Ýranda kullanýlmýþtýr. Sola ve laik küçük-burjuvalara karþý kurulan ýlýmlý islamcý-radikal islamcý
ittifaký, ilk baþarýlardan sonra bozulmuþtur. Radikal
islamcýlarýn ýlýmlý islamcýlara karþý saldýrýlarý, ýlýmlý
islamcýlar safýna geçen Halkýn Mücahitleri örgütünün bombalý saldýrýlarýyla sürmüþtür. Ve bu çatýþmada ýlýmlý islamcýlar yenilmiþ, ezilmiþ ve sað kalanlarý yurtdýþýna kaçmýþtýr.

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Ocak-Þubat 2004

$

leyebileceklerini ummuþlardýr. Sonuçta ise,
herkesin bildiði gibi, molla yönetimi 25 yýldýr Ýranda iktidarýný sürdürmektedir.
Ýrandaki islam devriminin diðer bir
gerçeði de sola iliþkindir.
Ýran solu, Ýran komünist partisi olan TUDEHten sosyal-demokratlara ve silahlý mücadele sürdüren devrimci örgütlere kadar
deðiþik örgütlerden oluþmakla birlikte, islam devriminin ilk yýllarýnda oldukça geniþ
bir kitlesel desteðe sahiptir. Baþýný TUDEHin
çektiði kesim, laikliðin önemli bir sorun olmadýðýný, önemli olanýn toplumsal ilerleme ve ülkenin kalkýnmasý olduðunu ileri
sürerek, ýlýmlý islamcýlarla ittifaka girerek
Beni Sadr yönetimini desteklemiþtir. Þeriatçýlýða karþý sözel ve yazýlý birçok þey söylemiþ olmakla birlikte, sorunun laiklik-þeriatçýlýk sorunu olmadýðýný düþünen TUDEH
ve müttefikleri, 1981 yýlý itibariyle tümüyle
yok edilmiþtir.
Þah döneminde silahlý mücadeleyi sürdüren ve Marksist-Leninist bir örgüt olan
Halkýn Fedaileri ise, radikal islamcýlarýn
anti-Amerikancý tutumlarý karþýsýnda kararsýz kalmýþ ve bu kararsýz tutumuyla molla
yönetiminin iktidarýný pekiþtirmesi için zaman kazanmasýna yol açmýþtýr. Halkýn Fedaileri de, laikliði ikincil bir sorun olarak
görmüþtür.
Bugün ülkemizde de benzer olaylar geliþmektedir. Kendisini ýlýmlý islam, muhafazakar demokrat vs. þeklinde sunan ve
medyadaki (Amerikan emperyalizminin
paralý kalemþörleri baþta olmak üzere) pek
çok küçük-burjuva yazar tarafýndan desteklenen AKP iktidarý karþýsýnda, sol adýna,
halkýmýz laik ve þeriatçý kamplaþmasýnýn
kýskacýna mahkum deðildir diye baþlayan
açýklamalar yapýlmaya baþlanmýþtýr.
Örneðin, sol ittifak adýyla iþe baþlayýp,
M. Karayalçýnýn sadece kendi adýna baðlý
varlýða sahip olan SHP çatýsý altýnda Demokratik Güçbirliði oluþturanlar yayýnladýklarý deklarasyonda, halkýmýz laik ve þeriatçý kamplaþmasýnýn kýskacýna mahkum
deðildir dedikten sonra þöyle devam etmektedirler:
Ülkemizin en önemli sorunlarýnda; Kürt sorununun demokratik çözümünde, ülkemizin baðýmsýzlýðý ve
demokratikleþmesinde, halkýmýzýn
IMF ve emperyalist güçlerin boyunduruðundan kurtarýlmasýnda, ülke
kaynaklarýna sahip çýkmada, gerici-

liðe karþý aydýnlýðý savunmada tek
alternatif; oluþturduðumuz Demokratik Güçbirliðidir. (abç)
Þeriatçýlýða karþý laikliði savunmayý yapay bir kamplaþma gibi algýlayan ve algýlatmaya çalýþan, þeriatçýdan AKPyi, laikten
CHPyi anlayan güçbirliði, bir dizi önemli hedef sýraladýktan sonra, sadece gericiliðe karþý aydýnlýktan söz etmekle yetinmiþtir. Böylece gericilik sözcüðü ile karanlýðý temsil eden (ve adý konulmayan) þeriatçýlýðýn karþýsýnda, ne anlama geldiði belirsiz,
muðlak, amorf bir ifadeyle aydýnlýk savunuculuðuna soyunmuþlardýr.
Oysa muhafazakar demokratlarýn, diðer ifadeyle siyasal islamýn demokratik versiyonu Milli Görüþçülerin yayýn organý olarak faaliyet gösteren Yeni Þafak gazetesinin
alt baþlýðýnda da þunlar yazýlýdýr:Aydýnlýk
Türkiyenin Habercisi.
Demokratik Güçbirliðinde kendilerini
ifade ettiklerini düþünen þehir küçük-burjuvazisinin 1980 öncesinin sol kanadýnýn
laiklik karþýsýndaki bu aydýnlýk yandaþlýðý,
ayný zamanda ýlýmlý islamla olan onbeþ yýllýk ittifakýnýn bir devamý niteliðindedir. Bugün bu ittifak yokmuþ gibi davranýlmaktadýr. Ýlk zamanlar, bir yanýnda Toktamýþ Ateþ
in, diðer yanýnda Abdurrahman Dilipakýn
sözcülüðünü yaptýðý sol-islamcý ittifaký bugün unutulmuþ, bir yana býrakýlmýþ görünmektedir. Ayný þekilde HADEPin Refah ya
da Fazilet Partisiyle yürüttüðü seçim ittifaký görüþmeleri de unutulmuþtur. Daha birkaç ay önce, küresel intifada mitinglerinde
þeriatçýlarla kolkola yüründüðü de unutturulmaya çalýþýlmaktadýr. Anti-globalist islamcý Haksöz dergisinin yazarý Hamza Türkmenin mitingte söylediði büyük Þeytan
ABDye deðil Allaha kul olun sözlerini alkýþlarken, Haksözün alt baþlýðýnda da Kuranýn Aydýnlýðýna Doðru yazýlý olduðu bilinmezlikten gelinmiþtir.
Tüm bu unutulmuþluk ve unutturulmuþluðun arka planýnda, sol þehir küçük-burjuvalarýnýn, þeriatçýlarla kurduklarý iyi iliþkiler nedeniyle kendilerine dokunmayacaklarýna olan inanç yatmaktadýr.
Kürt hareketi açýsýndan ise laiklik, demokratik-ekolojik toplum içinde fazlaca bir
öneme sahip deðildir. PKK, birbiri ardýna
kurduðu Kürt Aleviler Birliði, Kürt Ýslam
Hareketi vb. örgütlenmelerle, Kuran ayetlerinin altýna Mustafa Karasunun imzasýný
atarak laikliðin kendileri için hiçbirþey oldu-
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ðunu yýllar önce ortaya koymuþtur.
Bu iliþkiler içinde, kendilerini sol olarak tanýmlayarak güç birliði yapanlarýn, þeriatçýlýðý gericilik olarak sunmaya çalýþmalarý þaþýrtýcý olmamaktadýr.
Böylece ortalýkta, kendilerini ulusalcý
ya da kemalist olarak tanýmlayan ve zinde güç, vurucu güç olarak orduyu gören
laikler dýþýnda þeriatçýlýða karþý hiç bir kesim kalmamaktadýr. Bunlarýn da tek tesellisi, %5lik Ertuðrul Özkökün ifadesiyle, merak etmeyin ordu var! oluþudur.
Amerikan emperyalizminin radikal islama karþý geliþtirdiði ýlýmlý islam modelinin ülke içindeki propagandistleri ise, her
zaman olduðu gibi, Amerikan emperyalizminin güzide medya tetikçilerinden oluþmaktadýr.
Bu ýlýmlý islam propagandisti iþbirlikçi
medya yazarlarýnýn tüm iþlevi, bir süre için
þehir küçük-burjuvazisini islamcý bir yönetime alýþtýrmak ve ýlýmlý islamcýlarla radikal islamcýlar arasýndaki ittifaký bozmaktan
ibarettir. Diðer bir ifadeyle, Amerikan emperyalizminin iþbirlikçi medyasýnýn ve yazarlarýnýn faaliyet alaný, ýlýmlý islamcýlarý
yüreklendirmek, onlar tarafýndan radikal islamcýlara verilecek olasý tavizleri engellemektir. Bu nedenle, zaman zaman ortamý
germeyelim türünden yazýlar yazarak ortalýðý yatýþtýrmaya çalýþýrlar. Ancak kerameti
kendilerinden ve Amerikadan menkul bu
çabalarýn, ülkenin somut gerçekleriyle çakýþmadýðý da açýktýr. Herþeyin radikali olmakla övünen, baþörtüsü radikali Ýsmet Berkan, bu somutluk karþýsýnda þunlarý yazmaktan kendini alamamýþtýr!
Bu köþeyi sürekli izleyenler biliyor, baþörtüsü ya da türban, ne isim
verirseniz verin, konusunda özgürlüðü savunuyorum; yasalarýn ve kamu
düzeninin insanlarýn kýlýk kýyafetlerine karýþmamasý gerektiðini söylüyorum. Bunlarý söylüyorum ve söylemeye de devam edeceðim ama bunu
yapýyor olmam benim baþörtüsünün
arkasýndaki bütün ideolojiye de sempatik yaklaþtýðým anlamýna gelmez.
Daha yazýnýn baþýnda bu açýklamayý yapýyorum; çünkü, geçen gün
tanýk olduðum bir þey beni fena halde sinirlendirdi, o yüzden.*
* Ýsmet Berkan, Hayâlý yürümeyi biliyor musunuz?, Radikal, 22 Ocak 2004.

Doðal olarak okuyucu, Ýsmet Berkaný
böylesine sinirlendiren olayýn ne olduðunu
merak edecektir. Þöyle devam ediyor radikal baþörtücü Ýsmet Berkan:
Birkaç gün önce, akþam saat sekiz sularýnda gazeteden çýktým, eve
doðru gidiyorum. Ýstanbulun trafiðinde radyoyu karýþtýrmaya baþladým.
Þimdi FM frekansýný burada vermek
istemediðim bir radyoda durakladým.
Ýslamcý bir radyoydu bu ve ismini bilmediðim bir kiþi dinleyicilerine bir
nevi konferans veriyordu. Kulak kesildim...
Derken örtünme-hayâ iliþkisine
zýpladý programcý. Elbette bütün kadýnlarýn örtünmesi gerektiðini söylüyordu, hatta çarþafa girmesi gerektiðini. Bunu söylerken, bugün takýlan baþörtülerinin aslýnda örtünmeye ilk baþlangýç aþamasý olduðunu
belirtmeyi ihmal etmedi.
Derken peygamberin eþ ve kýzlarýnýn hayâlý Müslüman örnekleri olduðunu söyledi ve eski bir Nakþi þeyhinden naklen peygamberin eþ ve
kýzlarýnýn hayâlý yürüyüþünü tarife
koyuldu:
Baþ öne eðik olacak, gözler ayak
uçlarýndan ötesini görmeyecek.
Ýþte o an sinirim tepeme çýktý, kanalý deðiþtirdim.
Ýþte kulelerden** bakarak ýlýmlý islam
la iþlerin yürüyebileceði propagandasý yapan
radikal baþörtücü, hayalardan sözedilince (hadým edilmek korkusuyla olsa gerek) islamcý radyonun yayýnýna böylesine
kýzmýþtýr.
Ancak Ýsmet Berkan þecaat arz ederken
sirkatini söylemiþtir: bugün takýlan baþörtülerinin aslýnda örtünmeye (çarþafa gimeye) ilk baþlangýç aþamasý olduðunu.
Ne yazýk ki, þeriatçýlýktan, Ýsmet Berkan
ýn yaptýðý gibi, kanal deðiþtirerek kurtul** 2004ün ilk günlerinde medyada ekonominin
nasýl düzlüðe çýktýðýna iliþkin haberler karþýsýnda Alman Metro Cash & Carrynin Türkiye Genel Müdürü
Hakan Ergin þöyle demektedir: Bizim gördüðümüz
genel tablo kulelerde durum iyi gözüküyor, ama sokakta durum pek parlak deðil. Belki normal geçiþ
süreci bu, eleþtirmek için de söylemiyorum, ama
sokaklarda henüz o kulelerde görünen pembe tablo görünmedi ne yazýk ki. Ýþte Ýsmet Berkan bu
kulelerde oturan iþbirlikçi küçük-burjuvalardan sadece birisidir.
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mak olanaklý deðildir.
Hiç kimse, nüfusunun %99u müslüman
olan bir ülkede þeriatçýlýk tehlikesi abartýlýyor diyerek, ya da laik-þeriatçýlýk kamplaþmasýna mahkum deðiliz diyerek kendini ve
baþkalarýný aldatmamalýdýr.
Bu ülkede, Türkiyede, þeriatçýlýk, yýllar
boyunca devrimci mücadeleye karþý bir güç
olarak laik devlet tarafýndan yaþatýlmýþ, korunmuþ ve geliþtirilmiþtir. Amaç, her zaman,
laik devleti korumak deðil, oligarþik yönetimin bir devrimle yýkýlmasýný engellemek
olmuþtur. Amerikan emperyalizminin karþý
ayaklanmayý bastýrma konseptine uygun
olarak, iç savaþ koþullarýna göre biçimlendirilmiþ ordunun subay kadrolarýnýn laiklik
masalýyla eðitilmeleri bu gerçeðin bir parçasý olmuþtur. Yýllar boyu son Türk devletini komünizmden korumak için cansiperane savaþmayý göze alan, komünizm
nerede görülürse ezilmelidir talimatýyla görev yapan, bu talimat gereðince devrimcileri katleden, milyonlarca insaný iþkenceden
geçiren bu laiklik masalýyla büyütülmüþ
subaylar, bugün þaþkýnlýk ve Ýsmet Berkanvari sinir içinde olaylarý izlemektedirler.
Dün vatan haini diyerek idam ettikleri, katlettikleri, iþkenceden geçirdikleri devrimcileri unutup, bu memleket hep güzel insan
yetiþtirirdi diyecek kadar þaþkýn durumdadýrlar. (Bir kez daha belirtelim ki, ordu komutanlarýnýn, kuvvet komutanlarýnýn birbiri
ardýna yaptýklarý açýklamalar, kendi kiþisel
tepkilerinden daha çok, AKP hükümetine
büyük tepki duyduklarý söylenen genç subaylarý yatýþtýrmayý amaçlamaktadýr.)
Bugüne kadar defalarca belirttiðimiz gibi,
islamiyet, hýristiyanlýðýn tersine, içerdiði feodal ve ortaçað dogmalarýndan kendisini
arýndýrmamýþ ve toplumsal, siyasal ve ekonomik düzeni düzenlemeye yönelik siyasal
iktidar olma çabalarý ve koþullarý kesin olarak yenilgiye uðratýlmamýþtýr. Demokratik
devrimin tamamlanmadýðý, feodalizmin ve
feodal ideolojilerin devrimci tarzda tasfiye
edilmediði, emperyalizm ve oligarþi tarafýndan bilinçli olarak varlýklarýna izin verildiði
bizim gibi ülkelerde sorun, feodalizmden
kapitalizme geçiþ sorunu olarak varlýðýný sürdürmektedir. Burjuvazinin devrimci niteliðini
yitirdiði tarihsel koþullarda, dýþa baðýmlý bir
kapitalizmin egemen olduðu bizim gibi ülkelerde, varolan burjuvazi ulusal nitelikte olmayýp, tümüyle iþbirlikçi-tekelci niteliðe sahiptir. Dolayýsýyla burjuva demokratik dev-

rimin tamamlanmasý, feodal kalýntýlarýn
altyapýdan üstyapýya kadar tümüyle tasfiyesi, proletaryanýn öncülüðünde gerçekleþtirilecek bir halk devrimi ile olanaklýdýr.
Devrim durumunun sürekli varlýðýný sürdürdüðü ülkemiz koþullarýnda, emperyalizm
ve yerli iþbirlikçi-burjuvazi, feodallerle ve
köylülükle uyum saðlamak zorundadýr. Bu
da, ülkedeki nispi demokratik ortamýn sürmesinin temel nedenidir.
Ülkedeki nispi demokratik ortam, feodallerin üst yapýsal olarak
varlýklarýný sürdürmeleri için gerekli
bir demokratik ortam olduðu gibi,
köylülüðe de o iktisadi uyum için
gereklidir.
Tarihi geliþim içinde bu nispi demokratik ortamýn yaþatýlmasýnda feodallerin varlýklarýný üst yapýda devam ettirme gerekçesi, emperyalistkapitalist üretim iliþkilerinin feodal
üretim iliþkisi ile çatýþmasýnýn artmasý
ve feodallerin tasfiyesi oranýnda ortadan kalkmaktadýr. Ancak, bu durumdan dolayý, nispi demokratik ortamýn
kaldýrýlma durumlarýnda, tekelci burjuvazinin feodallere tavýr alýþýný tek
baþýna ele almak, hele hele uyum
için buna baþvurduðunu söylemek,
son derece büyük hatadýr... Bugün
ülkemizde nispi demokratik ortamýn
yaþamasýnýn temel nedeni, köylülüðün (ve ülkemizde tarihi bir etkinliði
olan þehir küçük burjuvazisinin sosyal ve siyasal olarak) iktisadi uyum
içinde siyasal olarak yedeklenmesindendir.*
Bu nedenlerden dolayý, emperyalizm ve
oligarþinin, siyasal islamýn, þeriatçýlarýn
seçim baþarýlarý karþýsýnda nispi demokratik ortamý sona erdirmesi, yani askeri bir
darbeyle siyasal islamý tasfiye etmesi söz
konusu deðildir. Feodal ideoloji sahipleri
(siyasal islam) geliþen emperyalist üretim
iliþkileri ile radikal tarzda çatýþmaya girmedikleri sürece, bunun yerine uyumu tercih ettikleri ve köylülük bu feodal ideolojiler aracýlýðýyla (þeriatçýlýk) oligarþik yönetime
yedeklenebildiði sürece, sistem dýþýna atýlmalarýndan söz edilemez. Amerikan emperyalizminin uyum göstermeyen feodal
kesimleri müslüman ülkelerde tasfiye et* Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz.
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me amacý (ki bu amaç, Condoleeza Rice
tarafýndan açýkça ifade edilmiþtir) bulunsa
da, bu amacýna siyasal islamý radikalýlýmlý ayrýþmasý ile parçalayarak ulaþmaya
çalýþtýðý bir evrede bu olanak dýþýdýr.
Bu yüzden AKPnin iktidar oluþu kadar
iktidarda kalýþ süresi de, temsil ettikleri sýnýflarýn emperyalist üretim iliþkilerine gösterdikleri uyumla belirlenmiþtir. Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn emperyalist sömürünün daha fazla geliþmesi ve yaygýnlaþmasý için gösterdikleri çaba bu uyumun
bir göstergesi niteliðindedir. (Amerikan emperyalizminin Tayyip Erdoðan ve þürekasýný
islama karþý olmadýklarý görüntüsü vermek amacýyla bir propaganda aracý olarak
kullanmasýnýn burada hiçbir iþlevi ve deðeri
yoktur..)
Bu süreçte meydana gelebilecek olasý
geliþmelerden ilki, AKPde toplaþmýþ olan
bütün siyasal islamcý kesimlerin kendi içlerinde ayrýþmasýdýr. Tayyip Erdoðanýn emperyalist üretim iliþkileri ile olan uyum çerçevesinde yaptýklarý ve söyledikleri bu ayrýþmayý hýzlandýrýcý niteliktedir. Tayyip Erdoðanýn paranýn dini, imaný olmaz sözü, islam ortak pazarýný doðru bulmuyorum*
sözleri bu yöndeki geliþmeleri hýzlandýrma
potansiyeline sahiptir. Geçen sayýmýzda ifade ettiðimiz gibi, sorun, AKPnin globalizm
hayaliyle oluþturduðu yeni ticari hedefleri ile
þeriatçýlýðýn hassasiyetleri arasýnda nasýl bir
denge kuracaðýdýr. Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn, kendilerini vareden radikal þeriatçýlarý, bu ekonomik uyum çerçevesinde, ne ölçüde ve nasýl tatmin edebilecekleri ise belirsizdir.
Diðer bir belirsizlik ise, radikal kesimlerin AKP içinde ne ölçüde etkin olduklarý
ve ne ölçüde bölünecekleridir. Þüphesiz
böyle bir ayrýþma AKPye büyük bir güç kaybettirecektir. Geçmiþte Erbakanýn baþýna
* Tayyip Erdoðanýn 18 Ocak tarihinde Suudi Arabistanda yaptýðý açýklama þöyledir:
Aslýnda yanlýþ anlaþýlmaktan korkuyorum, ama
islam ortak pazar anlayýþýný doðru bulmuyorum. Bu
birliktelikleri ne etnik ne dini köken ne de coðrafyaya baðlý olarak düþünebiliriz. Dünyada artýk böyle
bir þey kaldý mý? Bu kamplaþmalarý baþlatýr.
Ortak payda dayanýþma olabilir. Ya da çok farklý
bir üst deðer bulunabilir. Ama bu dünyadaki küreselleþme ile doðru orantýlý olmalýdýr.
Görüldüðü gibi, Tayyip Erdoðan dersine iyi çalýþmýþtýr. Ýktidarda kalýþlarýnýn küreselleþme ile, yani
emperyalist üretim iliþkileriyle uyum göstermeleriyle doðru orantýlý olduðunu iyi ezberlemiþtir.

geldiði gibi, gösterilen her uyum beraberinde çatýþmayý doðurmaktadýr. Siyasal
olarak güç kaybettikleri oranda, uyum yerine çatýþmayý öne çýkartmak, yani radikal söyleme geri dönmek zorundadýrlar.
Aksi halde AKPnin yeni bir ANAP ve Tayyip
Erdoðanýn ikinci bir Özal rolüne soyunmaktan baþka bir seçenekleri yoktur. Bu da
ýlýmlý islam projesinin sonu demektir.
Bu ortamda laikliðin yýlmaz savunucusu
Türk silahlý kuvvetlerinin yönetime el koymasýný bekleyenler, yani askeri darbeyle þeriat tehlikesinin bertaraf edilmesini bekleyenler, sürecin basit izleyicisi olmaktan öteye geçemeyeceklerdir.
Siyasal zor, oligarþinin elinde ilk
þart olarak, oligarþinin siyasal hakimiyetini korumasý þeklinde görevini somutlaþtýrýr. Kuþkusuz en önemli araç,
devlet aygýtýdýr. Devlet, bu dönemde,
hakim sýnýflarýn karakterine bürünerek, oligarþik devlet niteliðini almýþtýr.
Siyasal zorun bu biçimdeki görevi
ona, üretim iliþkileri tarafýndan verilmiþtir. Ve temel görevi, mevcut üretim iliþkilerinin devamýný saðlamayý
yerine getirmektir. Bu görevin yerine
getiriliþinde zorun askeri bir biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý,
a) Hakim sýnýflarýn kendi iç çeliþkileri
yüzünden idare edememeleri, b) Geliþen sýnýfsal muhalefetlerin mevcut
üretim iliþkilerini tehdit eder bir nitelik almalarý, c) Doðrudan doðruya iktidara yönelik bir siyasal alternatifin
ortaya çýkmasý durumlarýnda olur. Ülkemizde özellikle 12 Mart ertesi uygulamalardan sonra, hakim sýnýflarýn
kendi iç çeliþkilerinden dolayý yönetimin askerileþmesi beklenemez. Bu
nedenle, siyasal zorun askeri bir biçimde kendini göstermesi, mevcut
üretim iliþkilerine yönelik muhalefetin görüldüðü yerlerde ve oligarþiye
alternatif bir gücün ortaya çýkmasý zamanlarýnda olacaktýr. Bir baþka deyiþle, oligarþi emekçi yýðýnlarýn muhalefetinin topyekün muhalefete dönüþmesine hiçbir zaman izin vermek istemeyecek ve daha mevzi durumlarda iken uygulayacaðý zor ile onu sindirerek, kitleleri pasifize etmeye çalýþacaktýr. Ülkedeki þekli demokratik
ortam içinde gündemde olan bu uygulamada oligarþi, gerek nispi de-
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mokratik ortamýn maddi koþullarýný kullanarak yapacaðý ideolojik
ve politik saptýrmalarla, gerekse de
geliþen muhalefeti icazetli sosyalistler ve küçük-burjuva demokratlarýna kanalize ederek, mevcut üretim
iliþkilerine ve iktidara yönelik siyasal bir nitelik almasýný engellemeye
çalýþacaktýr.*
Ýþte bu iliþki ve çeliþkiler içinde, þeriatçýlýðýn, demokratik devrimin devrimci tarzda
tamamlanmamýþ olmasýnýn, geliþen kapitalizmin dýþa baðýmlý niteliðinin bir ürünü olduðunu görmezlikten gelmek ne denli aymazlýk ise, laikliðin demokratik bir devletin
ayrýlmaz bir parçasý olduðunu bilmezlikten
gelmek de o denli tehlikelidir. Mevcut koþullarda, laikliðin önemi üzerine yapýlacak her
vurgunun, laik-þeriatçý kamplaþmasýný hýzlandýracaðý, dolayýsýyla askeri darbenin koþullarýný olgunlaþtýracaðý düþüncesi su katýlmamýþ bir oportünizmden baþka birþey deðildir.
Marksist-Leninistler için laiklik öylesine
bir ilkedir ki, Paris Komününün ilk aldýðý
kararlardan birisi, kilise ile devletin ayrýlmasý ve din iþleri bütçesinin kaldýrýlmasý,
bütün kilise mallarýnýn ulusal mülkiyete
dönüþtürülmesi þeklinde olmuþtur. Ancak
Komün bununla da yetinmemiþ, 8 Nisan
1871 günü aldýðý kararla bütün dinsel simge, imge, dua ve dogmalarýn, kýsacasý
herkesin bireysel vicdaný ile ilgili herþeyin okullardan uzaklaþtýrýlmasýný saðlamaya yönelmiþtir. Bu gerçekleri bir yana
býrakarak, laikliðin ikincil bir konu gibi gösterilmeye çalýþýlmasý, solda bilinç çarpýlmasýna yol açacaðý gibi, devrimci iktidar perspektifinin yitirilmesine de yol açacaktýr. Bu
nedenle, her durumda, devrimci iktidarýn
laik, demokratik bir halk cumhuriyeti olacaðýnýn altý çizilmelidir. Bu, sadece din ile
devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasý deðil,
ayný zamanda islam ülkelerinde iktidar olma mücadelesi yürüten þeriatçýlýða karþý bir
savaþtýr. Siyasal islamýn (ister þeriatçýlýk
þeklinde olsun, ister muhafazakar demokrat görünümünde olsun) siyasal niteliðinden ayrýþtýrýlmasý, siyasal iktidar mücadelesinde kesin ve tarihsel bir yenilgiye uðra-

týlmasý proletaryanýn ve onun öncüsünün ilk
baþta gelen görevidir. Ülkemizde laikliðin
oligarþik yönetim tarafýndan þehir küçükburjuvazisinin siyasal olarak yedeklemesinin
ideolojik bir aracý olarak kullanýlýyor olmasý
bu görevi deðiþtirmemektedir.
Þeriatçýlýða karþý laikliði savunmanýn devrimci örgütleri ulusalcýlarýn, kemalistlerin
ve sonuç olarak ordunun saflarýna iteceði
kaygýsý ise, tümüyle düþmanýmýn düþmaný
dostumda ifadesini bulan pragmatist küçük-burjuva sol görüntülü ittifak politikalarýnýn bir ürünüdür. Proletaryanýn baðýmsýz
siyasal tavrýndan bolca sözedenler, proletaryanýn laiklik karþýsýndaki baðýmsýz siyasal tutumunu ortaya koyabilecek ve bunun kendi
sýnýfsal tavrý olduðunu gösterebilecek olgunlukta olmalýdýrlar. Hedef küçültmek, güçleri bir alanda yoðunlaþtýrmak vs. söylemlerle, iki cephede (þeriatçýlýða ve oligarþiye
karþý) savaþýlamayacaðýný ya da savaþýlmamasý gerektiðini söyleyenler, dahiyane taktikler ve ittifak politikalarý üretebilirler, ancak asla gerçek bir devrimci mücadele yürütemezler ve devrimi gerçekleþtiremezler.
Bilinmelidir ki, devrimciler, iktidarda olsunlar ya da olmasýnlar, Türk-Ýslam sentezcilerine de, Türkçülere de, Ýslamcýlara da karþýdýrlar. Bizim yolumuz, emperyalizme baðýmlýlýðýn sona erdirilmesi, demokratik devrimin
tamamlanmasý, baðýmsýz, demokratik, laik
bir ülke kurulmasýdýr. Bu yolda, emperyalizme ve oligarþiye karþý yürütülen devrimci
mücadelenin önüne kim ve hangi kýlýkla çýkarsa çýksýn, onlara karþý savaþacak bilinç
ve kararlýlýðýn varolduðu açýk ve net bir biçimde ortaya konulmak zorundadýr. Býrakýn
baþkalarý devrimcileri Jakoben laikçiler olarak suçlasýnlar. Bizler, Marksist-Leninistler
olarak, hiçbir zaman Jakobenlikle suçlanmaktan dolayý utanç duymamýþýzdýr. Lenin
in deyiþiyle,
Bu berbat sözler jakobencilik
ve öteki sözler yalnýzca oportünizmin kanýtýdýr, baþka hiç bir þeyin deðil. Kendisini proletaryanýn kendi sýnýf çýkarlarýnýn bilincinde olan proletaryanýn örgütüyle tam olarak özdeþleþtiren bir jakoben, devrimci bir sosyal-demokrattýr.**

* Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz.

** Lenin, Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri, s. 229, Sol
Yay., 1979.
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Cumhuriyetin
80. Yýlýnda
Türkiye Ekonomisi

2003 yýlýnýn son günlerine yaklaþýlýrken
en sýk duyulan söz, ekonomide olumlu geliþmelerin sürdüðü, verilerin olumlu olduðu idi.
Yazýlý ve görsel medyanýn yayýnlarýna
bakýldýðýnda, ihracat, bir önceki yýla göre,
%32,4 artarak 48 milyar dolarla rekor kýrarken, faiz oranlarý %22ler seviyesine düþmüþ,
sanayi üretim endeksi %8 artmýþ, tüketim
eðilimi anketleri birbiri ardýna olumlu çýkmaya baþlamýþ vs. derken, enflasyon canavarý %20ler seviyesine inerek olumlu
geliþmeleri perçinlemiþtir!
Ekonomide böylesine olumlu hava
eserken, kaçýnýlmaz olarak, borsa yükseliþe
geçmiþ, tarihi rekorunu kýrmýþ, 20.000ler
seviyesini görmüþtür.
2004e girildiðinde ise, olumlu hava yerini uyarýlara býrakmýþtýr. Televoleci ekonomistler baþta olmak üzere, tüm medya
ekonomistleri ekonomideki olumlu geliþmenin kalýcýlaþabilmesi için 2004 yýlýnýn kritik yýl olduðunu, popülist politikalardan
uzak durulmasý gerektiðini yazmaya baþlamýþlardýr.
Medyada uyarý yazýlarýnda belirgin bir
artýþ olmasýna karþýn, genel söylem ekonoEnflasyon Oranlarý
TEFE
2000
32,7
Bir Önceki Yýlýn
2001
88,6
Aralýk Ayýna
Göre Deðiþim
2002
30,8
(%)
2003
13,9
2000
51,4
12 Aylýk Ortalamaya
2001
61,6
Göre Deðiþim
2002
50,1
(%)
2003
25,6

mik kriz döneminin sona erdiði, olumlu
geliþmelerin süreceði üzerine olmaktadýr.
Tüm yapýlan ise, deðiþik ekonomik verileri
alt alta dizerek, bir önceki aya ya da yýla
göre geliþmelerin olumlu olduðunu göstermekten ibarettir.
2003 yýlýnda AKP hükümetinin ekonomik
geliþmeyi etkileyen, dolayýsýyla olumlu havanýn oluþmasýna yol açan sözü edilebilir
bir icraatý bulunmadýðý halde, ortaya çýkan olumlu tablo tümüyle AKPye mal
edilmeye çalýþýlmýþtýr.
Geniþ halk kitlelerini etkilemede baþlý
baþýna bir propaganda konusu durumunda
olan enflasyon olgusu, olumlu tablonun
en önemli unsuru olmuþtur. Kimilerine göre
%18,4e, kimilerine göre %25,3e düþen tüketici fiyatlarý endeksi, hem ekonomideki
iyileþmenin, hem de AKP iktidarýnýn baþarýsýnýn göstergesi haline getirilmiþtir.
AKP hükümetinin hiçbir olumlu icraatý mevcut deðilken enflasyon oranlarýndaki düþüþ, günlerini tavla muhabbetleriyle
geçiren köþe yazarlarýný bir süre þaþkýnlýða
düþürmüþse de, þaþkýnlýk kýsa sürede
atlatýlmýþ ve düþük enflasyon rakamlarýnýn
nedenleri üzerine açýklamalar yapýlmaya
baþlanýlmýþtýr. Yapýlan deðerlendirmelere ve yorumlar ise, medyaya egemen olan dört sermaye
TÜFE
gurubunun çýkarlarýna uygun ola39,0
rak þekillenmiþtir.
68,5
Oysa soldan devþirilmiþ kü29,7
çük-burjuva
ekonomistlerinin yýl18,4
larca
dillerinden
düþürmedikleri
54,9
liberal ya da neo-liberal klasik ik54,4
tisat öðretilerine göre iki tür enf45,0
25,3
lasyon mevcuttur: Maliyet enflas-
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yonu ve talep enflasyonu.
Televoleci ekonomist ünvanýna sahip
Asaf Savaþ Akat bu klasik enflasyon tanýmýný
þöyle yapmaktadýr:
Ýktisat teorisi, enflasyonun nedenlerini ayrýntýlý þekilde incelemiþtir.
Ýlk aþamada iki ayný nedensellik karþýmýza çýkar. Birincisi toplam mal ve
hizmet talebinin arzýn üstünde seyretmesi sonucu, üreticilerin satýþlarýn
düþmesi korkusu olmaksýzýn fiyat artýþýna gidebilecekleri bir ortamýn varlýðýdýr. Buna kabaca talep enflasyonu diyebiliriz. Ýkincisi ise, ekonomiye
içsel ya da dýþsal þoklar sonucu (devalüasyon, dünyada petrol ya da
hammadde fiyatlarýnýn artmasý,
emek piyasasýnda talep yoðunluðunun ücretleri týrmandýrmasý gibi), üretim maliyetlerinin yükselmesinin üreticileri fiyatlarýný arttýrmak zorunda
býrakmasýdýr. Buna da kabaca maliyet enflasyonu diyebiliriz.*
Görüldüðü gibi, maliyet enflasyonu oldukça açýk ve anlaþýlýr bir þekilde tanýmlanýrken, talep enflasyonu talebin arzýn üstünde seyretmesi þeklinde tanýmlanarak
muðlaklaþtýrýlmaktadýr. Talep enflasyonu ile
söylenmek istenen, tüketicilerin, yani halk
kitlelerinin gelirlerinin istenilenden daha
fazla artmasýdýr. Kendi sözcükleriyle kamu
harcamalarýnýn açýk bütçelerle finansmaný,
para arzýnýn ekonominin likidite ihtiyacýndan daha fazla artýrýlmasýyla halkýn eline
geçen para miktarýnýn artmasýdýr. Bu da bir
ölçüde ve bir dönem için halkýn alým gücünün yükselmesi demektir.
Herkesin kolayca söyleyebileceði gibi,
eðer ortada talep enflasyonu varsa, yani talep arzdan fazla ise, bu enflasyonu düþürmenin tek yolu talebi düþürmektir. Ve talep,
halkýn gelirlerinde yükseliþle ortaya çýkýyorsa, yapýlmasý gereken, halkýn gelir düzeyinin düþürülmesinden ibarettir. Bu da, ücret, maaþ ve tarým ürünleri taban fiyatlarýnýn
reel olarak düþürülmesiyle gerçekleþtirilir.
Diðer bir ifadeyle, halkýn alým gücünün (gelirler) azaltýlmasý gereklidir.
Bugün ülkemizde yaþayan herkesin çok
iyi bildiði gibi, halkýn gelir düzeyi sürekli olarak düþürülmüþtür. Bunun aracý ise, ücret,
maaþ ve taban fiyatlarýndaki artýþlarýn enflas-



* Asaf S. Akat, Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiði.

yon oranýndan daha az gerçekleþmesidir.
Böylece halkýn gelirleri göreli olarak düþürülerek mal ve hizmet talebi sýnýrlanmaktadýr.
Ancak bu ülkede yaþayan herkesin, özellikle sabit gelirlilerin çok iyi bildikleri gibi,
ücret, maaþ ve taban fiyatlarýndaki artýþlar,
her dönemde enflasyon oranýndan daha az
olmuþtur. Tüm yýllar içinde enflasyona karþý
mücadele paravanasý altýnda ücretler, maaþlar ve taban fiyatlarý düþük tutulmuþtur.
KDV, ÖTV vb. dolaylý vergilerle desteklenen
bu uygulama, her dönemde enflasyona
karþý mücadelenin zorunlu fedakarlýklarý
olarak ilan edilmiþtir.
Bu klasik anti-enflasyonist uygulamalarýn
sonucu ise enflasyonun sürekli olarak varlýðýný sürdürmesi olmuþtur. Bu durumda talep enflasyonunu denetim altýna alabilmek
için kamu harcamalarýnýn açýk bütçelerle
finansmaný için para arzýnýn ekonominin likidite ihtiyacýndan daha fazla artýrýlmasýna
son vermek amacýyla devletin küçültülmesi, devletin ekonomiden elini çekmesi vb.
söylemlerle neo-klasik anti-enflasyonist
politikalara yönelinmiþtir.
Bu neo-klasik anti-enflasyonist politikalarýn somut anlamý ise, her türden ve cinsten kamu harcamalarýnýn azaltýlmasý, belli
baþlý harcama kalemlerinin ortadan kaldýrýlmasýdýr. Böylece her türden ve cinsten
kamu (devlet) harcamalarý elden geçirilerek, enflasyon nedeni olarak saptanan
harcamalar ya iptal edilmiþ ya da büyük ölçüde azaltýlmýþtýr. Herkesin bildiði gibi, bu
iptal edilen ya da azaltýlan kamu harcamalarý, asýl olarak sosyal harcamalar ile personel giderleri olmuþtur. Zarar eden KÝT
lerin özelleþtirilmesi, kamu arazilerinin ve
binalarýnýn satýlmasý, her türden kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesi bu kapsamda
olabildiðince geniþ ölçekte gerçekleþtirilmiþtir.
IMF ile yapýlan stand-by anlaþmalarýnýn
temel koþulu olarak ortaya çýkan bu neoklasik anti-enflasyonist politikalar, Þubat
2001 krizinde görüldüðü gibi, fazlaca da iþe
yaramamýþtýr. Ýþçilerin, memurlarýn ve köylülerin eline geçen gelir düzeyinde reel olarak (paranýn alým gücü açýsýndan) olabilecek en büyük düþüþler gerçekleþtirilmiþ olmasýna, her türden kamu kuruluþunun
özelleþtirilmesine ya da özelleþtirme
kapsamýna alýnmasýna raðmen enflasyonun
kontrol altýna alýnamamýþ olmasý, sorunun
genel olarak halkýn ya da çalýþan kesim-
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lerin gelirlerinin reel olarak düþürülmesi ile
talebin azaltýlmasý sorunu olmadýðýný açýkça
göstermiþtir.
Bu olgu karþýsýnda, ülkedeki enflasyonun
talep enflasyonu deðil, maliyet enflasyonu olduðunu söyleyenler ortaya çýkmýþsa
da, ne küçük-burjuva ekonomistlerince, ne
de medya tarafýndan ciddiye alýnmamýþtýr.
Ülkedeki enflasyonun maliyet enflasyonu olduðunu söyleyenlere göre, üretim maliyetlerindeki yükselmeler fiyatlarýn genel seviyesinin artmasýna yol açmaktadýr. Piyasadaki talep yüksekliðinden deðil, üretim maliyetlerinin artmasý sonucu fiyatlarýn arttýðýný
savunan bu görüþ sahiplerine göre, üretim
maliyetleri düþürülerek enflasyon denetim
altýna alýnabilecektir.
Üretim maliyeti ise, hammadde ya da
yarý-mamul madde fiyatlarý ile iþçi ücretleri
yanýnda vergi ve kredi faiz oranlarýyla belirlenmektedir. Dolayýsýyla üretim maliyetlerinde meydana gelen artýþ, bu dört ana maliyet unsurunda meydana gelen artýþla belirlenmektedir. Bu durumda yapýlmasý gereken, iç piyasada talebi düþürücü önlemler
yerine, maliyetleri düþürücü önlemlerin alýnmasýdýr. Böylece maliyet enflasyonunu denetim altýna alabilmek için, a) iþçi ücretlerinin düþürülmesi, b) üretim girdi (hammadde ya da yarý-mamul madde) fiyatlarýnýn düþürülmesi, c) iþverenlerden alýnan
vergilerin azaltýlmasý ya da oranlarýnýn düþürülmesi ve d) kredi faiz oranlarýnýn düþürülmesi gerekmektedir.
Talep enflasyonuna karþý yürütülen
politikalar sonucu zaten iþçi ücretleri reel
olarak düþürüldüðünden, maliyet enflasyonu açýsýndan yapýlacak fazla birþey bulunmamaktadýr.
Dýþa baðýmlý, çarpýk bir kapitalizmin egemen olduðu ülkemizde, sanayinin üretim
girdileri, ya KÝTler aracýlýðýyla iç piyasadan
temin edilmektedir ya doðrudan ithal edilmektedir. Yine herkesin bildiði gibi, yýllar boyunca KÝT ürünleri maliyetlerinin altýnda fiyatlardan (sübvansiyon) özel sektöre hammadde ya da yarý-mamul madde olarak satýlmýþtýr. Neredeyse tüm KÝTlerin zararlarýnýn
nedeni de bu maliyet altý satýþtan kaynaklanmaktadýr. Demir-çelik baþta olmak üzere sanayide kullanýlan temel üretim girdiler
fiyatlarýnýn KÝTlerin zararý ile karþýlanmasý
öyle bir noktaya ulaþmýþtýr ki, ne KÝT ürünleri daha fazla maliyet altýnda (zararýna) satýlabilinecek durumdadýr, ne de KÝT zararla-

rýnýn devlet bütçesinden karþýlanmasý olanaklýdýr. Görünüþte KÝT zararlarýna dayandýrýlan iç borçlanmada meydana gelen büyük artýþlar ve bu iç borçlarýn ödenemez boyuttaki ana para ve faiz ödemeleri, mutlu
günlerin sonunu ilan etmiþtir.
Ülke tarihinin hemen hemen tüm dönemlerinde uygulanan, KÝT ürünlerinin maliyetlerinin altýnda fiyatlarla özel sektöre
satýlmasý ve bu yolla üretim maliyetlerinin
düþük tutulmasý politikasýnýn bugün medya tarafýndan popülist politikalar olarak
ilan edilmesi bile yolun sonuna gelindiðinin
göstergesidir.
Emperyalizmin yeni-sömürgecilik yöntemleriyle geliþtirilen, dýþa baðýmlý sanayinin
en önemli üretim girdileri (ara-mallar) ise
dýþardan ithal edilmektedir. Asaf Savaþ Akat
ýn sözüyle, kendi ulusal parasý dandik para
haline gelmiþ bir ülkede, ara-mallarý ithalatýna olan baðýmlýlýk, kaçýnýlmaz olarak, döviz ihtiyacýný sürekli artýrmaktadýr. Sanayinin
ara-mallarý ithalatýný karþýlamak amacýyla artan oranda dýþ borçlanmaya gidilmiþtir. Dýþ
borçlanma ihtiyacýnýn artýþý ise, döviz kurlarýnýn sürekli yükselmesini beraberinde getirerek, hem ithal ara-mallarýnýn fiyatlarýnýn
yükselmesine neden olmuþ, hem de daha
yüksek faizle daha fazla dýþ borçlanmaya
gidilmesine yol açmýþtýr. S. Demirelin 1980
de söylediði sözle ifade edersek, ülke 70
cente muhtaç hale gelmiþtir.
Devletin iç ve dýþ borçlarýný ödeyemez
(çeviremez) halde geldiði bir aþamada,
devlet (kamu) giderlerinin azaltýlmasý yanýnda devlet gelirlerinin artýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. Bu ise, herkesin bileceði gibi, vergilerin artýrýlmasýndan baþka birþey deðildir. Vergilerin artýrýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu bir aþamada, iþverenlerin asgaride bulunan vergi giderlerinin daha da azaltýlmasý
olanaksýzdýr.
Diðer yandan, iç ve dýþ borçlarýný ödeyemez hale gelmiþ bir devletin kendi iþleyiþini
sürdürebilmek için yeni borçlanmaya gitmekten baþka seçeneði yoktur. Bu durumda alýnan her yeni borcun faizleri de sürekli
yükselmek durumundadýr. Devlet tahvil ve
bonolarýnýn faiz oranlarýnýn sürekli yükseldiði bir ortamda, kredi faiz oranlarýnýn
düþmesi ise olanaksýzdýr.
Böylece dýþa baðýmlý bir ekonominin
içinde bulunduðu enflasyon ortamý, gerek
talep açýsýndan, gerek maliyet açýsýndan yürütülen anti-enflasyonist politikalarla birlik-
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te varolagelmiþtir.
Ve 2004e gelindiðinde, ne olduysa olmuþ, TEFE %25,6ya; TÜFE %25,3e düþmüþtür.
Bugüne kadar, klasik ya da neo-klasik
her türden anti-enflasyonist politikalarýn iþe
yaramadýðý bir ülkede, hükümetin hiçbir etkisi (icraatý) olmaksýzýn birden bire enflasyonun %25ler seviyesine düþmesi herkesi þaþýrtmýþtýr. Doðal olarak bu þaþkýnlýk ortamýnda her kafadan deðiþik sesler çýkmaya baþlamýþtýr.
Enflasyonun düþüyor olmasýyla hayatýn
pahalý olmasý farklý þeylerdir... Enflasyon ortalama fiyatlarýn artmasýdýr. Enflasyonun
düþüyor olmasý demek ortalama fiyat artýþlarýnýn düþüyor olmasý demektir. Ama, fiyatlar hala az da olsa artmaya devam etmektedir* türünden ne anlama geldiði açýk gibi
görünen, ancak hiçbir þey ifade etmeyen
sözler medyada yer almýþtýr.
Bugün ekonomiyi az çok izleyen herkesin kolayca görebileceði gibi, enflasyonda
meydana gelen düþüþün temel nedenleri,
iç talepte meydana gelen düþüþ ve TLnin
dolara göre %25 oranýnda deðerlenmesidir. Bir baþka deyiþle, halk kitlelerinin alým
gücünde meydana gelen düþüþ ile dolarýn
düþük deðeri, enflasyonun düþmesini getirmiþtir.
Dýþa baðýmlý ve kendi dengesini emperyalist metropollerde bulan, dolayýsýyla emperyalist ülkelerin içinde bulunduklarý konjonktüre göre þekillenen bir ülke ekonomisinde dolarýn TL karþýsýnda deðer yitirmesiyle ortaya çýkan geliþme, hiçbir biçimde
ekonomik iyileþme anlamýna gelmediði gibi,
ekonomik bunalýmýn ortadan kalktýðý anlamýna da gelmemektedir. Ekonominin düzeldiði, geliþmelerin olumlu olduðuna iliþkin
tüm veriler ve açýklamalar, ülkede sürekli
varolan ekonomik bunalýmýn üstünü örtmek
amacýný gütmektedir.
Bir ülke ekonomisinin genel yapýsýný ortaya koyan ödemeler dengesi hesaplarýna
bakýldýðýnda, cari iþlemler hesabý 2003 yýlýnýn
ilk dokuz ayýnda dört milyar dolar açýk vermiþtir. AKP hükümetinin revize ettiði son
verilere göre, 2003 yýlý sonu itibariyle cari iþlemler açýðýnýn 7,7 milyar dolar olacaðý
öngörülmektedir.

"

* Bkz. Erkan Kumcu, Bu rakamlara þapka çýkarýlýr, Hürriyet, 6 Ocak 2003 ve Güngör Uras, Enflasyon baþka pahalýlýk baþka, Milliyet, 6 Ocak 2003.

Bunun anlamý ise, 2004 yýlýnda 7,7 milyar dolarlýk cari iþlemler açýðýnýn kapatýlabilinmesi için, en az bu miktarda dýþ borçlanmaya gidilmek zorundadýr. Yýllýk olarak
ortalama 10 milyar dolar dýþ borçlanmaya
ihtiyaç duyan bir dýþa baðýmlý ekonomi için
bu 7,7 milyar dolarlýk ek dýþ borçlanma, dýþ
borç faiz oranlarýnýn yükselmesini de beraberinde getirecektir.
Dün dünde kaldý cancaðýzým/Bugün yeni þeyler söylemek lazým edebiyatýnýn egemen olduðu bir ülkede, cari iþlemler açýðý,
dýþ borçlanma, iç borçlanma vb. konular da
kolayca anlamsýzlaþabilmektedir. Oysa daha
iki yýl önce IMF tarafýndan ekonomiden sorumlu devlet bakaný olarak atanan Kemal
Derviþin medyatik popülitesini saðlayan
Güçlü Ekonomiye Geçiþ Programýnda
þunlar yazýlmýþtý:
Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik
dar boðazdan geçmektedir. Yaþadýðýmýz sýkýntýnýn görünürdeki nedeni,
kamu sektörünün borç stokunun boyutu ve son yýllarda korkutucu biçimde hýzlanan olumsuz borç dinamiðidir.
1990lý yýllarda Türkiyenin kamu
borcunun milli gelire oraný yüzde
30un altýndayken, 2000 yýlýnýn sonunda bu oran yüzde 60a ulaþmýþtýr. Bugün ise yüzde 70in de üstüne çýkmýþtýr. Yýllardýr ancak çok yüksek reel
faizle borçlanabilen devlet için bu süreç artýk sürdürülemez boyutlara varmýþtýr.
Ve Kemal Derviþ, medyanýn alkýþlarý
arasýnda sözlerini þöyle sürdürmüþtü:
Ancak bu olumsuz borç dinamiðinin temel nedeni Türkiyemizde
devlet ile toplum ve siyaset ile ekonomi arasýndaki iliþkilerdir. Birçok
reform denemesine raðmen ekonomide ve toplumsal yaþamda 1990lý
yýllarda rant çekiþmesi devam etmiþtir. Siyaset; yasal çerçeveleri oluþturmak, denetim görevini yapmak, dýþ
politikamýzý ve ulusal savunma politikasýný belirlemek, dar gelirliyi korumak gibi yararlý ve meþru iþlevlerinin ötesinde piyasanýn iþlemesine ve ekonomik kararlarýn verilmesine müdahale alýþkanlýðýný sürdürmüþtür. Özel sektör de siyasi
destekle rant oluþturma çabasýný terk
edememiþtir. Bankacýlýk sektöründe
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olsun, enerji sektöründe olsun, birçok baþka sektörde olsun, yaþanan
olumsuzluklarýn kaynaðý hep bu rant
elde etme çabasýna odaklanmýþ düzendir. Bir türlü yenemediðimiz yüksek enflasyonun da temel kaynaðý
budur. Çok daha hýzlý büyümemizi
ve daha yüksek refah düzeyine hýzla
ulaþmamýzý engelleyen de budur.
2004 yýlýna geldiðimizde, medyanýn
alkýþlarý AKP hükümetine yönelirken, Kemal
Derviþ vefasýzlýk içinde bir kenara býrakýlmýþtýr.
Dýþ Borçlar
2000
118,68 milyar $
2001
113,81 milyar $
2002
131,26 milyar $
2003*
142,03 milyar $

Kemal Derviþin sürdürülemez, çevrilemez diyerek ortaya çýktýðý 2001 yýlýnda dýþ
borçlarda meydana gelen küçük düþüþ (ki
Haziran 2001 yýlýnda yapýlan takas sonucu ortaya çýkmýþtýr) 2002 yýlýnda 131 milyar
dolara ve 2003 yýlýnda 142 milyar dolara çýkmýþtýr. Sadece AKP iktidarý döneminde alýnan dýþ borçlarýn miktarý 12 milyar dolarý aþmýþtýr.
Benzer durum iç borçlanmada da görülmektedir.
2001
2002
2003*

Ýç Borçlar
136 katrilyon TL.
72,1 milyar $
149 katrilyon TL.
91,7 milyar $
183 katrilyon TL. 125,8 milyar $

Görüldüðü gibi, AKP iktidarýnýn ilk yýlýnda iç borçlar 34 katrilyon TL. (34,1 milyar
$) artmýþtýr. Böylece AKPnin bir yýllýk icraatý
sonucu iç ve dýþ borç toplamý 46 milyar dolar artmýþtýr.
Bir yýl içinde ülkede üretilen mal ve hizmetler toplamý olarak tanýmlanan GSMH
verilerine bakýldýðýnda ekonominin ayný yerde saymaya devam ettiðini açýkça görmek
olanaklýdýr. Ayrýca GSMHnýn cari fiyatlarla
sabit fiyatlar arasýndaki belirgin farklýlýk ekonominin sürekli bir bunalým içinde olduðunun diðer bir göstergesidir. 2003 yýlýnýn
GSMHsý 354 katrilyon olurken, GSMH deflatörü, yani enflasyon oraný %25,6 (TEFE)
olarak hesaplandýðýnda, GSMH 264 katrilyon olmaktadýr. Diðer bir tanýmla, 2002 fi* Ocak-Kasým 2003 verileri.

yatlarýyla GSMH 264 katrilyon olmaktadýr.
Bu ise, 2003 yýlýnda mal ve hizmet üretiminde herhangi bir büyümenin olmadýðý demektir.
GSMH
Cari fiyatlarla

2000
2001
2002
2003

Sabit Fiyatlarla (1998)

TL.

$

TL.

$

(Katrilyon)

(Milyar)

(Katrilyon)

(Milyar)

125,5
176,4
273,4
354,5

201,9
145,6
181,6
236,1

53,447
48,351
52,111
54,716

203,9
184,5
198,8
208,8

Öte yandan iç ve dýþ borç toplamý 267
milyar dolar olmuþtur. Toplam borçlarýn
GSMHya oraný %128in üstündedir. Dýþ borçlarýn GSMHya oraný ise 2002de %66dan
2003de %68e çýkmýþtýr. Dýþ borçlarýn GSMH
ya oraný 1999da %55,7; 2000de %57,7 ve
2001 yýlýnda (kriz yýlý) %61,4 olarak gerçekleþmiþtir.
Bu veriler de 2003 yýlýnda ekonominin
herhangi bir geliþme saðlamadýðýnýn, tümüyle dýþ ve iç borçlanmaya dayalý büyümenin sürdürüldüðünü açýkça göstermektedir. Borçlanma yoluyla ekonominin bir
önceki yýlki dengelerinin korunmaya çalýþýldýðý görülmektedir. Ýþte bugün medya
ekonomistlerinin 2004 yýlýnýn kritik yýl olduðuna iliþkin uyarýlarýnýn temelinde bu
duraðanlýk yatmaktadýr.
Her türden medya ekonomistleri ile diðer küçük-burjuva ekonomistlerinin üzerinde kalem oynattýklarý ekonomik veriler böylesine sonuçlar ortaya çýkarmaktadýr. Þüphesiz bu kitleleri yönlendirmek amacýyla
kullanýlan verilerin bu kadar çeliþik biçimde kullanýlabilinmesinin nedeni, istatistik
verilerin ve hesaplarýn politik ortama göre þekillendirilmesinden kaynaklanmaktadýr (Dýþ ticaret istatistikleri bu konuda açýk
örnektir). Daha açýk bilgilere ulaþabilmek
için bir dizi ek hesaplamalar yapýlmak zorunludur. Yine de ekonominin düzlüðe çýkmaktan çok uzaklarda olduðunu gösteren
açýk veriler de mevcuttur. Örneðin tarýmsal
üretim verilerine bakýldýðýnda, ekonominin
sürekli bunalým içinde olduðunu ve her an
yeni krizlere gebe olduðunu görmek olanaklýdýr.
Tarýmsal üretim verilerinde, mýsýr hariç
tüm ürünlerde belirgin bir düþüþ olduðu görülmektedir. Ünlü Amerikan tekeli Cargillin
faaliyet alaný olan mýsýr üretiminde %33lük
artýþa karþýn, zeytin üretimi %50, þeker pan-

#
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(milyon $)

2000
DÝE

Ýhracat
Ýthalat
Dýþ Ticaret Dengesi
Cari Ýþlemler Hesabý

2001
DPT

27.774
54.502
-26.727

30.721
53.131
-22.410
-9.819

DÝE

2002
DPT

31.334
41.399
-10.064

DÝE

34.373
38.916
-4.543
3.390

2003*
DPT

36.059
51.553
-15.494

40.031
48.472
-8.441
-1.624

DÝE

42.385
60.678
-18.293
-4.034

* Ocak-Kasým dönemi
DÝE: Devlet Ýstatistik Enstitüsü; DPT: Devlet Planlama Teþkilatý

carý %20 ve fýndýk üretimi %18 düþmüþtür.
Buna karþýlýk hububat ithalatýnda %89, yað
ve yaðlý tohum ithalatýnda %61 artýþ gerçekleþmiþtir. Dolarýn düþük deðeri aracýlýðýyla
artan ithalatla telafi edilen tarýmsal üretim
düþüþlerinin ekonomiye maliyeti 2 milyar
dolarýn üzerinde gerçekleþmiþtir. Sadece hububat ve yað ve yaðlý tohum ithalatýndaki
artýþ 500 milyon dolar olmuþtur.
Þüphesiz ekonomide olumlu olarak
tanýmlanabilecek geliþmeler mevcuttur. Örneðin ihracat patlamasý olmuþtur. TÝM
(Türkiye Ýhracatçýlar Merkezi) verilerine bakýldýðýnda 2002 yýlýnda 40 milyar dolar olan
ihracat, 2003 yýlýnda 48 milyar dolara yükselmiþtir. Her ne kadar dýþ ticaret açýðý 10
milyar dolarý aþmýþ, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný %70ler seviyesine inmiþse de, ihracat rakamlarýndaki artýþ olumlu geliþme
olarak deðerlendirilebilir!
Diðer yandan DÝE verilerine bakýldýðýnda
Ocak-Kasým döneminde ihracat 42 milyar
dolar olurken, ithalat 60 milyar dolara yükselmiþ ve dýþ ticaret açýðý 18 milyar dolar
olmuþtur. Ama yine de tablo olumsuz sayýlamaz! DÝEnin Ocak 2004de yayýnladýðý
son verilere göre zaten 2002 yýlýnda dýþ ticaret açýðý 15 milyar dolar olduðundan, ortada abartýlacak bir durum yoktur!
Ancak DPTnin verilerine bakýldýðýnda,
2002 yýlýnda ihracat 40 milyar dolar; ithalat
48 milyar dolar ve dýþ ticaret açýðý 8 milyar

dolar görünmektedir.
DÝE verileri ile DPT verileri arasýndaki
fark (dýþ ticaret dengesi açýsýndan) AKP ve
yandaþlarý tarafýndan küçük sayýlabilecek
bir rakama, yani 10 milyar dolara yakýndýr!
(DÝE verileriyle benzer farklýlýk Merkez Bankasý verilerinde de mevcuttur.)
DÝEnin ihracat verilerine bakýldýðýnda
otomotiv sektörü 2003 yýlýnda ihracat rekoru kýrmýþtýr. Bu sektörün ihracat artýþ oraný %50 olmuþ ve toplam 7,2 milyar dolara
ulaþmýþtýr. Buna göre, toplam ihracat artýþýnda görülen 8 milyar dolarlýk fazlalýðýn yarýya
yakýný otomotiv sektörünün yaptýðý ihracatla gerçekleþmiþtir.
Ve herkesin bileceði gibi, ülkemizdeki
otomotiv sektörü tümüyle dýþa baðýmlýdýr.
Baþta Renault, Fiat, Ford ve Toyota bu sektörün devleri olmaktadýr. Tümüyle gayrimilli olan, dolayýsýyla gerçekleþtirdikleri üretim ve ihracatýn doðrudan ülke ekonomisiyle ilgisi bulunmayan bir sektörün ihracat rakamlarýyla ülke ekonomisinin düzeldiðinden
söz etmek ise gülünçtür.
Bu sayýsal verilere raðmen medyanýn
ekonomi düzeldi propagandasýný bir süre
daha sürdüreceði açýktýr. Ancak Ocak ayýnýn
sonlarýna yaklaþýldýkça, 2004 yýlýnda ekonominin olumsuz sinyaller verdiðine iliþkin
yayýnlarda belirgin bir artýþ görülmektedir.
Özellikle yerel seçimler öncesi popülizm
üzerine medya ekonomistlerinin yazýlarý

Tarým Üretimi (Bin ton)

$

Zeytin
Þeker Pancarý
Fýndýk
Soðan (Kuru)
Ayçiçeði
Tütün
Turunçgiller
Çay
Buðday
Arpa
Pamuk
Elma
Mýsýr
Kaynak: DÝE

2001

2002

600
12.633
625
2.150
650
145
2.478
825
19.000
7.500
900
2.450
2.200

1.800
16.396
600
2.050
850
161
2.493
792
19.500
8.300
979
2.200
2.100

2003 % deðiþim

900
13.090
490
1.800
800
152
2.423
770
19.000
8.100
959
2.500
2.800

-50,0
-20,2
-18,3
-12,2
-5,9
-5,6
-2,8
-2,8
-2,6
-2,4
-2,0
13,6
33,3
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giderek yoðunlaþmaya baþlamýþtýr. AKP hükümetinin seçim öncesinde asgari ücrete %
34 ve emekli maaþlarýna %20 zam yapýlmasýyla birlikte ortaya çýkan 3.5 katrilyon liralýk kaynak eksikliðinden yola çýkan medya
nýn anti-popülist yazarlarý hep bir aðýzdan
AKP hükümetini popülizmden uzak durmaya çaðýrmaya baþlamýþlardýr. IMFnin 7.
gözden geçirme temaslarýnda KÝT ürünlerine zam yapýlmasý talebinde bulunduðuna iliþkin haberlerle desteklenen bu çaðrýlar
iç talepteki daralmanýn sürdürülmesi isteminden baþka bir anlama gelmemektedir.
Böylece %20ler seviyesine indirildiði ilan
edilen ve 2004 yýlýnda %12ler olarak belirlenen enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi
için halk kitlelerinin kemer sýkmaya devam etmesi kaçýnýlmaz görülmektedir.
Dýþa baðýmlý bir ülke ekonomisinde hiçbir hükümet enflasyonist politikalar izlemeksizin halk kitlelerinin gelir düzeylerinde (nominal) artýþlar gerçekleþtirememiþtir ve gerçekleþtiremez. 2003 yýlýnda hiçbir ekonomik
icraat yapmamasýna raðmen, sadece medyatik reklamlarla ve þiþirmelerle ekonomiyi düzelttiði düþüncesi yayýlan AKP hükümeti yeni bir yol ayrýmýna daha gelmiþtir. Laiklik uygulamalarýnýn evrimci tarzda aþýndýrýlmasýný yeterli bulmayan þeriatçý tabanýn talepleri yanýnda, seçmen kitlesinin gelir düzeyinde artýþ saðlama ihtiyacý AKP hükümetini klasik enflasyonist politikalara yöneltmektedir. Asgari ücretlere ve emekli maaþlarýna yapýlan artýþlarý, seçim sonrasýnda yapýlacak KÝT zamlarýyla yeniden geri alma
þeklinde özetlenebilecek bu klasik enflasyonist politika, yýllardýr her iktidarýn yürüttüðü
politikadan farklý deðildir. T. Özalýn seçimlerden önce zam yapacak kadar aptal mýyým sözünde ifadesini bulan bu enflasyonist politika, nominal gelir artýþlarýný enflasyon artýþýyla geri alma yönteminden baþka
birþey deðildir.
Böyle bir ortamda ekonominin düzeldiðinden, ekonomik bunalýmýn atlatýldýðýndan
söz etmek, halký kandýrmaktan öte bir anlama sahip deðildir. Ocak ayý içinde faiz oranlarýnýn %30lar seviyesine yükselmesi, AKP
hükümetinin seçim rüþveti olarak asgari
ücretlere ve emekli maaþlarýna yaptýðý zamlarýn getirdiði 3,5 katrilyon liralýk bütçe yükünün bile karþýlanamayacaðýnýn açýk göstergesidir.
Sonuç olarak, 2001 Þubat krizinden 2004
yýlýna gelindiðinde ekonomide meydana

gelen tek deðiþim, kriz koþullarýndan olaðan bunalým koþullarýna evrilinmiþ olmasýdýr. Bu da, dýþa baðýmlý, dýþ dinamikle geliþtirilmiþ çarpýk kapitalizmin egemen olduðu
bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin tarihsel gerçeðidir.
Ülkedeki hakim üretim iliþkisi
emperyalist-kapitalist olduðundan ve
feodal üretim iliþkileri tabi kýlýnarak
tasfiye olunduðundan, üretim kargaþasý, kapitalizmin o kendine özgü
üretim kargaþasýnýn çok üzerindedir
ve nitelik olarak süreklilik arz etmektedir. Üretimdeki bu kargaþayý yaratan, temelde, ülkedeki üretici güçlerin emperyalist üretim iliþkilerine tabi
bir biçimde nispi olarak geliþmesidir.
Ülkenin iç dinamiði, üretici güçleri,
kendi toplumsal çýkarlarý doðrultusunda geliþtirmek için zorlarken, üretici güçlerin sisteme baðlý bir biçimde
(metropollere yönelik) düzenlenmesi, hem üretici güçlerin serbest geliþmesini engellemekte, hem de üretimde sürekli bir bunalým yaratacak
olan bir kargaþa (üretim anarþisi) doðurmaktadýr. Bu durum, ülke ekonomisinin (emperyalizme baðýmlý olmasýndan gelen) emperyalizmin hastalýklarýndan etkilenmesiyle birlikte,
(baðýntýlý olarak) ekonomik bunalýmýn temelini oluþturur. Özetle, o ülkedeki ekonomik bunalýmýn temelinde, ekonomik dengenin ülke
içinde deðil, metropollerde tamamlanmasý yatar. Ekonominin (emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin
yönlendirdiði) bu hareketi, ülkenin
üretici güçlerinin geliþme hareketiyle
çeliþtiðinden, engelleyici niteliktedir.*
Ýþte bu emperyalist üretim iliþkileri tasfiye edilmediði sürece, Türkiye ekonomisi de,
halk kitleleri de, bir adým ileri bir adým geri
kýsýr döngünün içinde yaþamayý sürdürecektir. Bu kýsýr döngüden çýkabilmenin tek yolu,
dýþa baðýmlýlýðýn sona erdirilmesidir. Bu
ise, ancak anti-emperyalist bir devrimci iktidarla olanaklýdýr. Bunun dýþýndaki her türlü düzen içi arayýþlar, ayný süreçleri tekrar
tekrar yaþamaktan baþka sonuç vermeyecektir.
* Ýlker Akman, Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz, 1976.
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Seçimler Üzerine

Dar kapsamlý seçim çekiþmeleri; þurada burada seçimi kazananlarýn baþarýlarý; iki milletvekili, bir senatör, dört belediye baþkaný, halkýn üzerine ateþ açýlarak daðýtýlan büyük çapta bir gösteri; bir öncekine göre bir iki oy farkýyla kaybedilen yeni bir
seçim; kazanýlan bir grev, kaybedilen on grev; bir adým ileri,
on adým geri; belli bir kesimde zafer, bir diðerinde on kez bozgun... Sonra birdenbire oyunun kurallarý deðiþir, herþeye yeniden baþlamak gerekir.
Bu tutum neden ileri geliyor? Halk enerjisini neden hep böyle
boþuna harcýyor? Bunun tek nedeni var: Bazý Amerika ülkelerinde ilerici güçler taktik hedefler ile stratejik hedefleri korkunç
bir þekilde birbirine karýþtýrýyorlar, küçük taktik sorunlarda büyük stratejik hedefler görmek istemiþlerdir. Bu önemsiz saldýrý
mevzilerini ve elde edilen küçük kazançlarý, sýnýf düþmanýnýn
temel hedefleri olarak göstermeyi bilen gericiliðin akýllýca davrandýðýný kabul etmeliyiz.
Böylesine büyük hatalar iþlenen ülkelerde, halk hiçbir deðeri
olmayan eylemler için son derece büyük fedakarlýklar pahasýna
her yýl alaylarýný seferber eder. Bunlar düþman topçusunun ateþine maruz kalan geçici mevzilerdir.
Bu mevzilerin adý, parlamentodur, kanuniliktir, yasal ekonomik grevdir, ücret artýþýdýr, burjuva anayasasýdýr, bir halk kahramanýnýn serbest býrakýlmasýdýr... Ve iþin en kötü tarafý þudur ki,
bu mevzileri elde etmek için bile, burjuva devletinin oyun kurallarýný kabul etmek ve bu tehlikeli siyasal oyuna katýlmak iznini alabilmek için de uslu ve aklý baþýnda insanlar olduðumuzu,
hiçbir tehlike arz etmediðimizi; örneðin kýþlalara ve trenlere saldýrmak, köprüleri uçurmak, katilleri ve iþkence uzmanlarýný cezalandýrmak, daðlara çýkýp ayaklanmak ya da yumruklarýmýzý sert
ve kararlý bir biçimde kaldýrarak, Amerikaya son kurtuluþ mücadelesinin kesin müjdesini vermek gibi tehlikeli iþlerle bir alýþveriþimizin olmadýðýný ispat etmek lazýmdýr.

Che Guevara

&
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Solda ve Solda
Dayanýlmaz ve Bulunmaz
Seçim Taktikleri

Aþaðýdaki yazýda sýkça geçen sol (týrnak içinde sol) ile mevcut düzen
içinde yer alan, tüm varoluþlarýný mevcut düzenin varlýðýna, varoluþuna dayandýrmýþ olan, kimi zaman sosyal-demokrat, kimi zaman demokratik sol,
kimi zaman demokratik sosyalist etiketleriyle ortalýkta dolaþan, adý CHP,
DSP, SHP, YTP olan açýk düzen partileri ile kimilerinin reformist sol ya
da liberal sol olarak tanýmladýðý ÖDP, EMEP, SDP, ÝP, SÝP (TKP) adlarýyla anýlan eski revizyonist, oportünist solcularýnýn oluþturduðu düzen partilerini kastediyoruz.
Sol (týrnaksýz sol) ise, deðiþik adlar taþýyan legal (yasal) dergiler etrafýnda
toplanmýþ, yer yer illegal görüþlere sahip olan, kendi kendilerine platformlar oluþturan, kültür merkezleriyle sosyalist kültür tohumlarý ektiklerini
düþünen, sýkça silahlý devrimci mücadele yanlýsý ya da destekçisi çizgi izleyen, bir dönemlerin gerilla savaþçýsý olan ve bugün geliþen dünya olaylarýný kavrayamayarak tümüyle legalizme (yasalcýlýða) kaymýþ sol örgütlenmeleri
ve yapýlarý kastediyoruz.
Yazýmýzda yer yer ortaya çýkacak olan anlamsýzlýklar, saçmalýklar, ipesapa gelmez görüþler ve gülünçlükler bize ait olmayýp, tümüyle soldan
sola tüm kesimlere yayýlmýþ olan bilisizliðin, pragmatizmin ve fýrsatçýlýðýn
ürünleridir. Tüm sol ve sol taktikler ve politikalarýn son kullaným süresi
dergimizin yayýnlandýðý tarihe kadardýr. Bu tarihten sonra meydana gelecek deðiþikliklerden dolayý sorumlu deðiliz.

28 Mart 2004 tarihinde yapýlacak olan
yerel seçimler öncesinde soldaki ve soldaki seçim hazýrlýklarý aylar öncesinden baþladý. Gazetelere bakýldýðýnda hazýrlýklarýn yaz
aylarýnda baþladýðý görülmektedir.
19 Aralýk 2003 tarihli Radikal gazetesinde Solcular Yerelde Birleþti baþlýklý haberde þöyle deniliyordu:
Genel seçimlerde ittifak kuramayan sol partiler, yerel seçim platformlarýnda buluþtu. EMEP, DEHAP, YTP,
ÖDP, SHP ve SDPnin ilçe örgütleri
2004 yerel seçimleri için güç birliði
yapýyor
Baðýmsýz aydýnlar ve ilçe sakinlerinin baþýný çektiði Bahçelievler Yurttaþ Ýnisiyatifi 2003ün Kasým ayýnda
kuruldu. Ayný ay içerisinde 250 kiþinin katýldýðý bir toplantýyla kuruluþunu

ilan eden platform, ilk kaybýný CHP
nin desteðini çekmesiyle yaþadý. DEHAP, YTP, ÖDP, SHP, EMEP ve Özgür Toplum Partisinin (ÖTP) katýlýmýyla yoluna devam eden platforma
Halkevleri, Tohum Kültür Merkezi,
Haklar ve Özgürlükler Platformu,
Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði,
Haber-Ýþ Sendikasý, PTTli taþeron
iþçiler ve kimi yöresel derneklerin de
aralarýnda bulunduðu 37 parti ilçe ve
demokratik kitle örgütü destek veriyor. Ýlçedeki 11 muhtarlýk için de çalýþma yapacak olan platform, 400ü
aþkýn ilçe sakininin katýldýðý son toplantýsýnda, Birlik, Demokrasi ve Yerel
Yönetime Bakýþ adlý bir program
metni hazýrladý.
Baðcýlarda, 2003ün Aðustos ayýn-
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da kurulan Demokrasi Cephesinin
baþýný DEHAP, YTP, ÖDP, SHP ve
EMEP çekiyor. Kendi adaylarýnýn
desteklenmesi koþulunu ileri süren
CHP ise platformdan ayrýlýrken, Kristal-Ýþ Sendikasý, Baðcýlar Cemevi, Atatürkçü Düþünce Derneði, Baðcýlar
Kültür Merkezi, Radyo Barýþ ve Cem
Radyo ile Yaþam ve Manþet gazeteleri destek verdi.
Maltepe Demokratik Yerel Seçim
Platformu, bir yýl önce yayýn hayatýna baþlayan Katýlýmcý Maltepe Gazetesinin 2003ün Eylül ayýnda yaptýðý
çaðrý üzerine kuruldu. CHP ve ÝPin
ilk toplantýdan sonra çekildiði platformda HADEP, YTP, ÖDP, EMEP,
SHP, SDP, Haklar ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) ile Baðýmsýz Cumhuriyet Partisinin (BCP) yaný sýra TümBel-Sen 3 Nolu Þube, Genel-Ýþ 3 No
lu Þube, Eðitim-Sen 5 Nolu Þube, Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý ve Eczacýlar
Odasý Þubesi yer alýyor.
Böylece Radikal gazetesinin haberiyle
start alan sol ittifak, neredeyse yerden
mantar çýkar gibi her yerde kurulmaya baþlandý. Genel söylemle sol ittifak yerelde yayýlmaya baþladý. Ýttifak açýklamalarýný güç
birliði açýklamalarý takip etti. Güç birliði
açýklamalarýný da çatýda birlik açýklamalarý takip etti...
Adý ister sol ittifak, ister güç birliði
olsun, tüm ittifak ve birlik giriþimlerinin
odak noktasýnda yer alan parti þüphesiz DEHAP olmuþtur. 3 Kasým 2002 seçimlerinde
oylarýn %6,23ünü (1.955.992) alan bir partinin böylesine sol ittifakta odak noktasý olmasýnda þaþýrtýcý bir þey yoktur. Buna YTP
nin %1,15 oyu ile ÖD Partisinin %0,34 oyu
eklendiðinde, sol ittifakýn oy oraný %7,72
ye çýkarak büyük bir güç oluþturmaktadýr.
Bir de buna sol ittifakýn yaratacaðý söylenen sinerji eklendiðinde, 28 Mart yerel seçimlerinde solun büyük bir zafer kazanmasý iþten bile deðildir!
Oysa sol ittifakýn, yerelde birleþen sol
söylemine, yaratacaðý iddia edilen sinerjisine raðmen, DEHAP-SHPnin 3 Kasým 2002
genel seçimleri öncesinde kalan ittifak çalýþmalarýyla iþe baþlanmýþtýr.
Ýlk adýmlar ve çalýmlar, SHPnin sayýn
genel baþkaný Murat Karayalçýndan gelmiþ
ve tüm solun birliði söylemiyle YTP-CHPDSP-DEHAP dörtgeninde sol ittifak çalýþ-

masýný baþlatmýþtýr.
Murat Karayalçýnýn sol ittifak çalýþmasýnýn amacý solun tek çatý altýnda seçimlere girmesi olsa da, kendi dýþlarýnda kalan
sola (yani EMEP, ÖDP, SDP) ve sola da
açýktýr!
Böylesi bir vizyonla yola çýkan Murat
Karayalçýn, DEHAPýn çantada keklik ittifakýyla CHPnin ve DSPnin kapýsýný çalmýþtýr. Bir yandan CHP ve DSPnin kapýsýný çalarken, diðer yandan kendisinin Ankara
büyük þehir belediye baþkanlýðýna, yardýmcýsý Fikri Saðlarýn Mersin büyük þehir belediye baþkanlýðýna ve YTPli Ercan Karakaþýn
Ýstanbul büyük þehir belediye baþkanlýðýna
talip olduðuna iliþkin bilgi notlarý basýna
sýzdýrýlmýþtýr.
1993-1995 yýllarýnda DYP-SHP koalisyon
hükümetinde Tansu Çillerin baþbakan yardýmcýsý ve dýþiþleri bakaný sýfatýný taþýyan
sayýn Murat Karayalçýn tüm siyaset tecrübesini konuþturarak, CHP ve DSPyi köþeye
sýkýþtýrmýþtýr.
Murat Karayalçýn bu taktiði ile, 3 Kasým
seçimlerinde Ankarada 363.483 oy alan
AKPnin karþýsýnda CHPnin 354.072 oyu yanýnda DSPnin 13.736, DEHAPýn 29.597 ve
YTPnin 14.058 oyunu ekleyerek 411463 oyla
seçilmeyi garantileyeceðini hesaplamaktadýr.
(1999 yerel seçimlerinde FP adayý Melih
Gökçek 541.515 oy alarak belediye baþkaný
seçilirken, CHPnin oyu 512.084 olmuþtur.)
Bu sayýlar ve hesaplar fazlaca da önemli deðildir. Solun seçim taktiðinde önemli
olan CHPyi köþeye sýkýþtýrmaktýr. 3 Kasým
seçim sonuçlarýyla ifade edersek, Murat Karayalçýn, DEHAPýn 29.597 oyu ile CHPnin
354.072 oyunu rehin almaya kalkýþmýþtýr.
Medyanýn sol ittifak, sol yerelde birleþiyor türünden haberleriyle yürütülen bu
taktik, azýnlýðýn çoðunluða boyuneðdirme
çabasýndan baþka birþey deðildir.
Bu dahiyane taktikle iþe baþlayan Murat
Karayalçýn, Hürriyet gazetesinde, ODTÜde
bozkurt rozeti taþýrdýmla baþlayan, solun
birleþmesi için emekliliðimi yaktýmla devam eden röportajýyla yoluna devam etmiþtir.
Þüphesiz Murat Karayalçýn, politikayla ilgilenen, kendisini solcu ya da solcu olarak tanýmlayan herkesin çok yakýndan tanýdýðýný düþündüðü bir kiþidir. Bilinen sözcüklerle ifade edersek, Murat Karayalçýn, bir
dönemlerin Ankara belediye baþkaný olarak
Batýkent projesine imzasýný atmýþ, ulus-
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lararasý kent ödüllerine aday olmuþ bir kiþidir. Sol ve sol sözcüklerle ifade edersek,
Ankara belediye baþkanlýðý zamanýnda Batýkent projesi ile yakýnýnda yer alan bazý kiþileri müteahhitlik yoluyla zengin etmiþtir.
Yine bilinen sözcüklerle 12 Eylül 199327 Mart 1995 tarihlerinde Tansu Çiller hükümetinde baþbakan yardýmcýsý ve dýþiþleri
bakaný olarak görev yapmýþtýr. Sol ve sol
sözcüklerle ifade edersek, Tansu Çiller dönemindeki faili meçhullerin, köy boþaltmalarýn ve köy yakmalarýn en yoðun olduðu
dönemde baþbakan yardýmcýlýðý görevini
icra etmiþtir. 6 Mart 1995 tarihinde, tek taraflý olarak AB ile Gümrük Birliði anlaþmasý imzalanýrken Tansu Çillerin yanýnda dýþiþleri bakaný olarak yer almýþtýr.
Murat Karayalçýnýn ekibi, T. Özalýn
Toplu Konut Fonu aracýlýðýyla, mühendislik ve tencere-tava pazarlamacýlýðýndan müteahhitliðe sýçrama yapmýþ olanlardan oluþmuþtur. 1989-1993 döneminde Murat Karayalçýnýn Ankara büyük þehir belediye baþkanlýðý dönemindeki Batýkent ihaleleriyle
palazlanan bu ekip, çaðdaþlaþma, yönetimin gençleþtirilmesi sloganlarý ile SHP
yönetimini ele geçirmiþler ve Murat Karayalçýný SHP genel baþkanlýðýna taþýmýþlardýr.
Ancak 1994 Þubat krizi bu kesimlerin büyümesini engellemiþ ve eski konumlarýna geri dönmelerine yol açmýþtýr. Bunun sonucu
olarak CHP saflarýna geri dönen Murat Karayalçýn 1995 genel seçimlerinde CHP Samsun milletvekili olarak TBMMden içeri girmiþtir.
1999 genel ve yerel seçimlerinde CHP
nin beklenen performansý gösterememesi ve meclis dýþýnda kalmasý bu genç,
çaðdaþ müteahhitler ekibini yeni arayýþlara itmiþtir. Özellikle 2001 Þubat kriziyle birlikte büyük kayýplara uðrayan bu çaðdaþ
solcu müteahhitler ekibi CHPde gelecek
görmedik- leri için ayrýlmýþlar ve 2002 yýlýnda SHP* adýyla yeni bir parti kurmuþlardýr.
Kurucu üyeleri, devlet ve belediye ihaleleriyle zenginleþmiþ müteahhitleri ve iliþkilerini temsil eder.
Örneðin SHPnin kurucularýndan ve genel baþkan yardýmcýlarýndan A. Ýlhan Göðüþ, merkezi Ýstanbulda bulunan Bimeya
* Murat Karayalçýn ve ekibinin SHPsi Sosyal-Demokrat Halk Partisidir. Erdal Ýnönünun baþkanlýðýný
yaptýðý eski SHP ise Sosyal-Demokrat Halkçý Parti
dir.

Mesken Yapý A.Þ.nin Yönetim Kurulu Baþkan Vekili, Topkapý Rotary Kulübü Eski Baþkaný, Beþiktaþ Kulübü Kongre üyesidir, Angora Evleri müteahhitlerinden olup birçok
mühendislik ve mimarlýk limited þirketleriyle
birlikte çalýþmaktadýr. Ali Ekber Çiftçi, Yeni
Ýþ Motor, Çiftçiler Motor, Irmak Endüstri,
OSÝAD þirketlerinin ortak ve yöneticisi, OSTÝM Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði üyesidir. Yine kurucu üye Mehmet Gülcegün,
uluslararasý nakliyecilik ve ihracatla ilgili þirketlere sahiptir. Berat Sancar Yücel, Murat
Karayalçýn döneminde Ankara Belediyesinde avukatlýk, müþavir avukatlýk yapmýþ,
Batýkent Konut Yapý Kooperatifleri Birliðinde
hukuk danýþmanlýðý, Büyükþehir Belediye
Baþkanlýðýnda ve Belkoda hukuk danýþmanlýðý, Ankara Þoförler Federasyonunda
hukuk müþavirliði görevlerinde bulunmuþ ve
bugün ÝNVESCO Ýnþaat. San. Müþ. Hiz. Ltd.
Þtide hukuk müþaviri olarak çalýþmaktadýr.
Atilla Kotil, AT-KO Uluslararasý TaþýmacýlýkTarým Ürünleri San. ve Tic. Ltd.. Þti. Yönetim Kurulu Baþkanýdýr. Yine kurucu üyelerden Levent Çalýþkan ise, Kaçakçýlýk Ýstihbarat Daire Baþkanlýðýnda görev yapmýþ, sýrasýyla, Tunceli Personel Þube Müdür
Vekilliði, Erzurumda Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü, Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü
Bürolar Amirliði, Ankarada Çankaya Ýlçe
Emniyet Müdürlüðü Yýldýzevler Karakol
Amirliði, Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü Birlik Amirliði ve Þube Müdür Yardýmcýlýðý, Narkotik Þube Müdür Yardýmcýlýðý, Çevik Kuvvet
Þube Müdürlüðü, Önleyici Hizmetler Þube
Müdürlüðü görevlerinde bulunmuþ, USA
Adalet Bakanlýðý DEA Teþkilatýnda Narkotik Temel Eðitim Kursu gibi çeþitli eðitim
kurslarýna katýlmýþ, Narkotik Hizmetleri nedeniyle sayýsýz maaþ ve ikramiye ile ödüllendirilmiþ, Narkotik ve Çevik Hizmetleri
nedeniyle 4 adet takdirname almýþ, emekli terör uzmaný olarak bugün güvenlik malzemeleri ve saðlýk sektöründe faaliyet gösteren Gitem Güvenlik Ýnþ. Tur. Saðlýk Hzm.
Ýth. Ýhr. San Ltd. Þirketi hissedarý ve yöneticisidir. Gaz maskelerinden ev alarm sistemlerine, belediye turnikelerinden enjektörlere kadar deðiþik mallarý pazarlamaktadýr.
Ýþte 12 Eylül sonrasýnda soldan saða
sýçrayan küçük-burjuvalarýn bir partisi olarak SHP kendi sýnýfsal konumuna uygun
seçim taktikleri üretmiþtir. SHPnin sol ittifak vs. adýyla pazarladýðý taktik, tümüyle
müteahhitlik sanatýyla ilgilidir. Bugünkü
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amaçlarý 2001 Þubat kriziyle ortaya çýkan
sektörel kayýplarýný yerel seçimlerde kazanýlacak belediyeler aracýlýðýyla gidermek ve
yeni ihalelerle büyümektir. Kendilerine baðlý
olarak çalýþan, özellikle Ankara merkezli deðiþik mühendislik ve mimarlýk bürolarý da
bu sayede ekmek yiyebileceklerinden siyaseten SHPyi desteklemektedirler.
Özellikle Ankarada mukim müteahhitler, mühendis ve mimarlar ile küçük bir bürokrat kitlesinden ibaret olan SHP nin sol
ittifak söyleminin en büyük destekçisi ve
ortaðý ise DEHAPtýr. Ancak ikinci bir parti
de DEHAP kadar SHPnin kayýtsýz-þartsýz ortaðý durumundadýr. Bu partinin adý, Özgür
Toplum Partisi (ÖTP) ya da kendi ifadeleriyle Özgür Partidir.
27 Ocak tarihli Evrensel gazetesinin haberine göre, DEHAP ve ÖTP bütün Türkiyede SHP çatýsý altýnda seçimlere katýlacaklarýný açýklamýþlardýr. Böylece Murat Karayalçýnýn SHPsinin oluþturduðu çatý altýnda
DEHAP ve ÖTP birinci elden yer alarak sol
ittifakýn çivisini çakmýþlardýr.
Yine Evrensel gazetesinin haberine göre,
50ye yakýn il ve ilçede kurulan güçbirliði
platformlarý birlik iradelerini kamuoyuna ilan
ettiler. Bu platformlarýn hemen hepsinde
EMEP, DEHAP, ÖDP, SDP, Özgür Parti ve
SHP yer almýþtýr.
Böylece çatýcýlar ile þemsiyeciler yerel seçimler öncesinde sol ittifaký ya da
solda ittifaký geniþ ölçüde oluþturarak,
solun tek ve gerçek adresi olduklarýný
ilan etmiþlerdir. Ýster SHP çatýsý altýnda seçimlere girenler olsun, ister þemsiyeciler
olsun, ortak özellikleri solculuk ve yerelde iktidar olmaktýr.
Bu partilerden ÖTP ya da kendi kýsaltmalarýyla ÖP, eski HADEP baþkanlarýndan
Ahmet Turan Demirin genel baþkan olduðu
yedek partidir. HADEPin kapatýlmasý durumunda devreye girecek olan ÖP partisi,
bu yönüyle HADEPin aynadaki görüntüsünden baþka birþey deðildir. Dolayýsýyla SHP
çatýsý altýnda seçimlere gireceðini ilan etmesi hiçbir anlama ve deðere sahip deðildir. Ama yine de solda ittifak söylemlerinde sayýsal bir fazlalýk saðlayarak belli bir
iþlev sahibi kýlýnmýþtýr. Yine de adý partidir
ve HADEP kapatýldýðý koþullarda yerine geçecek parti olarak sýkça adýný duyurmaya
adaydýr. Dolayýsýyla parti de olsa, parti gibi
deðerlendirilmek zorundadýr.
ÖP, son KADEKin fesh edilerek KONG-

RE-GELin kurulmasýyla ideolojik sýçrama
yapan PKKnýn yeni açýlýmlarýna, yani demokratik-ekolojik toplum açýlýmýna uygun olarak kendi programýný ilan etmiþtir.
ÖP genel baþkaný kimlere hitap edeceksiniz? sorusunu þöyle yanýtlamaktadýr:
Çaðýn temel çeliþkilerinden birisi olarak cins çeliþkisini görüyoruz.
Bu çeliþki günümüzde insanlýðýn gerçek anlamda özgürleþmesi önünde
temel engel konumundadýr. Partimiz
insanýn gerçek anlamda özgürleþmesini bu çeliþkinin aþýlmasýnda görmekte böylece kadýný 21.yüzyýlýn temel özgürlük gücü olarak kabul etmekte ve kadýn eksenli parti olmayý
hedeflemektedir. Dolayýsýyla hitap
edeceðimiz temel güçlerin baþýnda
kadýnlar gelecektir.
Böylece çaðýn temel çeliþkilerinden biri
olarak cins çeliþkisini esas alan bir sol
parti olan ÖP, sol ittifakýn ayrýlmaz bir parçasý olmaktadýr.
Çok bilindik olduklarýndan DEHAP ile
ÖD Partisini bir yana býrakýrsak, sol ittifakýn önemli partilerinden birisi de SDP
olmaktadýr.
SDP, Akýn Birdalýn genel baþkaný olduðu
Sosyalist Demokrasi Partisidir. I. Olaðan
Konferansýnda Kürt hareketiyle stratejik ittifak kararý alan SDP, Mihri Belliden Filiz
Koçaliye Ragýp Zarakoludan M. Kaçaroðlu
na kadar bir zamanlarýn ÖD Partisinin gökkuþaðýný oluþturanlarýn yeni partisi olmuþtur. 9 Kasým 2003de yapýlan I. Kongresinden izlenimler aktaran Özgür Politika þöyle
yazmaktadýr:
SDPli gençler Kürtçe müzik eþliðinde bir süre halay çekti. Enternasyonal ve Che Gueveraya atfedilen
müzik parçalarýnýn sýk sýk çalýndýðý
kongrede, Devrim ve sosyalizm için
Blokla iktidara, partiyle sosyalizme
ifadeleri de, kongrenin sloganý olarak
büyük bir pankartta yer aldý.
Kendisini sosyalist parti olarak tanýmlayan SDPnin programýnda þunlar yazýlýdýr:
Sosyalizme giden yol
Partimizin amacý, insanýn insan
tarafýndan sömürülmesine ve ezilmesine, cinsler ve uluslar arasýndaki eþitsizliðe, doðal çevrenin yaðmalanmasýna son verecek, insanýn ve insanlýðýn ortak kültürünün geliþiminin
önündeki tüm engelleri ortadan kal-

Ocak-Þubat 2004 KURTULUÞ CEPHESÝ

dýracak olan, bayraðýnda herþey insan için ve herkesten yeteneðine
göre, herkese ihtiyacý kadar þiarlarýnýn dalgalandýðý sosyalizmdir.
Sosyalizme, bir dizi mücadele evresinden geçilerek, bütünsel ve kesintisiz bir devrimci süreç sonucunda; kapitalist toplumun devrimci tarzda aþýlmasýyla, iþçilerin ve emekçilerin öz iktidarý olarak sosyalist demokrasinin ilan edilmesiyle ve son
çözümlemede bölgesel ve enternasyonal çapta ulaþýlabilir.
Tekellerin Türkiyesinden emekçilerin Türkiyesine giden yol, Türkiye
iþçi sýnýfý ve emekçileriyle Kürt yoksullarýnýn ittifaký, onlarýn siyasal temsilcilerinin, erkek egemen sisteme
karþý mücadele eden kadýn hareketinin ve diðer özgürlük hareketlerinin,
doðal çevrenin tahrip edilmesine karþý mücadele eden ekolojist hareketin, gençlik hareketlerinin, anti-militaristlerin, anti-kapitalistlerin, anti-emperyalistlerin, anti-faþistlerin iþbirliði,
ortak mücadelesi ve iktidarý ele almalarýyla açýlabilir.
Görüldüðü gibi, bir yandan sosyalizme
bütünsel ve kesintisiz bir devrimci süreç
sonucunda ulaþmaktan söz eden SDP, diðer yandan bu yolun Türkiye iþçi sýnýfý ve
emekçileriyle Kürt yoksullarýnýn ittifakýndan, onlarýn siyasal temsilcilerinin ortak
mücadelesinden ve iktidarý ele almalarýndan söz etmektedir. Þüphesiz bu ittifak yeterli görülmediðinden, (kim olduklarý kendilerinden menkul) feministlerden anti-militaristlere, anti-kapitalistlerden anti-emperyalistlere, anti-faþistlerden ekolojistlere kadar her
kesim (gökkuþaðý ittifaký) SDPde kendisine yer bulacaðý söylenmektedir.
Böylece SDP, Kürt yoksullarýnýn siyasal temsilcisi olarak DEHAPi gördüðünden
(elbette yasal platformlarda) Kürt hareketi
ile stratejik ittifak kararý alabilmektedir. Diðer yandan ekolojist olduklarý için, A.
Öcalanýn demokratik-ekolojist toplum
projesiyle de müttefiktirler. Çaðýn temel
çeliþkisi olarak cins çeliþkisini gören
ÖPle de müttefik olabilmeleri için de hiçbir engel bulunmamaktadýr.
3 Kasým öncesinde DEHAPa çatý partisi önerisi getiren ve çatýnýn kendileri olmasýnýn en iyisi olacaðýný söyleyen SDP, bu
kez DEHAPýn SHP çatýsý altýnda yerel

seçimlere girme kararý almasý karþýsýnda
ciddi soru iþaretleri taþýmaya baþlamýþtýr
(SDP sözcüsü M. Kahyanýn açýklamasý).
Oysa her þey ne de güzel gitmekteydi.
Marksizm-Leninizmin komünist toplumu tanýmlayan herkesten yeteneðine göre, herkese ihtiyacýna göre þiarýnýn yanýna A. Öcalanýn demokratik-ekolojik toplum projesinden alýnan herþey insan için þiarý ne
de güzel uydurulmuþtu. Cinsler ve uluslar
arasýndaki eþitsizliðe, doðal çevrenin yaðmalanmasýna birinci planda yer vererek ne de
çok demokratik-ekolojik toplum projesine
angaje olmuþtu oysa ki. Ama DEHAP yerel
seçimlere SHP çatýsý altýnda girme kararý
alarak tüm bu gökkuþaðý güzelliðini bir
anda ciddi soru iþaretlerine dönüþtürmekte bir an bile tereddüt etmemiþti. Ama ne
gam! Demirelin sözüyle, demokrasilerde
çare tükenmez!
DEHAPýn sosyalist SDPnin çatýsýna
tercih ettiði SHP ise kendisini þöyle tanýmlamaktadýr:
SHP kendisini, Türkiyeyi emperyalist iþgalden, halký hilafet ve saltanatýn egemenliðinden kurtaran; çaðdaþ, onurlu ve tek coðrafyada birçok
dilden, dinden, etnik kökenden, mezhepten insaný bir devlet yapýsý içinde birleþtirmeyi baþaran tarihsel ve
siyasal mirasýn sahibi ve sürdürücüsü
olarak görür. Toplumumuzu çaðdaþ
uygarlýklarýn üzerine çýkarmayý hedefleyen Cumhuriyet Devrimleri ve kazanýmlarýný korumayý, sürdürmeyi ve
geliþtirmeyi öncelikli ve vazgeçilmez
görevleri olarak kabul eder.
SHPnin tarihsel kökeni Mustafa
Kemalin önderliðinde verilen Kurtuluþ Savaþý ile Cumhuriyet ilke ve devrimlerinin aydýnlýðýna dayanýr. Siyasal
kökümüzü, solun (týrnak kendilerine aittir-KC.) evrensel ve ulusal deðerlerinde ve bu topraklarýn yetiþtirdiði en büyük devrimci olan Mustafa
Kemalde görmekteyiz.
Böylece programatik olarak üniter devlet yapýsýný savunan, Mustafa Kemali bu
topraklarýn yetiþtirdiði en büyük devrimci
olarak kutsayan SHP, DEHAPýn çatýsý olmuþtur.
Çatý partisi SHPye göre, sol ittifak
herþeyin üstündedir. Her ne kadar Murat
Karayalçýn sayýsal olarak sol ittifakýn çatý
partisinin CHP olmasý gerektiðini ilk gün-
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lerde söylemiþse de, ne yazýk ki (!) sekter ve hizipçiliði ile ünlü Deniz Baykal bunu
kabul etmemiþtir.
Ve yeniden baþladýðýmýz yere, yani
solun dayanýlmaz ve bulunmaz seçim taktiklerine geri dönmüþ bulunmaktayýz.
Artýk sahnede SHP çatýsý altýnda sol
ittifak vardýr. Ama EMEP gibi kendisini daha sol ve gerçek sol kabul edenler bu
çatýyý içlerine sindirmekte zorlanmaktadýrlar. Hele hele SHPnin Ýsmail Cemli rüya
timinin Amerikan ve Doðan Holding destekli YTPsiyle yaptýðý ittifak görüþmeleri iþi
daha da zorlaþtýrmaktadýr.
15 Ocak 2004 tarihinde EMEP Genel Yönetim Kurulu açýklamasýnda bu zorluk þöyle
tanýmlanmýþtýr:
Partimiz, partiler arasýnda sürdürülen güçbirliði ve ittifak çalýþmalarýný,
bu anlayýþa uygun sürdürmektedir.
Bu nedenle, çatý partisi tartýþmalarýný
doðru bulmuyoruz. Çatý partisi anlayýþý, yerel düzeyde halkýn birleþmesini zorlaþtýran ve yerine partilerin birleþmesini ikame eden bir anlayýþtýr.
Sosyal demokrasi anlayýþý, unvaný ve
çatýsý altýnda, sosyal demokrat bir
programla yerel seçimlere katýlmanýn, halkýn örgütlenmesini, aydýnlanmasýný, kardeþleþmesini ve halkýn iktidarýnýn önünü açmasýný saðlayacak,
halk güçlerini bu yolda ilerletecek hiç
bir özelliði ve dayanaðý bulunmamaktadýr. (abç)
Ama demokrasilerde çare tükenmez!
Dolayýsýyla EMEP de demokrasi içinde çare bulmuþtur. Evrensel gazetesinde 27 Ocak
tarihinde yayýnlanan bir yazýda þöyle denilmektedir: EMEP ve ÖDP üyesi belediye
baþkaný adaylarýnýn olduðu bütün il ve ilçelerde güçbirliði yapan partiler seçimlere partilerinin ismiyle girecek. Elbette EMEP ve
ÖDPden girilen yerlerde belediye meclisi ve
il genel meclisine güçbirliði yapmýþ partiler
ve diðer demokrasi güçlerinden adaylar da
bu partilerin listelerinden seçimlere katýlacak. SHPden girilecek yerlerde de EMEP ve
ÖDPli adaylar ve güçbirliði içindeki güçler
SHP listelerinden seçime girecektir.
Sonuç olarak, EMEP, Sosyal demokrasi
anlayýþý, unvaný ve çatýsý altýnda, sosyal demokrat bir programla yerel seçimlere katýlmanýn, halkýn örgütlenmesini, aydýnlanmasýný, kardeþleþmesini ve halkýn iktidarýnýn
önünü açmasýný saðlayacak, halk güçlerini

bu yolda ilerletecek hiçbir özelliði ve dayanaðý bulunmadýðýndan ne denli söz ederse etsin, SHP çatýsý altýnda seçimlere girmekte sakýnca görmemektedir. Ne de olsa
kaybedilecek belediye baþkanlýðý yoktur,
oysa kazanýlacak koskocaman belde belediye baþkanlýðý vardýr!
Ve tarihler 30 Ocak 2003ü gösterdiðinde, SHPyle seçimlere girilmesini uygun
bulmayanlar, ciddi soru iþaretleri taþýyanlar hiçbir þey olmamýþ gibi ortalarýna Murat
Karayalçýný alarak bir masanýn arkasýna dizilip Demokratik Güçbirliði kurduklarýný
ilan etmiþlerdir.
Tüm bu sollarýn ve sol seçim taktiklerinin (isterseniz buna ayak oyunlarý da diyebilirsiniz) karþýsýnda solun taktikleri ise,
sözel olarak, farklýdýr.
Her zaman olduðu gibi solun seçim taktikleri mevcut sol seçim taktiklerinin eleþtirisi ile baþlamaktadýr.
Örneðin ESP (Ezilenlerin Sosyalist Platformu) SHP çatýsý altýnda seçimlere girilmesini ruhsuz ittifak olarak tanýmlayarak
þöyle deðerlendirmektedir:
DEHAPla SHP arasýnda 28 Mart
Yerel seçimleri için yürütülen ittifak
arayýþlarýnýn seyrine bakýldýðýnda, eski
pazarlýðýn kaldýðý yerden sürdürüldüðüne tanýk olmaktayýz. Ýki parti, kendilerini Toplumsal Barýþ Projesine
adadýklarýna, Tek Çatý, Ortak Program görüþünde birleþtiklerine ve Ortak Program Taslaðý hazýrlamayý baþardýklarýna göre, demek ki SHP eski
pazarlýktan eli boþ dönmemiþ ve bu
arada dersini de iyi çalýþmýþ! Kendi
deyimiyle iflah olmaz ittifak arayýþçýsý olan Karayalçýn, muradýna ermiþ görünüyor! Ne diyelim, þeytaný
bol olsun!*
Bu bakýþ açýsýyla Atýlým çevresi, kendi
deyiþleriyle marksist leninist komünistler,
seçim çalýþmalarýný kendi adaylarý etrafýnda yürüteceðini, ittifaklarýn bugün itibariyle
merkezi düzeyde olamayacaðý fakat özgünlüðüne baðlý olarak yerel platformlarda gerçekleþebileceðini söylemektedir. Onlara
göre, yerel seçimlerde temel amaç ezilenler ile düzen partileri arasýndaki baðlarýn koparýlmasýdýr. Bu görüþ açýsýyla, SHP ve
YTP gibi düzen partilerinin içinde yer aldýðý
* Yeni Atýlým, Ruhsuz ittifak, Sayý: 69, 24 Ocak
2004.

Ocak-Þubat 2004 KURTULUÞ CEPHESÝ

birlikteliklerle ne merkezi ne de yerel düzeyde bir ittifakýn söz konusu olduðunu belirtmektedirler. Böylece Atýlým çevresi, 3 Kasým seçimleri öncesinde kendilerine ilk sýralarda iki kiþilik kontenjan verilmediði için
dýþýnda kaldýðý Emek, Barýþ ve Demokrasi
Blokunun yerel versiyonu olan Demokratik Güçbirliðinin de dýþýnda kalmaktadýr.
Ancak bu kez temel amaç ezilenler ile düzen partileri arasýndaki baðlarýn koparýlmasý
olduðundan, SHP gibi düzen partisi ile ezilenlerin baðlarýný koparmak amacýyla propagandaya aðýrlýk vereceklermiþ gibi görünmektedir. Doðal olarak SHP çatýsý altýnda
seçimlere giren Demokratik Güçbirliði ile
ezilenlerin baðlarýný koparmak da onlarýn
birinci vazifesi olmaktadýr.
Solun yýllardýr sürdürdüðü boykot tutumunun savunucularýndan olan Ekmek ve
Adalet çevresi de, her sol gibi, Yerel Seçimlere Devrimci Bakýþla seçim taktiðini açýklamýþtýr.
Devrimciler için düzen içinde seçimlerin anlamý nedir?
Her seçim döneminde her devrimci, Seçimlerde ne yapacaðýz, neyi
amaçlayacaðýz, halka ne yapmasýný
önereceðiz? sorusunu sorar. Ancak
bu temel soru doðru cevaplandýktan
sonra seçimlere iliþkin öteki taktikler,
çalýþmalar doðru biçimlendirilebilir.
Ýster genel seçim olsun, ister yerel seçim, temeldeki bakýþ açýsý ve amaç
deðiþmez.*
Dolayýsýyla Ekmek ve Adalet 28 Mart yerel seçimlerinde ne yapacaðýna, neyi amaçlayacaðýna, halka ne yapmasýný önereceðine karar vermek durumunda olduðundan,
devrimci bakýþý ortaya koymuþtur:
Devrimciler için yerel yönetimler temelindeki mücadelenin iki yaný
vardýr:
Bir; yerel yönetimlerin demokratikleþtirilmesi mücadelesi. iki; yerel
yönetimlere gelebildiðimiz koþullarda
buralarý demokratik bir mevzi olarak
deðerlendirme mücadelesi...
Böyle bir mevziyi kazandýktan
sonra yapýlmasý gerekenler þöyle
özetlenebilir:
Halka kendi sorunlarýna sahip
çýkma bilincini vermek... Bunu müm-

Sözün özü Ekmek ve Adalet, halký örgütleyerek, bilinçlendirerek devrimi gerçekleþtirmek amacýyla yerel seçimlere katýlmaya ve bu mevzileri ele geçirmeye karar
vermiþtir. Elveda boykot!
Böylece solda rivayet muhtelif de olsa
yerel seçimlere katýlma (býrkaç istisna dýþýnda) genel bir taktik olarak ortaya çýkmaktadýr. Artýk boykot, aktif boykot vb. açýklamalar sol literatürden silinmiþ görünmektedir. Küçük bir beldede, bir mahalle muhtarlýðýnda seçim kazanmak solun ortak
amacý haline gelmiþtir.
Küçük de olsa kazanýlacak bir ya da birkaç belde belediye baþkanlýðýyla yahut mahalle muhtarlýðýyla halkýn kendi kendini yönetme pratiði ve bu yolla bilinci oluþturulmasý seçimci solun hedefi olmuþtur.
Artýk sol, Ekmek ve Adaletin ifadesiyle,
bir zamanlar solun belli kesimlerinin dediði gibi, yerel yönetimler aracýlýðýyla faþist
devletin yanýbaþýnda halk iktidarýnýn nüvelerini oluþturmak gibi boþ hayaller kurmaktan*** kurtulmuþtur. Onlarýn yeni hayali Porto Alegre olmaktýr.
Böylece YSK tarafýndan yerel seçimlere
katýlma yeterliliðine sahip olduðu ilan edilen 22 partiden 11i sol parti olarak tarih
yazarken, sol da Porto Alegre hayalleriyle bir
kaç muhtarlýk kazanma peþine düþmüþtür.
Bundan bir yedi sekiz yýl öncesine kadar yasal zeminde yürüyen
açýk devrimci çalýþmalara da oldukça þiddetli yönelen devlet ve devletin asker ve polis gücü bugün bunu
yapmýyor. Yapmak bir yana, bugün bu alanlarý alabildiðine gevþetiyor da. Ama ayný askeri ve polisiye
güç, gerillaya yönelik çok þiddetli ve
yoðun operasyonlar düzenlerken, þehirlerde geliþen en ufak askeri eylemlerde ya da devrimci askeri güçlerin
desteklenmesi giriþimlerinde de ayný
refleksi göstererek açýk ve yasal alandaki devrimci çalýþmalarý da kapsayacak tarzda operasyonlar düzenleyebiliyor.

* Ekmek ve Adalet, Sayý: 93, 11 Ocak 2004.

** Ekmek ve Adalet, ags.
*** Ekmek ve Adalet, ags.

kün kýlacak kurumlaþmalar yaratmak... Halkýn söz, karar hakkýný yerel
yönetimlere yansýtmak ve buna uygun örgütlenmeler oluþturmak...**
(abç)

#
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Burada operasyon özelinde hedeflenen baþarýdan öte örtük bir þekilde baþarýsý hedeflenen politika
üzerinde durmak istiyoruz. Devlet ve
devletin askeri güçleri, devrimci çalýþmaya bir kýrmýzý çizgi ile sýnýr belirlemeye ve bu sýnýr ile halk kesimleri
içerisinde sirayet eden çarpýk bilinci
bir bütün manipüle ederek pekiþtirmeye çalýþýyor. Nedir bu sýnýr? Devrimciliðin illegal ve silahlý olaný tehlike hattýdýr; illegal bir zeminde silahlý
bir devrimcilikle savaþçýlýða soyunaný iþkence, mahpus ve ölüm beklenmektedir!* (abç)
Böyle bir ortamda sola yönelen kuþaklarýn alabildiðine legalize edilmesi, seçim taktiklerinin herþeyin önüne geçmesi fazlaca
þaþýrtýcý deðildir. Porto Alegre hayalleriyle
beslenen seçim taktiklerinin tarihsel zemini böylesine açýktýr.
Solda yer alan ya da sola sempati duyan, bu gerçeklerin farkýnda olan, devrimin
tek kurtuluþ yolu olduðunu ve bunun ancak silahlý devrimci mücadele yoluyla gerçekleþebileceðini düþünenler yine de soracaklardýr:
Hepsi açýk ve anlaþýlýr þeylerdir, ancak
seçim ortamýna girildiðinde biz ne yapacaðýz? Ailelerden arkadaþ çevresine kadar herkes seçimlerden, þu ya da bu partiye oy vermekten söz ederken hiçbir þey söylemeyip
olaylarý seyretmekle mi yetineceðiz? Silahlý
devrimci mücadelenin duraðanlýðý aþamadýðý bir ortamda, AKPnin adým adým yürüttüðü þeriatçý uygulamalarý karþýsýnda kaygý
duyan ailelerin ya da çevrelerin kime oy
verelim? sorularýna kayýtsýz mý kalalým?
CHPnin konumu açýk, SHPnin çatýsý altýnda seçimlere giren blokun da devrimle, solla iliþkisi olmadýðý da açýk, ama yine
de insanlar seçimleri konuþmakta, kime oy
vereceklerini düþünmektedirler. Seçim öncesinde ne söylenirse söylensin, seçim sonuçlarý açýklandýðýnda AKPnin ya da bir
baþka sað partinin seçimleri kazandýðý görüldüðünde herkesin morali bozulmaktadýr.
Bu koþullarda seçimler bir aldatmacadýr
vs. türünden bildik ve beylik sözler söylemek sonucu deðiþtirmemektedir. Ortada geliþen bir silahlý devrimci mücadele olmadý-

$

* Devrimci Demokrasi, Neden Devrimci Savaþ? Ve
Neden Devrimci Savaþçý?, Sayý: 29, 16-30 Kasým
2003.

ðýna göre, yapýlabilecek ne vardýr ki? AKPye
karþý oylarý CHPde toplamak ya da CHPnin
depolitizasyon faaliyetlerine karþý bloka oy
vermek yahut blokun pragmatizmine karþý
yerel adaylarý desteklemekte ne sakýnca
vardýr? Zaten her durumda seçimlerin ve bu
partilerin çýkar yol olmadýðýný, devrimin tek
çýkýþ yolu olduðunu söylüyoruz. Bu sol ya
da sol taktiklerin ikiyüzlülüðünü, yalana dayalý politik söylemlerini biliyoruz. Yapabileceðimiz tek þey, hangi partiye oy vereyim
diye soranlara bir kaç þey söylemekten ibaret deðil mi? Oy verilecek partinin adýnýn
CHP ya da SHP olmasý, yahut baðýmsýz sosyalist aday olmasý insanlarýn ya da bizim
hangi bilincimizi deðiþtirecek ki? Seçimleri
boykot etmenin AKPnin iþini kolaylaþtýrmaktan baþka bir anlamý olmayacak mýdýr?
vb. vb.
Evet, solda yer alan ya da sola sempati
duyan herhangi bir kiþinin böylesine pratik
sorularý ve düþünceleri her seçim ortamýnda sýkça ortaya çýkmaktadýr. Bu sorular ve
düþüncelerle, hemen herkes kendince daha
sol gördüðü kesimlere oy verilmesi gerektiðini söyleyerek, bu pratik sorularý yanýtlamaktadýr. Seçimler hakkýnda, seçimlere katýlan partiler hakkýnda, seçim taktikleri hakkýnda, sol adýna yapýlan ayak oyunlarý hakkýnda yazýlan-söylenen herþeye raðmen bu
pratik sorular varlýðýný sürdüregitmekte ve
yanýtlarý da ayný biçimde ortaya çýkmaktadýr.
Bizden beklenen ise, bu pratik sorulara
pratik ve somut yanýtlar vermektir. Bu yanýtlar verilemediði sürece, söylenenlerin güzel sözler olmaktan öte bir deðer taþýmadýðý düþünülmektedir. Bir baþka deyiþle, yapýlan deðerlendirmeler ne denli doðru olursa olsun, proletaryanýn günlük siyasetine
pratik anlamda yön vermemektedir!
Bu nedenle söylediklerimiz soyuttur!
Demokratik hak ve özgürlüklerin bulunmadýðý, demokratik devrimin tamamlanmadýðý, emperyalizme baðýmlý bir ülkede devrim yapmanýn tek yolu silahlý mücadeleden
geçmektedir. Bu nedenlerle ve bu amaçla,
gizliliði esas alan illegal bir politik-askeri örgütlenmenin geliþtirilmesi ve faaliyeti temel
devrimci görevdir.
Bunlar somut deðil, soyuttur!
Legalizmin alabildiðine yaygýnlýk kazandýðý, devrimci teorinin olabildiðine küçümsendiði ve bir yana býrakýldýðý, kültür merkezlerinde kültürel aktivitelerde yer almanýn
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baþlý baþýna devrimcilik ölçütü haline getirildiði, dergi bürolarýnda oturanýn ve dergi
bürolarýna gidenin kadro sayýldýðý, sol yayýn organlarýnýn gazete ve çalýþanlarýnýn
basýn emekçisi kabul edildiði, sol yayýnevlerinin þirketleþtirildiði, kendilerine baðlý müzik guruplarýyla yapýlan konserlerin birer
propaganda ve ajitasyon faaliyeti gibi gösterildiði, sosyete pazarlarýnda iþporta tezgahlarý açarak gelir saðlanýldýðý, AÝHMden ya da
AB fonlarýndan alýnmýþ paralarla parti bürolarý kurulduðu... bir ortamda silahlý devrimci mücadeleden ve örgütlenmesinden söz
etmek hiç de pratik olmamaktadýr!
Böylesine soyut, pratik olmayan çözümler yerine, devrimin yakýn ya da olasý
bir gelecekte olabileceðine inanmayan insanlara daha güler yüzlü, anlayabilecekleri
ve yapabilecekleri þeyleri söylemek pratik
olmaktadýr. Bu pratiklik karþýsýnda, devrimci mücadeleyi her türlü amatörlükten
uzak tutmak, devrimcileri profesyonel devrimci olmaya yöneltmek abesle iþtigal görünmektedir!
Oysa ki, bu pratik ortamda, devrimci
teoriye sýký sýkýya baðlý kalmak, her türlü
oportünist, pragmatist çarpýtmaya karþý çýkabilmek, yozlaþmaya, çürümeye, bozulmaya karþý ayakta durmak baþlý baþýna devrimci bir eylemdir. Bu eylem içinde olanlar
düþmanýn her türlü saldýrýsýna maruz kalmanýn ötesinde, kendisine sol diyen kesimlerin saldýrýlarýna, küçümsemelerine, alay
etmelerine ve hatta ihbarcýlýðýna da maruz
kalacaklardýr. Ama ülkenin ve dünyanýn geleceði sadece onlarýn varoluþlarýna baðlýdýr.
Seçimler üzerine, seçimlerde takýnýlacak
devrimci tutum üzerine söylenecek fazlaca birþey yoktur. Bu ülkede 50 yýlý aþkýn süredir, geneliyle yereliyle, seçimler yapýlmýþtýr,
yapýlmaktadýr. Her seçim sonrasýnda bolca
sözedildiði gibi, halkýn engin saðduyusu
þaþmaz bir ölçü olarak 50 yýldýr seçim sonuçlarýný belirlemektedir. Seçimler kimi zaman 4-5 yýlda bir halký kimin daha fazla sömüreceðine, sýranýn kime geldiðine karar
verme aný olsa da, halkýn dikkatlerini baþka
yönlere çekmenin, boþ beklentiler içine sokmanýn aracý da olmuþtur. Ve her zaman sol,
seçim kararlarý karþýsýnda nasýl bir taktik izleyeceði, ne yapacaðý tartýþmalarý içinde, sistemli ve planlý faaliyetlerini (eðer varsa) kesintiye uðratmak durumunda kalmýþtýr.

Bugün 28 Mart yerel seçimleri sonucunda, þu ya da bu sol ya da sol bir partinin
yahut blokun kazanacaðý birkaç az ya da
fazla belediye baþkanlýðýnýn ya da muhtarlýðýn hiçbir þeyi deðiþtirmeyeceði, kendisini
solcu ya da devrimci kabul eden herkesin
bildiði gerçeklerdir. Seçim sath-ý mailinde
daðýtýlacak birkaç bin sol bildiri, asýlmýþ afiþlerin; birkaç on ya da yüz kiþiyle cemevlerinde ya da kültür merkezlerinde yapýlan
toplantýlarýn; bir masanýn etrafýna oturmuþ
üç-beþ kiþiyle yapýlan basýn açýklamalarýnýn, birkaç on kiþinin iþ yapýyor görüntüsünden baþka anlamý olmadýðý da açýktýr.
Herkes bilmek durumundadýr ki, tüm
seçimlerde olduðu gibi, 28 Mart yerel seçimlerinde de, sonuçlar sadece psikolojiktir. Sað
partiler karþýsýnda sol partilerin aldýðý her
fazla oy insanlarýn moralini etkilemekten
baþka bir sonuca sahip deðildir. Sol ya da
sol adýna açýklanan seçim taktiklerine raðmen, 28 Mart gece yarýsýndan sonra AKP
karþýsýnda CHPnin aldýðý oylarý izlemek durumunda kalacak olanlarýn görüntüsü, ister
trajik bulunsun, ister komik bulunsun, ülkenin gerçeði olarak varolacaktýr. 29 Mart günü
AKPnin yerel yönetimleri silip götürdüðü
haberleri karþýsýnda, kendi aldýklarý üç-beþ
oyun ya da blokun oylarýnýn birkaç yüzbin artmýþ olmasýnýn (kendileri baþta olmak
üzere) kimseyi ilgilendirmediðini gördüklerinde þaþýranlar, þeriatçýlarýn daha da pervasýzlaþacaðý tahlilleri yapanlar, sol ve soldaki dayanýlmaz ve bulunmaz seçim taktiklerinin sahipleri olacaktýr.
Devrimcilerin yapmasý gereken, siyasi
gerçekleri açýklama kampanyalarýný örgütleyerek kendi devrimci çizgilerinin gereklerini yerine getirmekten ibarettir. Karþý karþýya olduklarý tek sorun, bu siyasi gerçekleri
açýklama kampanyasýný nasýl ve hangi mücadele biçimlerini temel alarak yürütecekleri sorunudur.
Sol adýna seçimlerde nasýl bir taktik izleneceði üzerine anlamsýz ve boþ konuþmalar
yapmak yerine, Leninin Ne Yapmalý? kitabýný bir kez daha okumak çok daha etkili
bir mücadele yolu olacaktýr.
Gerisi?
Segui il tuo corso, e lascia dir le genti*
* Sen kendi yolunda yürü ve býrak ne derlerse
desinler! Dante, Ýlâhi Komedya.

%

KURTULUÞ CEPHESÝ Ocak-Þubat 2004

ULAÞ BARDAKÇI

1947 Hacýbektaþ/19 Þubat 1972 Ýstanbul

Hele Ulaþa Ulaþa
Ulaþ benzerdi güneþe
Ulaþ gardaþ can veriyor
Yüreðim düþtü ateþe.
Ulaþýn elinde mavzer
Mavzeri türküye benzer,
Bizimkiler böyle ölür
Böyle ölür bizimkiler

&

Tohumlar düþtü topraða
Dokundu yeþil yapraða
Kurban olam kurban olam
Seni yaratan topraða.
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ÝLKER AKMAN
1950 Ankara - 26 Ocak 1976/Beylerderesi
1950 yýlýnda doðan Ýlker yoldaþ, devrimci mücadeleye ODTÜye girdikten sonra aktif olarak
katýlmýþtýr. Bu yýllarda öðrenci hareketi içinde yer alýrken, 1971-72 döneminde THKP-C saflarýna
katýlmýþtýr. Kýzýldereden sonra yeniden örgütlenme çalýþmalarýna katýlarak THKP-C/HDÖnin kurucularýndan birisi olmuþtur. THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak Marmara ve
Güney-Doðu Bölge Yöneticiliði yaptý ve 26 Ocak 1976 günü Malatyada Beylerderesindeki
çatýþmada diðer iki yoldaþýyla birlikte þehit düþtü.
Ölümünden kýsa bir süre önce hazýrladýðý Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz adlý yazýsý
bulunmaktadýr.

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

YUSUF ZÝYA GÜNEÞ
1955 - 26 Ocak 1976/Beylerderesi
1955 yýlýnda doðdu. 1971 deki silahlý mücadelenin etkisiyle THKP-C sempatizaný olarak devrimci mücadeleye katýldý. ODTÜ-Mühendislik Fakültesine girdikten sonra THKP-C/HDÖ üyesi
olarak mücadeleye profesyonel olarak devam etti. Örgütün ilk silahlý eylem kadrolarýndan olan
Yusuf Ziya yoldaþ, Ýlker ve Hasan Basri yoldaþlar ile birlikte Sivasta gerçekleþtirdikleri silahlý
eylemlerden sonra Malatyada oligarþinin zor güçleriyle giriþtikleri ilk silahlý çatýþmada yer aldý.
Bu çatýþmadan iki gün sonra, 26 Ocak 1976da kuþatýldýklarý Beylerderesindeki silahlý çatýþmada
iki yoldaþýyla birlikte þehit düþtü.

'
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YÜKSEL ERÝÞ
1951 Tekirdað/Þarköy
21 Ocak 1977/Trabzon
1951 yýlýnda Tekirdaðýn Þarköy ilçesinde doðdu. Devrimci mücadeleye, Ankara Gazi Eðitim Enstitüsünün Müzik bölümüne girdikten sonra aktif olarak katýldý. 30 Mart 1972deki Kýzýldere olayýndan sonra THKP-Cnin yeniden örgütlenmesinde etkin olarak çalýþtý.
1974 yýlýna kadar ülkenin deðiþik yerlerinde örgütlenme çalýþmalarýný
sürdürdü. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncülerinin kurucularýndan olan Yüksel yoldaþ, ülkenin deðiþik bölgelerinde örgütcü ve yönetici olarak görev yaptý. 1976 yýlýna kadar
sürdürdüðü Güney Anadolu bölge yöneticiliðinden Karadeniz bölge
yöneticiliðine atandý ve kýr gerillasýnýn stratejik hazýrlýklarýný yönetti.
THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak 26 Ocak Harekâtý için bulunduðu Trabzonda 21 Ocak 1977 günü þehit düþtü.

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

MUSTAFA ATMACA
1948 Sivas/Kangal-29 Þubat 1992 Ýstanbul

!

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

[Üç taksitte 1 kilo domates]

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

2004 yýlýna girildiðinde medyada ekonominin düzeldiðine iliþkin haberlerle birlikte sýkça þu baþlýklar atýlmaya baþlandý:
Borsa 2004e rekorla merhaba dedi
Borsa 2004e son 44 ayýn rekoruyla girdi
Borsada tarihi rekor: 19.697
Borsada yeni rekor: 19.926
Borsa 20 bine uzanarak rekor kýrdý
Borsa üçüncü defa 20 bini aþtý.
Ve gözler yeniden ÝMKBye döndü ve
parlamaya, ýþýldamaya baþladý. Borsa kumarhanesinin tövbekarlarý bile son bir kez
daha günaha girmenin ne zararý olacaðýný
hesaplamadan balýklama ÝMKBye atlarken,
borsa simsarlarýnýn yüzlerindeki gülümseme, kazýtýlmýþ kafalarýndaki parlaklýkla daha
da aydýnlandý.
Böylece bir avuç satýnalýnamaz devrimci dýþýnda, inananlardan globalistlere kadar herkesin borsa gönüldaþý kesildiði bir
dönem bir kez daha baþladý.
Adlarýna kurumsal yatýrýmcýlar denilenlerin milyon dolarlarla girdikleri borsanýn
2004 yýlý macerasý 2 Ocak günü endeks deðeri 19.144e yükselerek baþlamýþ, 9 Ocak
günü 19.926lýk tarihi rekorla devam etmiþ
ve Ocak ayý sonunda 17.259 seviyesine inerek -þimdilik- bayram tatiline girmiþtir.
Bu bir aylýk borsa macerasýnýn toplam
deðer kaybý (31 Aralýk 2003e göre) 1.366 puan olurken, ayný dönemdeki kayýp oraný

%7,3 olmuþtur. Eðer solucan bulunca sevinen dar kafalýlar ya da tövbekarlar borsanýn rekor kýrdýðý sýrada alýma geçmiþler ise, kayýp miktarý 2.644, kayýp oraný
%13,2 olmuþtur.
ÝMKB-100 endeksindeki rekor ve ardýndan gelen düþüþ, iþlem hacminde de kendisini belirginleþtirmiþtir. Rekor günlerinde
1,5 katrilyon liraya yaklaþan iþlem hacmi,
ÝMKB-100 Endeksi
31 Aralýk 2003
18.625
02 Ocak 2004
19.147
05 Ocak 2004
19.696
06 Ocak 2004
19.013
07 Ocak 2004
19.382
08 Ocak 2004
19.404
09 Ocak 2004
19.926
12 Ocak 2004
19.558
13 Ocak 2004
19.460
14 Ocak 2004
18.818
15 Ocak 2004
18.952
16 Ocak 2004
18.301
19 Ocak 2004
17.788
20 Ocak 2004
18.832
21 Ocak 2004
18.899
22 Ocak 2004
18.518
26 Ocak 2004
18.356
27 Ocak 2004
17.899
28 Ocak 2004
17.902
29 Ocak 2004
17.282
30 Ocak 2004
17.259
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ÝMKB-100 Ýþlem Hacmi
(milyar TL.)

02
05
06
07
08
09
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30

Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Ocak 2004
Toplam

930.206
1.435.873
1.774.942
1.632.715
1.213.627
1.440.611
1.208.605
914.224
1.264.983
1.013.816
688.956
633.996
926.560
960.379
848.629
561.698
752.158
549.908
611.881
505.141
19.868.808

borsacýlarýn diliyle yatay seyre girdiðinde
500 trilyon liraya kadar düþmüþtür. Bir baþka
deyiþle, borsada vuranlar vurmuþ, vurulanlar yeni bir yükseliþin bekleyiþine girerek
borsayý yatay seyretmeye baþlamýþlardýr.
Medyanýn iþler bittikten sonra küçük
yatýrýmcýlara akýl vermeyi seven borsa uzmanlarýna göre, borsadaki yükseliþin arkasýnda Yapý-Kredi Bankasý hisseleri üzerinde
yapýlan spekülasyon yatmaktadýr. Özellikle
Karamehmetin, açýklanmasý halinde yatýrýmcýlarý kaçýracaðýný söyleyerek adlarýný
açýklamadýklarý bir kaynaktan alacaklarý 5
milyar dolarla devlete olan borçlarýný iki yýl
içinde ödeyecekleri yönündeki haberler, birden Yapý-Kredi Bankasý hisselerine olan teveccühü artýrmýþtýr.
Yapý-Kredi Bankasý
18 Ocak 2000
16.750
31 Ocak 2001
4.900
31 Ocak 2002
4.150
31 Ocak 2003
1.650
31 Aralýk 2003
2.900
2 Ocak 2004
3.075
9 Ocak 2004
3.600
30 Ocak 2004
2.775
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ÝMKBnin büyük tarihsel zirvesinin
gerçekleþtiði 18 Ocak 2000 tarihinde (ki endeks 19.577 olmuþtur) 16.750 lira olan YapýKredi Bankasý hissesi, 2001 Þubat krizi öncesinde ve sonrasýnda yatay seyir izleyerek

4.000ler seviyesinde dolaþýrken, Karamehmetin Yapý-Kredi ve Pamukbankýna el konulmasýndan sonra 1.650ye düþmüþ ve yeni tarihsel rekorla birlikte 1.950 lira artýþla
%118 deðer kazanmýþtýr.
Ama hiç kimse, ilk tarihi rekorun kýrýldýðý 18 Ocak 2000 tarihinde 16.750 liradan
Yapý-Kredi Bankasý hissesini satýn alanlarýn
10.150 lira deðer kaybettiðini ve bu kayýp
oranýnýn bugünkü deðerlere göre %365, yani
yaklaþýk dört katý olduðundan söz etmemektedir. Ve yine söz etmemektedirler ki,
18 Ocak 2000 tarihinde 1 $ = 546.235 olduðunu ve bugün dolarýn fiyatýnýn 1.3501.400 bin liraya yükseldiðini.
Böylece sadece medya propagandasýna inanýp, kýsa sürede köþe dönmek amacýyla borsaya teveccüh eden küçük yatýrýmcýlarýn Yapý-Kredi Bankasý hisselerinden
dört yýllýk kayýplarý %700ler düzeyindedir.
Böyle bir ortamda, doðal olarak, risk almayý sevenler, zararýn neresinden dönülürse kârdýr diyerek hisseleri çoktan satmýþtýrlar. Sadece medya borsa uzmanlarýnýn
borsa uzun vadeli yatýrým alanýdýr sözüne
inanmýþ birkaç iyiniyetli (ki borsa simsarlarýnýn -brokerlar- deyiþiyle keriz) küçük
yatýrýmcý sövüþlenmiþtir. Yeni Þafak gazetesinin deyiþiyle, keriz silkeleme operasyonunun daimi kurbaný olmuþlardýr.*
Karamehmetin globalizmin vurguncusu kariyerine ulaþmasýný saðlayan Turkcellin durumu Yapý-Kredi Bankasýndan çok
farklý deðildir.
Turkcell
10 Temmuz 2000
31 Ocak 2001
31 Ocak 2002
31 Ocak 2003
31 Aralýk 2003
2 Ocak 2004
9 Ocak 2004
30 Ocak 2004

44.000
21.750
10.500
14.000
14.000
14.500
15.400
13.500

Çukurova Holdingin bir zamanlarýn global kartalý Turkcell, 44.000 lirayla baþladýðý
borsa macerasýný, son keriz silkeleme
operasyonunda gerçekleþtirdiði bin liralýk
artýþ bir yana býrakýldýðýnda, þimdilik 13.500
liradan Ocak 2004ü kapatmýþtýr. Þimdilik yatýrýmcýsýna hisse baþýna 30.500 lira kaybettirme baþarýsý gösteren Turkcell, bu sayede
* Yeni Þafak, Küçük yatýrýmcý tuzaða düþmesin, 8
Ekim 2003.
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yatýrýmcýsýnýn en çok beddua alan þirketler
listesinde ilk sýralarda yer alma rekorunu
kýrmýþ görünmektedir.
Bunlarýn yanýnda sýkça keriz silkeleme
operasyonuna konu olan þirketlerin baþýnda
ise TÜPRAÞ gelmiþtir. Özelleþtirme adý altýnda halka açýlan TÜPRAÞ hisselerinin ilk
alýcýlarýnýn þirket çalýþanlarý olduðu düþünüldüðünde, TÜPRAÞýn borsa macerasý, borsa simsarlarýna eðitim malzemesi saðlayacak özelliklere sahiptir. TÜPRAÞ, özellikle
borsa-siyaset (devlet) iliþkilerinin nasýl getiri saðladýðýnýn en tipik örneðidir.
TÜPRAª
18 Ocak 2000
31 Ocak 2001
31 Ocak 2002
31 Ocak 2003
31 Aralýk 2003
2 Ocak 2004
9 Ocak 2004
30 Ocak 2004

74.000
28.000
11.750
11.700
11.700
12.300
12.600
12.000

Bu verilere bakýldýðýnda, bu ülkede keriz silkeleme operasyonlarýna kapýlýp hâlâ
parasýný borsaya yatýran küçük yatýrýmcý
kalmýþ mýdýr diye sorulabilir.
Bu sorunun muhataplarý piyasa aktörlerinden baþkasý deðildir. Saçlarý jöleli islamcýlar ile parlak kazýtýlmýþ kafalardan oluþan yeni piyasa aktörleri koalisyonu (ya da
AKP iktidarý da denilebilir), kurumsal yatýrýmcýlarýn küçük borsa oyunlarýnýn figüraný olamadýklarý için, küçük yatýrýmcýlarýn
danýþmaný olarak borsada boy gösterirler.
Bunlarýn tüm kazançlarý, yaþam tarzlarý, küçük yatýrýmcýlara jöleli saçlarýn ya da kazýtýlmýþ kafalarýn içinde bulunmayan beyinle
sattýklarý akýldan gelir. Danýþmanlýk hizmeti verdiklerinin arasýnda mühim mevkilerde bulunan bürokratlar, güzide taþra
milletvekilleri vardýr. Yanlarýnda geleceðin
borsa kurdu olma hayaliyle kariyer yapma meraklýsý genç ve dinamik insanlar
çalýþtýrýrlar. Her renkten deri koltuklarla donatýlmýþ, modern bir anlayýþla dekore edilmiþ ve muhtemelen duvarlarýnda Kandisky
ya da Miro tablolarý asýlmýþ bürolarda çalýþýrlar, dönemin modasýna uygun olarak siyah
Humeer jiple dolaþýrlar. Olmayan beyinlerindeki akýllarý almaya meraklý insanlar olduðu
sürece kendi life-stylelerini sürdürürler.
Pek çok küçük-burjuva enteli gibi, onlar
da sahibinin muhtemelen üniversite mezunu olduðu, ev yemekleri yapan küçük ve

þirin yerlerde yemek yemekten hoþlanýrlar.
Bay %5 Ertuðrul Özkökün siyah laptoplu
ve zeytin aðaçlý yeni yetme, burjuva özentisi, sýnýf atlama meraklýsý küçük-burjuvalarý gibi laptop sahibidirler. Keriz silkeleme
operasyonlarýnda baþarýlý olduklarý ölçüde
yurtdýþýnda tatil yaparlar. Ýþbirlikçi burjuvalar
gibi, en gözde tatil beldeleri dün Bodrum
ise, bugün Mýsýrdýr.
Ýnananlarýn ahlaksýzlýk yuvasý olarak
andýklarý Lailanýn müdavimi olan bu yatýrým danýþmanlarý, þeriatçýlarýn alýþýlagelmiþ
hilekarlýklarýndan nema saðlarlar. Konsolide
bütçe rakamlarýndan enflasyon rakamlarýna
kadar her alanda yapýlan þeriata uygun
düzeltmelerden nemalanan bu kesimlerin
amacý, 2001 Þubat krizinde kaybettiklerini
geri almaktadýr. Bunun da tek yolu, borsaya para yatýranlarýn sayýsýnda artýþ olmasý ve
iþlem hacminin yükselmesidir.
Metronun Genel Müdürü Hakan Erginin
21 Ocak günlü gazetelerde yayýnlanan þu
deðerlendirmesi borsa simsarlarýný hiç ilgilendirmemektedir:
Bizim gördüðümüz tablo, kulelerde durum iyi gözüküyor, ama sokakta durum pek parlak deðil. Sokaktaki
insanlarýn þu anda cebinde yeterince
para yok. Enflasyonun düþüþ sebeplerinden biri de ortalama ürün kalitesinin düþmesidir.
Para yok ama piyasada aþýrýya kaçan, inanýlmaz bir rekabet var. Bunun doðru olmadýðýný düþünüyoruz.
1 kilo domatesin 3 taksitle satýlmasý
bence pek normal deðil. Buna bir
düzenleme getirilmeli. Çok yakýnda
birçok firmada sermaye artýrýmý ya
da firmalara geç ödeme baþlayacak.
Bu, bir þekilde firmalara yansýyacak.
Þüphesiz þirketlerin sermaye artýrýmýna
gitmek zorunda kalmalarý ya da geç ödemelerin baþlamasý, þirketlerin iflas etmesinden baþka birþey deðildir. Ama üç taksitte
satýlan 1 kilo domates, hiçbir spekülasyona ve yoruma gerek duyulmayacak kadar
bu ülkenin gerçeðidir. Aðustos-Ekim aylarýnda kredi kartlarýnýn limitlerinin yükseltilmesiyle saðlanan tüketim artýþý da bu gerçeðin bir parçasýdýr.
Yine de saçlarý jöleli ekonomiden sorumlu devlet bakaný Babacaný, esprili Maliye Bakaný Unakýtanýn soytarýlýklarýný izleyerek, popstarlarda kendini bularak herþeyin
iyiye gittiðini düþünenler çoðunlukta olma-
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ya devam edecektir.
Hatta bir zamanlar ABden gelecek paralarla nasýl zengin olacaðýmýzýn hesaplarýný
yapan, sonra çalýþtýðý gazeteden (Milliyet)
kovulan, Cumhuriyet gazetesinde solculuk
yaparak birkaç ay soluklanan ve nihayet
kendini kovanlarýn bir baþka gazetesinde
köþe verilerek onurlandýrýlan Yalçýn Doðan
gibi, iki yüzyýl öncesinin romantizminin ve
aþkýn reklamlarla geri döndüðünü ilan
eden yaþlý kurtlar da ortalýkta dolaþmaya
devam edecektir.*
Bu ortamda, borsada kerizlenenler de,
onlarý kerizleyenler de, globalist kent küçük-burjuvazisinden baþkasý deðildir.
Onlar, küçük-burjuvalar, onlar gibi olmak
için herþeylerini vermeye hazýr olduklarý büyük burjuvalarýn aristokrasiye özenerek saray görüntüsünde villalar inþa etmeleri gibi,
apartman dairelerinde villa görüntüsü oluþturarak kendi küçüklüklerini her yerde dýþa
vururlar. 100 m2lik apartman dairelerinde
Amerikan barlar kurarak, Amerikan lifestyle sahibi olduklarý hayaliyle yaþarlar. Onlarýn yaþam felsefesi ya da ahlaký, ben yapmazsam bir baþkasý yapacak sözleriyle

!"

* Ýster adýna yaþlý kurt denilsin, ister pis kart zampara denilsin, Yalçýn Doðan, ülkede yaþayan türdeþleri arasýnda herhangi birinden daha fazla yozlaþmýþ
deðildir. Fransýz Devrimiyle yükselen romantizm
çaðýnýn reklamlarla geri dönüþünü kutsarken þöyle
yazmaktadýr:
Aþk reklamlarla geri dönüyor
Bugün, þimdi iki yüzyýl önceki gibi. Dünya iki
yüzyýl öncesini, günümüzde yeniden yaþýyor. Ýki yüzyýl öncesini dünya yeniden keþfediyor. Duygularý
yeniden körüklüyor.
Neden?.. Tepki bu kez küreselleþmeye karþý.
Irak Savaþýna karþý. Teröre karþý. Yoksulluða karþý.
Eþitsizliðe karþý. Irkçýlýða karþý.
Bunlara karþý olmak, kendini önce reklamlarda
gösteriyor. Karþý olmanýn, insaný kalbinden vuran topuzu: Sevgi. Reklamlar, insaný þimdi sevgi ile yakalamaya çalýþýyor. Aþk, reklamlarla geri dönüyor.
(Hürriyet, 18 Ocak 2004.)

özetlenebilir. T. Özalýn benim memurum
iþini bilir sözünü çok iyi anlamýþ ve en iyi
biçimde uygulamýþ kesim olarak, enflasyona endeksli resmi rüþvet tarifesiyle kendilerini enflasyona karþý korumaya almýþlardýr.
Kendisini soytarý durumuna düþürmeyi,
yaþamla ve kendisiyle dalga geçebilme
meziyeti ilan ederek, kendileriyle övünürler. En hýzlý kredi kartý çeken kiþi olmakla
övünüp, kredi kartý borçlarýnýn temerrüt faizleri karþýsýnda aðlayanlar da onlardýr. Bu ülkede onlarýn kaybedecek hiçbir þeyleri yoktur. Kendilerinin kapitalizm tarafýndan mülksüzleþtirildikleri söylendiðinde, tek düþündükleri þey mülksüzleþtirenlerin safýnda nasýl yer alacaklarý olmaktadýr. 1980 öncesinin
solcusu, 80 döneminin Özalcýsý, 90larýn
DYPlisi, MHPlisi ve günümüzün inançlý
bir AKPlisi olanlar yine onlardýr. Bir kilo domatesi üç taksitte satan da, alan da, kendilerini taksitle satan ve leasingle kiralayan da
onlardýr. Ve borsada sadece onlarýn maceralarý vardýr.
Bu yüzden, bir kez daha diyoruz ki, yaþasýn kapitalizm sloganlarý eþliðinde, haydi, ne duruyorsunuz, ÝMKBye gidin!
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Necip Fazýlýn
Büyük Doðusundan
ABDnin
Büyük Ortadoðusuna
[Tayyip Erdoðan ve
Mehteran Takýmýnýn
Amerika Seferi]

Tayyip Erdoðanýn 8,5 milyar dolarlýk
Baðdat seferi baþarýsýzlýða uðradýktan sonra
çýktýðý ABD seyyahati, Pentagonun resmi
ajaný, Wolfowitzin kiþisel uþaðý ve AKPnin
yaðdanlýkçýsý Cengiz Çandarýn* deyiþiyle,
on ikiden olmasa da, on ikiye yakýn bir yerlerden vurarak, büyük baþarýyla tamamlanmýþtýr.
* Murat Yetkin, Radikalde yayýnlanan Irak krizinin
perde arkasý... adlý yazý dizisinde Cengiz Çandarla
ilgili olarak þöyle yazmaktadýr:
Erdoðan konuþmasýný bitirince Alirýza onu bürosuna davet etti. Erdoðan, Zapsu, Dýþiþleri Bakaný
Yakýþ ile milletvekilleri Egemen Baðýþ ve Ömer Çelik birlikte davete icabet ettiler. On beþ dakika sonra Fairmont Oteline geçtiler. Onlar Alirýzanýn yanýndayken Wolfowitz çýkýþa yöneldi. Makam otosuna
binerken CSISde karþýlaþtýðý bir Türk gazeteciyi de
yanýna davet etti; Wolfowitz, binadan Cengiz Çandarla ayrýldý. Çandar, Wolfowitze 3 Aralýk yemeðinden aradýklarýný bulup bulmadýklarýný sordu. Çünkü
Wolfowitzin ertesi gün Ankaradan ayrýlýrken yaptýðý iyimser açýklamalara karþýn, ayný sýrada Dýþiþleri
Bakanlýðý görüþmelerde üs modernizasyonuna dair
bir anlaþma olmadýðýný ilan ediyordu.
Çandar, þoför ve korumalarý da dikkate alarak,
yýllardýr tanýþtýðý güçlü þahine savaþýn ne zaman baþlayacaðýný þifreli bir þekilde sordu: Kokteyl parti ne
zaman baþlýyor? Wolfowitz ciddiyetle cevap verdi:
Ona baþkan karar verir.
Çandar üsteledi: Tamam da, yine de yaklaþýk
bir tarih vardýr. Yok, diye kestirip attý Wolfowitz.
Kararý baþkan verecek. Zaten birkaç blok ötedeki
Fairmont Oteline gelmeden önce bir kýrmýzý ýþýkta
Çandar araçtan atladý.

Tayyip Erdoðanýn W. Bushun karþýsýnda
bacak bacak üstüne atýþý, W. Bushun ceketinin önü ilikliyken ceketinin önünü açmasý, beyazlar içindeki türbanlý karýsýnýn W.
Bushun karýsýna Mevlana þiirleri hediye etmesi, W. Bushun alýþýlmadýk biçimde ve
kendi evinde davetsiz misafir olma pahasýna bayanlarý ziyaret etmesi, Amerika
seferinin medya-magazin servislerinin en
güzide konularý olarak iþlenirken yeni bir
diplomasi türü icat edildi. AKPnin finansatörlerinden Albayraklarýn Yeni Þafak gazetesinin ilan ettiði bu yeni diplomasi, vücut
dili diplomasisi olarak tarihe geçti.*
Bu magazin haberleri içinde Tayyip Erdoðanýn Ýstanbulda gerçekleþtirilen intihar
eylemleri sonrasýnda büyük uðraþýlarla bulduðu ve medya tarafýndan alkýþlanan dinci terör tanýmýnýn W. Bush tarafýndan, Hayýr, dinci terör olmaz. Dindar insanlar terörist hareketlere giriþmezler diyerek tekzip
edilmesi de fazlaca önemsenmedi.
Tayyip Erdoðanýn, W. Bushun son ulu* Tayyip Erdoðanýn ABD seferiyle ilgili olarak þöylesine abuk-subuk þeyler yazýlmýþtýr:
Her iki liderin þöminenin önünde otururken el
sýkýþmalarý da hafýzalara kazýndý. Koyu renk takým
giyen Bush ve Erdoðanýn ceketlerinde ülke bayraklarýnýn armasý vardý. El sýkýþma esnasýnda Erdoðanýn
pek yerinden kýpýrdamadýðý, Bushun ise kolunu
daha fazla uzattýðý görüldü. (Yeni Þafak, 30 Ocak
2004.)
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sa sesleniþ konuþmasýnda kullandýðý Büyük Ortadoðunun coðrafi bir sýnýrlamadan
çýkartýlarak, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerini de içine alan daha geniþ çerçeveye oturtulmasý gerektiðini söylemesi de üzerinde
fazlaca durulmayan bir laf olarak kaldý.
Oysa Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gülün
üstadý Necip Fazýl Kýsakürekin Büyük
Doðusunu bilenler, Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu planlarý karþýsýnda
AKP mehteran takýmýnýn nasýl heyecanlandýðýný kolayca anlayacaklardýr.
Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu planý, en açýk biçimde, W. Bushun
ulusal güvenlik danýþmaný Condoleeza
Rice tarafýndan 2003 yýlýnýn Aðustos baþýnda
Washington Post gazetesine yazdýðý bir makalede yer almýþtýr.
Condoleeza Rice Ortadoðuyu Deðiþtirmek baþlýklý yazýsýnda, 22 devletten oluþan ve 300 milyon nüfusa sahip olan bölgede deðiþimin gerçekleþtirilmesinde Irak
iþgalinin kilit öneme sahip olduðunu belirterek þöyle demektedir:
Irakýn özgürleþtirilmesi, bölgeye
Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý Avrupada
yaþananlarla kýyaslanabilecek bir deðiþim yaþatacak. Büyük çatýþmalarýn
bitiminden yaklaþýk 100 gün sonra Ýsrail ile Filistin arasýnda barýþ adýmý
atýldýðýný görebiliyoruz. Deðiþmiþ Irak,
nefret duygularýnýn filizlenemeyeceði
bir Ortadoðu için anahtar ülke olabilir.
Yazýsýnda, bölgede daha uzun kalacaklarýný belirten Rice, Fastan Basra körfezine kadar olan tüm Ortadoðu ülkelerinde siyasi ve ekonomik deðiþimler yaþanacaðýný,
Saddam Hüseyin rejiminin son bulmasýnýn,
bölgedeki deðiþimi kuvvetlendirdiðini, Arap
aydýnlarýnýn, Arap hükümetlerinden eksik
olan özgürlük anlayýþýný tanýmlamalarýný istediklerini, yeni bir Arap manifestosundan
bahseden bölgesel liderlerin, Arap ülkelerinde iç reformlara, daha fazla siyasal paylaþýma ve ekonomik açýklýða destek verdiklerini yazýyordu.
Ýþte bu þekilde ifade edilen Amerikan
emperyalizminin enerji ve su kaynaklarýnýn
güvenliðini garanti altýna almak olarak özetlenebilecek stratejisinin yeni adý Büyük Ortadoðu olmaktadýr.
Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý, Necip Fazýldan aldýklarý Büyük Doðu hayaline, Amerikan emperyalizminin Büyük Orta-

doðu planlarýyla daha fazla yaklaþtýklarýný
düþünerek bu planýn asli öðesi olmaya soyunmuþlardýr.
Onlarýn sanýsýna göre, Amerikan emperyalizminin Ortadoðuyu yeniden þekillendirebilmesi için, laiklik ile islamiyeti en iyi biçimde kaynaþtýrmýþ Türkiye bir model ülke
olarak alýnacaksa, ýlýmlý islam yönetimi
daha iyi bir model olabilecektir. Onlara göre, kendilerinin temsil ettiði ýlýmlý islam,
Büyük Ortadoðunun ideolojik temeli iþlevini görmelidir. Ancak onlar Büyük Ortadoðunun coðrafi sýnýrlamadan çýkartýlarak, Kafkaslar ve Orta-Asya ülkelerini de
içine alarak geniþ bir çerçeveye, yani Necip Fazýl üstadlarýnýn Büyük Doðu çerçevesine oturtulmasýnýn daha doðru olacaðýný düþünmektedirler.
Böylece Türkiyede iktidarý ele geçirecek
olan Büyük Doðucularýn ÝBDA kýtalarýyla
doðunun fethi teorisinden, Amerikan emperyalizminin kýtalarýyla büyük doðunun
kendi önlerine serilmesi beklentisine geçmiþlerdir. Bunun için tek yapmalarý gereken
ýlýmlý islamcý portresi çizmekten ibarettir.
Bu amaçla, yýllardýr Türkiyede tedrisatýný
yaptýklarý takiyyeyi uluslararasý planda sürdürmek yeterli olacaktýr. Amerikan emperyalizminin her dediðini yerine getirerek ona
þirin gözükmek, dalkavukluk yapmak, amaca ulaþmanýn basit araçlarýdýr.*
Amerikan emperyalizminin, baþta Irak
olmak üzere, tüm Arap ülkelerindeki antiamerikancý hareketleri ve direniþleri pasifize edebilmek için kullandýðý þiddet ve terör
yanýnda, ideolojik bir araç olarak gördüðü
ýlýmlý islam söylemi karþýsýnda, AKP þeriatçýlarýnýn ýlýmlý islam görüntüsüyle Amerikan emperyalizmini kendi amaçlarýnýn aracý
haline getirme çabasý, Tayyip Erdoðan ve
mehteran takýmýnýn tek hedefi durumuna
gelmiþtir.
Yýllardýr Ortadoðunun en büyük ve en
güçlü ülkesi ninnileriyle büyümüþ, Tanrý
* Þeriatçý kesim için takiyye, ihtiyat, korku ve gizlenmek mânâsýna olup, mecburiyet veya zarar tehdidi karþýsýnda dinin icaplarýndan muafiyet
demektir. Yani Bir müminin ölüm ve iþkenceden
kurtulmak için, olduðundan baþka türlü görünmesi
ve davranmasýna takiyye denir. Tefsir-i Kurtubîde,
Ýmam Hasan el-Basrî,: Müslümanlar için takiyye
ruhsatýný kullanmak kýyamete kadar câizdir. Ancak
bu ruhsatýn kâfirlere müdahane (dalkavukluk) ve þirin görünmek için kullanýlmasý haram olur demektedir. Ama bunlar tefsirdir, kuldan kula deðiþir.
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daðý kadar Türk, Hira daðý kadar müslüman þeriatçý kuþaklarýn son temsilcileri, þeriat amaçlarýnýn Amerikan emperyalizminin
stratejik amaçlarýyla böylesine çakýþtýðýný
gördüklerinde sevinçten ne yapacaklarýný
þaþýrmýþlardýr.
Amerikan emperyalizminin müslüman
bir halkýn laik, demokratik sistemi baþarýyla
uygulayabileceði savýyla desteklenen Türkiye modelinin AKP þeriatçýlarý tarafýndan
revize (ýlýmlý islam modeli olarak) edilirken, aradaki özsel farký görecek halde bile
deðillerdir.
AKPnin ýlýmlý islam profili çizen takiyye uzmaný þeriatçýlarýna göre, Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðu planýnýn üç
ayaðý bulunmaktadýr: Demokrasi (Filipin tipi
demokrasi), serbest piyasa (özelleþtirme)
ve terörle mücadele, yani radikal islamcýlarýn örgütlenmesinin önlenmesi. (Bkz.
Yeni Þafak, 1 Þubat 2004.)
Amerikanýn kendileri gibi düþündüðünü söyleyen, ama kendilerinin Amerikanýn istediði gibi düþündüklerini göremeyen, önlerine açýlacak olan Büyük Doðu
pazarlarýndan elde edilecek kârlarla gözleri
kamaþan ve tüm yapmalarý gerekenin biraz
takiyye, biraz muhafazakar demokrat profili çizmekten ibaret olduðunu sanan bu þeriatçý takýmý, Amerikan emperyalizminin Ortadoðudaki saldýrganlýðýnýn ve hegemonyasýnýn yeni iþbirlikçileri haline gelmiþlerdir. Bu
iþbirlikçiliðin ilk adýmlarýný Yeni Þafak gazetesi þöyle yazmaktadýr:
ABDnin bu çerçevede Türkiye
den imam, vaaz, müftü gibi yetiþmiþ
din görevlililerini baþta Arabistan Yarýmadasý olmak üzere, Ortadoðuya
göndermesini istediði ortaya çýktý.
Türk din görevlilerinin büyük kýsmýnýn ilahiyat fakültelerinden yetiþtiðine
dikkat çekilirken, ülkeler arasýnda yapýlacak anlaþmalarla ABD, Türk ilahiyatçýlarýn, Pakistan, Afganistan, Arap
Yarýmadasý ve Ortadoðuya gitmesini
istiyor. ABDli bir diplomat, Türkiye
nin, demokratik yapýsýnýn Müslüman
toplumlara model olabileceðini belirterek, özellikle Suudi Arabistanda
Vahhabilikin yaygýn olduðunu, oysa
Ýslam dünyasýndaki farklý anlayýþlarýn
dini terör kavramýnýn da önüne geçeceðini öne sürdü.*
Böylece, Amerikan emperyalizminin isteði doðrultusunda Ortadoðu ülkelerine gön-

derilecek olan imam, vaaz, müftüler, bir
yandan Ýmam-Hatip liselerinin atýl kapasitesine istihdam olanaðý saðlayacak, diðer
yandan ýlýmlý islam yayýcýsý misyonu ile
Amerikan emperyalizminin ajanlarý olarak
görev yapacaklardýr. Hýristiyan misyonerlerinin yüzlerce yýl müslüman ülkelerde yapamadýklarýný, AKPnin imamlarý yapmaya
adaydýrlar.
1960larda Ýstanbula gelen 6. Filonun
gemilerini kýble yaparak namaz kýlan bu þeriatçýlarýn dillerinden düþürmedikleri antiAmerikancýlýðýn, basit bir takiyye olduðu
böylece görünür hale gelmektedir.
Paranýn dini, imaný olmaz diyebilen
Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý, hangi
kaynaktan ve hangi amaçla verilecek olursa olsun, her türlü parayý almaya hazýr olduklarýný da ilan etmiþlerdir. Onlarýn inanmýþlýðý, paranýn sýnýrýnda bitmektedir.
Bill Clintonun Cidde formunda söylediði
þu sözler inananlarý hiç rencide etmemiþ
görünmektedir:
Eðer 1400 yýl önce otomobil olsaydý, Muhammet Peygamber, hanýmýnýn araba sürmesine izin verirdi;
Suudi Arabistaný dünyadaki ilk otomobil üreten ülke yapar, eþini de bu
sektörün baþýna getirirdi.
Amerikan emperyalizminin iþbirlikçiliðine soyunmuþ þeriatçýlarýn son geldiði nokta, paranýn, imanýn önüne geçmiþ olmasýdýr.
Onlar, AKP ve mehteran takýmýyla birlikte,
imanlarýný her verene parayla satabilecek,
leasing yoluyla kiralayabilecek haldedirler.
Dünya dev bir köye dönüþüyor.
Bu köyde kapýlarýný açarak birbiriyle
daha yakýn ekonomik-siyasi iliþkiler
kurmak suretiyle birlikte kazanan
veya kapýlarýný kapatarak endiþe içinde kendini izole edenler ayrýmý baþladý. Dünya deðiþime katýlanlar ve
deðiþimi seyredenler olarak ikiye ayrýldý. Bu çerçevede Türkiye, deðiþimi
kucaklayan ve kazananlar arasýna katýlan ülke olma yolunda inançlý çabasýný baþlatmýþtýr. (Tayyip Erdoðan,
inananlarýn baþbakaný.)
Bill Clintonun, küçük-burjuva ideologlarýn çok sevdiði eðer yaþasaydýyla baþlayan
demagojileriyle, Hz. Muhammeti holding
sahibi ve karýsýný da (Bill Clinton, Hz. Mu* Yeni Þafak, Türkiye merkezli Büyük Ortadoðu,
1 Þubat 2004.
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hammetin bir elin parmaklarýndan daha
çok olan eþlerinden hangisinin olacaðýný
söylemeyi unutmuþtur) þirketin baþýna getireceðinden sözederken, kendileri kazananlardan yana olacaklarýný açýkça ilan etmiþlerdir.
Onlar, ülkemizde emperyalizm ve oligarþi tarafýndan üstyapýsal bir güç olarak yaþatýlan feodal ideolojinin temsilcisi olarak bugüne kadar yerine getirdikleri görevi icra etmeye devam edeceklerini ilan ederken, dün
üstü örtük biçimde sürdürdükleri iþbirlikçiliði, bugün aleniyete dökmüþlerdir.
Bu geliþmelerin karþýsýnda, hiç kimse þeriatçýlarýn mevcut düzene ve emperyalist
sisteme karþý olduklarý düþüncesiyle kendisini aldatmamalýdýr.
Þeriatçýlar, demokratik devrimin tamamlanmadýðý, kapitalizmin yukardan aþaðýya,
dýþ dinamikle (emperyalizme baðýmlý) geliþtirildiði bir ülkede, feodal kalýntýlarla kurulan ittifakýn ürünleridirler. Uyum-çatýþma
diyalektiði içinde süren bu ittifakta, þeriatçýlarýn daha fazla taviz almak, kendilerini daha güçlü hale getirmek için, oligarþi ile olan
uzlaþmazlýk konularýný öne çýkartarak
çatýþmayý gündeme getirdikleri dönemlerde sergiledikleri muhalif konuma ve bu
dönemdeki radikal söylemlerine bakarak,
anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadelenin bir müttefiki olabileceklerini düþünmek,
eðer oportünizm deðilse, su katýlmamýþ aptallýk olacaktýr.
Bugün Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gül
yönetimindeki AKP (içinde barýndýrdýðý birkaç radikal þeriatçý unsur dýþýnda), tümüyle
emperyalist sisteme entegre olmayý tek hedef haline getirmiþlerdir. Onlar, ülkedeki nispi demokratik ortamýn olanaklarýyla saðladýklarý oy gücüne dayanarak Amerikan emperyalizminin Ortadoðu ve Asyadaki saldýrganlýðýnýn baþ destekçisi olma peþindedirler.
Onlarýn, Amerikan emperyalizminin çýkarlarýna uygun geldiði ölçüde ve sürece, bir islam cumhuriyeti kurma çabalarýnýn yanýnda, Ortadoðu ve Asyada, anti-emperyalist ya
da anti-Amerikancý her hareketi ve silahlý
direniþi ezmeye aday olduklarý görülmelidir.
AKPnin Akýncýlar dönemi kesin olarak sona ermiþtir.
Ve Amerikan emperyalizminin Büyük
Ortadoðu planýnýn mücevheri olan Kýbrýs, ýlýmlý islamcý portresi çizen AKP þeriatçý takýmý tarafýndan altýn tepside sunulmaktadýr.

Aylarca Kýbrýs adasýnýn hiçbir stratejik
öneme sahip olmadýðý, onun stratejik deðerinin 19. yüzyýlda kaldýðý yönünde propaganda yapan ver-kurtulcu globalist iþbirlikçiler, Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoðuyu tek baþýna kurmaya giriþmeyeceðini bile görememiþlerdir (Ayný durum ýlýmlý-þeriatçýlar ve sol kesim için de geçerlidir).
Amerikan emperyalizmi Büyük Ortadoðuyu, NATO þemsiyesi altýnda gerçekleþtirmeyi planlamaktadýr. Bu nedenle, Kýbrýs
adasýnýn Ortadoðudaki stratejik konumu,
gerek Amerikan emperyalizmi için, gerekse NATO þemsiyesi altýnda birlikte hareket edeceði diðer (AB) emperyalist ülkeler
için büyük öneme sahiptir.
Kýbrýs adasýnýn stratejik önemini Ocak
ayý ortalarýnda AB Ortak Savunma ve Dýþ
Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana þöyle ortaya koymuþtur:
Kýbrýs adasý, AB için stratejik
öneme sahiptir. Kýbrýs, Avrupanýn
siyasi güvenliði konusunda rol oynayabilecek bir konuma sahiptir.
ABye girmek uðruna herþeye ver-kurtul mantýðýndan bakan küçük-burjuvalar
da, ýlýmlý islamcý oyununa kendisini kaptýrmýþ AKP þeriatçýlarý da, ellerindeki tek
kozu, üstelik jeo-politik olmaktan öte, jeostratejik ve askeri öneme sahip Kýbrýs adasýný altýn tepside emperyalistlere peþkeþ
çekmekten baþka þey düþünemez hale gelmiþlerdir.
Emperyalistlerin NATO þemsiyesi altýnda kurmayý planladýklarý Büyük Ortadoðunun Necip Fazýl Kýsakürekin Büyük Doðusuyla hiçbir ilgisi olmasa da, Kýbrýsýn bu
planýn harekât merkezi olmasý kesindir.
Herþeyi, eþini-dostunu, ailesini, kamu kuruluþlarýný ve ülkesini satarak paraya çevirme
meraklýsý küçük-burjuvalarýn ve onlarýn Kýbrýstaki metreslerinin*, Kýbrýs adasýnýn emperyalizmin stratejik harekât üssü olduðunu gördüklerinde hayýflanmalarý da beþ
para etmeyecektir.

* Türkiye, Anadolunun ücra bir köþesinden daha
çok yardým yapmýyor mu Kýbrýsa? Metresi iþte. Kendi çocuðuna yapmýyor, metresine yapýyor. (Kuzey
Kýbrýsýn yeni baþbakaný M. Ali Talat, Kýbrýs Türkiyenin Metresi Gibi, Vatan, 10 Aralýk 2003.)
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