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küçük-burjuva aydýn kesim 1980li
yýllarda bilimsel soyalizmden kopmuþtur. Marksizm-Leninizmin özgür
düþünceye ket vurduðu iddialarýyla
gerçekleþtirdikleri kopuþ, büyük bir
bölümünü emperyalist propaganda
aygýtlarýnda çalýþmaya yöneltirken,
buna karþý çýkan küçük bir bölümünü
de perspektifsizlik içine itmiþtir

!

Haluk Gergerin Kan Tadý Belgelerle ABDnin Kara Kitabý
üzerine bir deðerlendirme.



Þimdi projeler savaþý baþlamýþtýr:
Büyük Ortadoðu projesi, Ýslam Ortak
Pazarý projesi, Avrasya projesi, Büyük
Doðu projesi ve nihayet Yalçýn
Küçükün Doðu Birliði projesi. Bu
projelere TÜSÝADýn bölgesel süper
güç Türkiye projesini de eklemek
gerekmektedir. Bu projelerin coðrafyasý ise, Adriyatikten Çin Seddine
büyük Türk dünyasý olmaktadýr.
Yalçýn Küçükün yeniden
popülerleþtirdiði sabetaycýlýk hakkýnda kýsa bilgi.

Bu yaz sýcaðýnda ekonomiyi ýsýtan
emperyalist ülkelerdeki geliþmeler
olmaktadýr. Emperyalist ülkelerde faiz
oranlarýný yükseltme yönündeki
eðilimler bu ýsýnmanýn daha da
artacaðýný göstermektedir.
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Bilimadamýnýn
Medya Serüveni

Globalizm propagandasýnýn olaðanüstü
boyutlarda yoðunlaþtýðý, küçük-burjuvalarý
tümüyle etkisi altýna aldýðý dönemde (19922001), kendilerini dinazor vb. olarak tanýmlayan bilimadamlarýnýn* en büyük þikayeti (ki buna utangaç bir globalizm eleþtiriciliði de denilebilir) bilimin ve bilimsel bilginin deðersizleþtirildiði olmuþtur.
Bu süreçte, olguculuktan beslenen eklektizm (seçmecilik) ve pragmatizm, bilimsel bilginin yerine kurgusal bilginin geçirilmesine hizmet etmiþtir.
Kurgusal bilgi, neye ait olduðuna ve nasýl
oluþtuðuna bakýlmaksýzýn, her türden olgunun istenilen amaca uygun olarak birbirine
eklemlenmesiyle ortaya çýkartýlmýþtýr. Bilginin tekil ve parçasal olduðu, dolayýsýyla kiþiden kiþiye deðiþtiði ve kiþi tarafýndan kendi
gerçekliðine göre yeniden þekillendirilebilineceði anlayýþý, kurgusal bilginin zaferi olarak ortaya çýkmýþtýr.
Bu, küçük-burjuva aydýnlarýnýn olgucu* Bilimadamý tanýmýný cinsiyet ayrýmý yapmaksýzýn bilimle ilgilenen, bilim alanýnda çalýþan insanlarý tanýmlamak için kullanýyoruz. Globalist propagandanýn getirmiþ olduðu kavramsal çarpýklýklar
ve kavramlarýn içeriklerinin boþaltýlmasýnýn bir sonucu olarak ortaya çýkan bilim adamý-kadýný ayrýmý
iþadamý-iþkadýný, evkadýný-iþkadýný sözcükleri kadar bile iþlevsel deðildir. Yine de bilim ile kendi cinsiyeti arasýnda ayrým yapabilen bilimciler olduðu
sürece, bilimadamýnýn yanýnda bilimkadýný sözcüðünün kullanýlmasý istemi de sürüp gidecektir. Ayný þekilde, çaðýmýzda (globalizm çaðýnda) sýnýf
ayrýmlarýnýn önemini yitirdiði, bunlarýn yerine çevrecilik, kadýn sorunu gibi global ayrýmlarýn öne geçtiði iddiasý varlýðýný sürdürdüðü ölçüde, bilimadamýnýn yanýna bilimkadýnýný ekleme modasý devam edecektir.

luktan eklektizme ve oradan da pragmatizme doðru salto mortalesi** olmuþtur.
Kendilerini hâlâ bilimadamý olarak tanýmlayan ya da ayrýmcýlýk suçlamasýna maruz kalmamak için bilimci olduðunu söyleyen aydýnlarýn bu ölüm parendesinin en
önemli sonuçlarýndan birisi ise, bilimsel
eserlerin yerini olgu seçkilerinin almasý
olmuþtur.
Medya ve onun önde gelen köþe yazarlarý, günlük olarak kurgusal bilginin üretim merkezleri olurken, bilimsel eserler de
bu kurgusal bilginin kitaplaþtýrýlmasýna dönüþmüþtür.
1983 yýlýnda Murat Belgenin Tarihselden Güncelliðe adlý kitabýyla baþlayan yeni
tip eser ya da yayýn biçimi, A. Savaþ
Akatýn Ýletiþim Yayýnlarý tarafýndan 1983de
yayýnlanan Alternatif Büyüme Stratejisi ile
seminer tebliðden bilimsel esere sýçrama yapmýþtýr. Zaman içinde beyin fýrtýnasý
adý altýnda her türden bilim dýþý ve hiçbir
bilimsel ölçüye ve disipline ihtiyaç duymayan duygu ve düþüncelerin ortaya atýldýðý
tink-tank faaliyetleri bilimadamýnýn köþe
yazýlarý haline dönüþürken, geleneksel gazeteciler tink-tank elemaný haline dönüþmüþtür. Edebiyat diliyle ifade edilecek olursa, deneme yazarlýðý gazete köþe yazarlýðýna dönüþürken, gazetelerin köþe yazarlarý
da deneme yazarý haline dönüþmüþtür.***
** Ölüm parendesi.
*** M. Belge, Tarihten Güncelliðenin önsözünde
þöyle yazmaktadýr: kýsa bir süre öncesine kadar
deneme bütün yazý türleri içerisinde belki de en
az ilgimi çekeniydi. Hele kendimi denemeci olarak hiç düþünmemiþtim. Modasý geçmiþ bir tür gibi
görünüyordu deneme. Fazlasýyla kiþiseldi; bir adam
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Böylece bilimsel toplantý (seminer, panel vb.) tebliðleri kitaplaþýrken (bilimsel yapýtlaþýrken), köþe yazýlarý bilimselleþmiþ
ve her türden bilimadamý, prof. dr. ünvanlarýný kullanmayan köþe yazarý haline
gelmiþtir.
Özellikle ve tercihan ABDde eðitim
görmüþ entelektüel köþe yazarlarýnýn piyasaya çýkmasýyla birlikte, bilimadamý köþe
yazarlarý sýradan bir köþe yazarlýðýna tenzili
rütbe etmiþ, ABD eðitimli entel köþe yazarlarý bilimselleþmiþtir. Bu dönüþümle birlikte, entelektüel köþe yazarlarý ile bilimadamý köþe yazarlarý arasýnda hýzlý bir rekabet baþlamýþtýr.
Bunlarýn bir sonucu olarak, örneðin, borsacýlarýn idolü Dick Grassoyla imajsal
benzerlik taþýyan Ýsmet Berkan, birdenbire
ve ortaokul bilgisiyle, matematik uzmaný
olarak okuyucularýn karþýsýna çýkabilmiþtir.*

"

oturuyor, hayat hakkýnda kanýlarýný yazýyordu. Bense bu çaðda herhangi bir öznelliðe yer býrakmayan
bilimsel bir söylemin geçerliliðine inanýyordum. Denemeciliðin bir çeþit entelektüel teþhircilik içerdiðinden de kuþkum vardý.
Köþe yazarlýðýna soyunan M. Belge ve türdaþlarýnýn deneme yazýlarý, bilimadamýnýn hayat
hakkýndaki kanýlarýný yazmalarýysa eðer, bu yazýlarýn hiçbir bilimsel deðere sahip olmadýðý, salt düþünsel imgeler olduðu açýktýr.
* Ýsmet Berkanýn bilimciliði, köþe yazarlarýnýn
bilimadamlýðýna nasýl terfi ettiðinin ilginç bir örneðidir. Biraz uzun olmakla birlikte bu terfi örneðini
kýsaca özetleyelim:
Ýsmet Berkan, 2 Mayýs pazar günü Bir Paralel
Öyküsü baþlýklý bir yazý yayýnlamýþtýr. Pazar gazetelerinin gelenekselleþmiþ pembe yazýlarýna pek
uygun düþmeyen bu bilimsel yazýsý, Milattan önce
300 yýlýnda Öklid isimli Yunanlý bir filozof, daha önce
yapýlmayaný yaptý, geometriyi var etti. cümlesiyle
baþlamaktadýr. Ý. Berkan, ortaokul bilgisiyle matematiðin tarihini, bilim felsefesini, medyatik dilde ifade edersek, masaya yatýrmýþtýr.
Öklidle baþlayan Ýsmet Berkan öyküsü, paradokslara ulaþarak pazar gazetelerinin pembeliðine uygun sona doðru ilerler.
Dizisinin sonuna doðru þöyle yazar Ý. Berkan:
Bir dönem kümeler teorisinin bütün sorulara cevap verebileceði düþünüldü. Sanýrým ortaokulda modern matematik okuyan herkes kümeler teorisinin ne olduðuna aþina.
Kümeler teorisi birtakým paradokslarý beraberinde getirdi.
Paradoks denen özel durum aslýnda eski
Yunandan beri bilinen bir þey. En ünlü paradoksçu Elealý Zenondu. Onun kaplumbaða ve
Aþil paradoksu, dünyada hareket diye bir þeyin
olmadýðýný kanýtlamaya yönelikti.
Elbette baþka ünlü paradokslar da var. Mesela Giritli paradoksu. Bir Giritli filozof demiþ

ABDde dezinformasyon medyacýlýðý
eðitiminden geçmiþ köþe yazarlarýnýn artan
egemenliði karþýsýnda, kendisini bilimadamý olarak gören, bilimsel çalýþma yapan prof. dr.lar, bilimi ve bilimsel verileri
popülize etmekten, magazinleþtirmekten
baþka bir yol bulamamýþlardýr. Böylece Murat Belge ve A. Savaþ Akatýn 1980lerde baþlattýklarý popüler bilim, giderek yeni kuþaklarýn tek bilimsel eðitim malzemesi haline gelmiþtir.
ki bütün Giritliler yalancýdýr. Hadi bakalým çýk
iþin içinden. Cümle doðruysa o zaman Giritli filozofun yalan söylemiþ olmasý yani cümlenin yalan olmasý gerekiyor.
Ayný paradoksun baþka versiyonlarý da var:
Bir adadaki berber, kendi kendine týraþ olmayanlarýn hepsini týraþ ediyormuþ... Peki berber
kendini de týraþ ediyor muymuþ?
O zaman cümle yalan olmuyor mu? Kendini týraþ etmiyorsa yine yalan deðil mi? (Radikal, 20 Haziran 2004)
Ýsmet Berkan pazar gazetesinin pembe dizisinde Öklid, Zenon derken, sonunda Bertrand Russele evrilir. Anýtsal bir kitap olarak tanýmladýðý
Russelin Principia Mathematicasýna ulaþýr ve buradan yeni bir matematikçiye, Kurt Gödele yönelir.
Ulaþtýðý yer ise, Kurt Gödelin mükemmel ispatý
olarak matematiðin, ayný anda hem tam hem de
tutarlý olamayacaðýný, yani, sistem eðer tam ise tutarsýz olacak, tutarlý ise eksik olacaktýr vargýsýdýr.
Tüm bu pazar pembeliði içinde Russelin, yeni-olguculuktan varoluþculuða ve ampirizmden pragmatizme kadar herþeyi içeren eklektizminine varýlmýþtýr.
Russel eklektizminin iki kiþinin ayný anda kavrayabileceði bir þey kesinlikle yoktur, mutluluðun
sýrrý, dünyanýn korkunç, bir yer olduðu gerçeðiyle
yüzleþmektir türünden atasözleri Ýsmet Berkan tarafýndan yeniden kurgulanmýþtýr. Ýsmet Berkan, pazar pembeliði içinde söylemektedir ki, bu dünyada
tam ve tutarlý birþey yoktur, eðer tutarlýlýk arýyorsanýz eksikliði kabul edeceksiniz, eksiksizlik (tam) istiyorsanýz tutarsýzlýðý hoþ göreceksiniz.
Bu vargýdan sonra tek sorun, bu mantýðý içinde
yaþanýlan koþullara uygulamaktýr. Örneðin, eðer AKP
iktidarýnýn tutarlý olmasýný isterseniz eksikliklerini önsel olarak kabul etmek zorundasýnýz; yok eðer AKP
nin eksiksiz olmasýný istiyorsanýz tutarsýz davranýþlarýna da hoþgörü göstermelisiniz. Böylece bu mantýðý istenilen yerde, istenildiði gibi kullanmak da kiþiye
býrakýlmaktadýr.
Ýsmet Berkanýn bilimsel pozlarla sürdürdüðü
yazý dizisi Russelvari bir mutluluk reçetesiyle sonlanýrken, kendisi þu sözlerle yazýlarýný noktalar:
Bilenler biliyor ben matematikçi deðilim,
bu disiplinin eðitimini de almadým. Sadece bir
amatör olarak kitaplardan edindiðim bilgileri burada eðlence niyetine pazar günleri okuyucularýmla paylaþýyorum. (abç) (Radikal, 27 Haziran 2004)
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Bu geliþme karþýsýnda, akýntýya karþý
durmakla övünen marksist ya da solcu
bilimadamlarý ise popülitelerini yitirmeye
baþlamýþlardýr. Dün (1980 öncesi) kendilerini dinleyen, kitaplarýný alýp okuyan kitle
kaybolmuþtur. Yaþanan ekonomik bunalýmlar ve krizler içinde kendi yaþam standartlarýný sürdüremez hale gelen bu bilimadamlarý, yitirdikleri popüliteleriyle moralman da çökmeye baþlamýþlardýr. Bu çöküþ,
devrimci düþünceden toplumsal dönüþümün evrimselliðine ve oradan da evrilen
sürece eklemlenmeye yol açmýþtýr.
Ýþte bu ortamda internet, medya köþe
yazarlarýný bilimselleþtirirken, bilimadamlarýný medyatikleþtirmiþtir. Medyada köþe tutan bilimadamlarý, bir yandan üniversitedeki görevlerini sürdürürken, diðer
yandan medyatik yazýlarla eski popülitelerini yeniden kazanmaya çalýþmaktadýrlar.
Bu çabalarýnda zaman zaman Prof. Dr. Adnan Çokerin baþýna geldiði gibi,* bazen istenmedik durumlarla karþýlaþsalar da, ya* Soyut resmin ustalarýndan olarak tanýtýlan Prof.
Adnan Çoker, 1980 sonrasýnda iþbirlikçi burjuvalar
için mavi tablolar üreten ve onlarýn mekanlarý
için akrilik çalýþmalarý yapan bir sanatçýdýr.
Adnan Çoker olayý, 19 Ekim 1999 akþamý o zamanýn Ýktisat Bankasýnýn sahibi Erol Aksoyun sanat dünyasýna katký amacýyla düzenlediði ünlü
Türk ressamý Fahr el Nissa Zeidin soyut resim sergisinin açýlýþýnda meydana gelmiþtir. Serginin baþ davetlisi olan Hülya Avþar, Sakýp Sabancý ve Erol Aksoy
ile geyik muhabbeti yaparken, gazetecilerin sarý
kýrmýzý renklerin aðýrlýkta olduðu tablonun önünde
fotoðraflarýný çekme istekleri karþýsýnda, Sarý kýrmýzýlý renklerin önünde poz vermem, ben koyu Beþiktaþlýyým demesi üzerine, Prof. Adnan Çoker, Siz
kimsiniz ki sanat ve resim hakkýnda böyle konuþuyorsunuz diye çýkýþýr. Bu sözler üzerine Hülya Avþar, Anlamak zorunda deðilim, ayrýca siz kim oluyorsunuz da benim yanýmda duruyorsunuz, siz benim yanýmda bile duramazsýnýz. Siz son derece saygýsýz ne yaptýðýný bilmeyen insanlardan birisiniz... Siz
önce saygýlý olun dedikten sonra sanatsever iþadamý Erol Aksoy, Adnan Çokeri kolundan tutarak dýþarýya çýkartýr.
Soyut ressam Adnan Çoker soyut resim sergisinden atýldýktan sonra, Hülya Avþarýn þu sözleri
medyada günlerce yayýnlanmýþtýr: Bu insan kafayý yemiþ yahu... Yani öldürebilirim bu adamý, iðrenç
yaratýk... Bahsettiðim dangalak buydu... Andropoz olsa gerek... Saçma sapan kendini bilmez insanlar...
Cehalet gider eþeklik baki kalýr. Ve bu insan da bunun en güzel örneðidir...
Bu olay, iþbirlikçi burjuvaziye hizmet ederek ve
onlara hoþ görünerek paraya ve popülerliðe kavuþacaðýný düþleyen bilimadamlarý ve sanatçýlarýn ne
denli deðerli (!) olduðunu göstermektedir.

þamlarýndan fazlaca þikayetçi deðillerdir. Bu
dönemde ne kadar bilimsel yayýn yaptýklarý ise fazlaca önemli deðildir. Onlar zaten
akademik kariyer sahibi olduklarý için, yeni
bilimsel yayýn peþinde koþmak gereði bile
duymamaktadýrlar. Tüm çabalarý medya
daki yerlerini korumaktan ibarettir.
Ýþte bu süreçte oyunu kuralýna göre oynamak ya da düzeni düzenin içinden teþhir etmek gibi veciz sözlerle köþe yazarlýðýna soyunmuþ solcu bilimadamlarý, neoliberalizmin adsýz savunucularý haline dönüþmüþlerdir.
Köþe yazarý ekonomist bilimadamlarý
borsa, döviz ve faiz üçgeninde piyasa aktörlerine yardýmcý olurlarken, ayný zamanda piyasanýn olumsuzluklarýný da sergilediklerine, bu yolla insanlarý bilinçlendirdiklerine bile inanýrlar. Prof. Dr. Hurþit Güneþ
gibileri bu bilinçlendirme eylemlerini parti
(CHP) baþkan adaylýðý ile örgütleme faaliyetine bile dönüþtürmeye çalýþýrlar.
Bazýlarý ise, kendilerinin Hurþit Güneþ, A.
Savaþ Akat ya da M. Belge kadar dönmediklerine inanýrlar ve çevrelerini de inandýrýrlar. Ama bir süre sonra kýrýlmaya uðrarlar. Sakýp Sabancýnýn ölümü üzerine iþbirlikçi burjuvazinin ne denli deðerli olduðunu
keþfeden Server Tanilli örneðinde olduðu gibi, kýrýlma, beyin travmasý ile sonuçlanýr.**
Herþeye raðmen ya da inadýna bilimden ve bilimsellikten taviz vermemekle övünen, ama çeþitli nedenlerle medya ortamýna giren bilimadamlarý ise, günlük gazeteye yazý yetiþtirmek uðruna bilimsellikten
** Prof. Dr. Server Tanilli, Sakýp Sabancýnýn ölümü
üzerine 23 Nisan 2004 tarihli Cumhuriyet gazetesinde þunlarý yazmýþtýr:
Vehbi Koç gibi, Sakýp Sabancýnýn arkasýnda býraktýðý eser de, ulusal sýnýrlarý aþýp kimliðini ortaya
koyduðu kadar, ülkemizde emeðe açtýðý büyük
olanaklar bakýmýndan övgüye lâyýktýr.
Fabrikalar, teknik ve sosyal bir olgudur.
Sakýp Sabancýnýn cenazesinde yürüyenlerin
arasýnda, sýradan büyük bir halk kesimi de vardý:
Çalýþanlara ekmek kapýsý açmýþ bir kiþinin ruhuna
dua ediyorlardý.
Ayrýca, alçakgönüllülüðü de baðlamýþtý halký.
Yaygýn þöhreti, okullarý ve üniversitesi ile, eðitime olan katkýlarýndan da geliyordu.
Sanat severliði, müzeciliði de unutulmaz...
Özetle, sýradan bir sanayici deðildi giden; topluma ve yaþamýn güzelliklerine açýlan bir kiþi, bir
kiþilikti...
Onuruyla yaþayýp ölen bir kuþaktandýr o!
Anýsýnýn önünde saygýlarla eðilelim...
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hýzla uzaklaþýrlar. Tüm küçük-burjuva sol
aydýnlarýnda olduðu gibi, ekonomik, toplumsal ve siyasal konulara iliþkin dünkü bakýþ
açýlarý çaðýn gerisinde kaldýðýndan, güncel olma çabasýyla, varolan bakýþ açýlarýný
da yitirmeye baþlarlar.
Bir zamanlar kýrmýzý kaþkolu ile en hýzlý komünist ve deha sahibi olarak piyasaya çýkan ve bugün sabetayist avcýsý haline dönüþen Yalçýn Küçük, Aydýn Üzerine
Tezlerinde gazetecilik ile güncelliðin iliþkisini þöyle tanýmlamaktadýr:
... gazeteci geçiciyi, günceli yaþayan kimsedir; günlük olaný abartma eðilimi taþýyan kalemdir. Aslýnda
telefon ve daktilo bile denebilir. Bir
adým daha atýlabilir; gazeteciden yazar bile olamayacaðý haklý olarak söylenebilir.
...Türkiyede her gün yazan fýkra
yazarý geleneði bir yoksulluðun iþaretidir. Yazanlar açýsýndan büyükçe bir
dramdýr; hep geçiciyi kalýcý yapmaya çalýþmanýn trajik örneklerini vermek durumunda kalýyorlar. Türkiye
açýsýndan ise tam bir trajediyi sergiliyorlar: Düþün alanýný tutuyorlar. Greshamýn kötü paranýn iyi parayý kovma
yasasý türünden bir etkileme ile Türkiyenin teorik sýðlýðýna katkýda bulunuyorlar.*
Yalçýn Küçükün sözleriyle, köþe yazarý
bilimadamlarý, güncellik uðruna, geçici olgularý kalýcý gibi görmeye ve göstermeye
baþlamýþlardýr.
Bu süreçte internet keþfedilmiþtir. Bütün
dünyanýn parmaklarýnýn ucunda olduðuna,
bir kliki ile dünyaya baðlanýldýðýna inanmýþ
bilimadamý köþe yazarlarý için internet
kurtarýcý olmuþtur. Bir baþka deyiþle, internet, gazeteye günlük yazý yazma zorunluluðu içinde kývranan bilimadamlarýnýn imdadýna yetiþmiþtir. Bilimsel bir yapýt ortaya
çýkarabilmek için aylar ve yýllar süren araþtýrma ortamýndan internetin sonsuzluðuna atlama yapan bu bilimadamlarý, internet
araþtýrmacýlýðýnda akademik kariyer yapacak kadar ilerleme göstermiþlerdir.
Dr. Ergin Yýldýzoðlu gibi, akademisyenlik
ile köþe yazarlýðý arasýnda tutarlý bir çizgi izleyen, ancak uzmanlýk alanýndaki olgusal
daralma karþýsýnda internet atýfcýlýðýna yöne-

lenler olduðu gibi, günlük yazýlarýný derleyerek bilimsel yapýtlar üretenler bile ortaya
çýkmýþtýr. Onlar, Yeni Þafak köþe yazarý Fehmi Koru ile ülkemize ithal edilen internet
alýntýcýlýðý ve atýfcýlýðýnýn en iyi müþterileri
olmuþlardýr. Artýk her türlü düþüncelerini ya
da kanýlarýný bilimsel görünüm altýnda yazýlý hale getirebileceklerdir. Bunlarýn doðruluðunun ya da tutarlýlýðýnýn kanýtý ise internet
sonsuzluðunda (isterseniz buna internet
çöplüðü de diyebilirsiniz) bulunacaktýr.
Ýnternetten bulamadýklarý kaynaklarý ise,
www. amazon.com vb. yerlerden kredi kartý
ile sipariþ ederek ele geçiren bu bilimadamý yazar, akademik görevinin avantajýný
kullanarak (doktora ya da profesörlük tezlerinin araþtýrma bölümlerini, yani hamallýk iþlerini, klasik akademik hiyerarþiye uygun olarak, asistanlara yaptýrmak), bu kaynaklarý derletebilmektedirler. Bu yolla günlük gazete yazýlarýnýn dýþýna çýkan bilimsel
yapýt yayýnlama olanaðýna kavuþurlar. Haluk Gergerin Kan Tadý - Belgelerle ABDnin
Kara Kitabý bu bilimsel yapýtcýlýðýn en talihsiz örneklerinden biri olmuþtur.
Bilimsel yapýt üretemeyenler ise, bilimsel sempozyumlarda podyuma çýkarlar:
Sheraton Otelinde baþlayan 1.
Ulusal AIDS Savaþým Sempozyumu
sona erdi.
Sempozyumun son gününde,
Prof. Dr. Ünal, Hürriyet Gazetesi Köþe
Yazarý Dr. Gündüz Tüzmen ve manken Deniz Akkaya, AIDS ve toplumlarýn sorumluluðu hakkýnda bilgi verdiler.**
Çaðýmýzýn vebasý olarak tanýmlanan
AIDSe karþý kamuoyunu uyarmak ve eðitmek gibi ulvi amaçlarla podyuma çýkan
bu bilimadamlarý, kamuoyunun dikkatini çekebilmek için ellerinden geleni yapmaktadýrlar. TDK sözlüðüne göre, belli bir
konuda düzenlenen oturum veya seminer,
bilgi þöleni olarak adlandýrýlan sempozyuma ilgi çekebilmek için ünlü mankenlerle bile sahneye çýkabilmektedirler.
Burada þaþýrtýcý hiçbir yan yoktur. Bilimadamlarýnýn medya serüveni bunlarla
baþlamadýðý gibi, bunlarla da sona ermemektedir. Onlarýn popüler olmak için yapamayacaklarý þey yoktur. Popülerlik uðruna, medyada yer almak uðruna, 32

* Yalçýn Küçük: Aydýn Üzerine Tezler-3 1830-1980,
s: 18-19, Ekim 1987.

** Hürriyet, 1 Aralýk 2002.
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Büstcüler gibi çýplak poz vermekte bir an
bile tereddüt etmezler.*
Bilimadamlarýnýn ve aydýnlarýn bu
medya serüveni, ayný zamanda kendi iç
dinamiði ile geliþmeyen kapitalizmin egemen olduðu bir ülkede iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin (Gramscici dilde ifade edersek)
organik aydýný olma çabasý olarak da ortaya çýkmaktadýr. Bu iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin organik aydýnlarý olma çabasý, dalga
dalga küçük-burjuva aydýn kesimin alt tabakalarýna kadar yayýlmýþtýr. Kimi zaman kamu emekçisi olan, kimi zaman dershane
sahibi olarak kamunun karþýsýna çýkan ve
kendilerine öðretmen denilen ast aydýnlar her nekadar medyada köþe tutabilecek büyüklükte deðillerse de, toplumun
içinde iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin organik
aydýný olma sevdalýlarýnýn izdüþümü olarak
hareket ederler. Televizyon dizilerinde sunulan aile, toplum ve birey imgelerinin birebir
uygulayýcýsý misyonunu üstlenen bu astsubaylar, özel okullarda geliþtirilen bireyselliði kamu okullarýnda da pratiðe geçirmeye çalýþýrlar. Böylece bilimadamlarýnýn
medya serüveni, öðretmen-öðrenci kaynaþmasýnýn örneði olarak mangal ve pijama partileriyle maddeleþir.
* 32 Büst olayý, küçük-burjuva aydýn kesimin içinde bulunduðu çürüme ve yozlaþmaya iliþkin en somut örneklerden birisidir. 2000 yýlýnýn Mayýs baþlarýnda gazetelere yansýyan Aydýnlar da soyunur baþlýðý
ile verilen 32 Büst kitabý, bir grup aydýnýn ya da
entelin çýplak fotoðraflarýnýn yer aldýðý bir proje
dir. Sýnýrlý sayýda basýlan bu kitap için özel olarak çýplak poz veren enteller þunlardýr: Nejat Yavaþoðullarý, Serra Yýlmaz, Faruk Malhan, Þakir Eczacýbaþý, Sarkis, Murathan Mungan, Ayþe Erkmen, Paul
McMillen, Hilmi Yavuz, Sezer Duru, Barýþ Pirhasan,
Haydar Karabey, Beklan Algan, Kerem Kurdoðlu, Ayþe Çaðlar, Yurdaer Altýntaþ, Aykut Köksal, Mustafa
Taviloðlu, Naz Erayda, Melih Fereli, Ömer Madra,
Gülsüm Karamustafa, Fatih Özgüven, Babür Tongur,
Mustafa Avkýran, Arif Çaðlar, Ýnci Asena, Edhem Eldem, Dikmen Gürün, Sadýk Karamustafa, Orhan Silier, Kutluð Ataman.
Bunlarýn içinde MUDOnun sahibi Mustafa Taviloðlu ya da Koleksiyon Mobilyanýn sahibi Faruk
Malhan gibi entel iþadamlarý olduðu gibi, Ömer
Madra ve Hilmi Yavuz gibi yeni fethullahçý Açýk
Radyocular bulunmaktadýr. Bu soyunan entellerin
büyük çoðunluðu Türk Tarih Vakfý üyesi olup, Orhan Silier Türk Tarih Vakfý Yönetim Kurulu baþkanýdýr. Bunlarýn kaçýnýn yeni kuþak üzerinde etkisi olduðu, kaçýnýn legalleþmiþ sol ile iliþki içinde olduðu,
þüphesiz bu iliþki içinde olanlar tarafýndan bilinmektedir. Ancak bu küçük-burjuvalarýn çürümüþlükleri,
yozlaþmýþlýklarý bu olayla çýrýl-çýplak ortaya çýkmýþtýr.

ÖTEKÝLER...**
Eski solcu küçük-burjuva aydýnlarýnýn
medya serüveni, bilimsel ölçülerin ortadan
kalkmasýna yol açtýðý gibi, varolan bakýþ açýlarýnýn da yitirilmesine neden olmuþtur. Bu,
özellikle akýntýya karþý hâlâ ayakta durmaya ve tutarlý olmaya çalýþan, belli bir bakýþ
açýsýný koruma çabasý içinde bulunan köþe
yazarý bazý bilimadamlarýnda sýkça görülmektedir.
Örneðin Cumhuriyetin köþe yazarý Erol
Manisalý (Prof. Dr.), bir iktisatçý olarak dýþa
baðýmlý ekonominin görüngülerini ve bunun
siyasal yansýlarýný yazýlarýnda sýkça iþlemektedir. Kimi zaman ulusal sol bakýþ açýsýyla yazýlar kaleme alan Erol Manisalý, medyanýn iþbirlikçi tutumunu yerden yere vurur. Ancak bu sol bakýþ açýsý, onu bir yandan popüler söyleme yöneltirken, diðer
yandan yanýlgýlara sürüklemektedir. Diðer
bir ifadeyle, medya iþbirlikçilerine karþý yazýlarý, giderek medya iþbirlikçilerinin mantýðýný yine onlarýn kendi mantýklarýyla çürütmeye yöneltmiþtir. Böylece karþý tarafýn
mantýðý ve bu mantýðýn söylemi Erol Manisalýnýn yazýlarýna egemen olmaya baþlamýþtýr. Bu da kendisini yanýlgýlara sürüklemektedir.
Erol Manisalý Türkiyede ve Avrupada
Sol Çok Farklýdýr... baþlýklý yazýsýnda þunlarý yazmaktadýr:
Ben Londrada yaþayan bir Ýngiliz vatandaþý olsam, Ýþçi Partisi hükümeti benim için sol politika izleyen
bir hükümettir.
Bir Ýngiliz vatandaþýna göre Tony
Blair hükümeti, Ýngiltere içindeki politikasý ve uygulamasýyla sol bir hükümettir. Buna karþýlýk dýþarýda ülkeleri iþgal eden, kendi firmalarýný tekelci ve faþist yöntemlerle destekleyen vahþi kapitalizmin sembolü bir
** 11 Temmuz 2004 tarihli Radikal 2de yer alan
bir yazýnýn sonunda þu not yer almaktadýr:
Editörün notu: Ara baþlýklarý biz ilave ettik ama
tümü de yazýda kullanýlan bilgilerden çýkarýldý. Dikkat ederseniz gazetecilik tekniði açýsýndan aþaðý yukarý her yazýya (örneðin akademisyenler genellikle
ara baþlýk kullanmýyor) ara baþlýk atýyoruz. Bu hem
okuru yakalamayý hem de dehþetengiz blok yazýlarýn biçim olarak hafiflemesini saðlýyor.
Bu editör notu bile bilimadamlarýnýn medya serüveninin nerelere kadar uzanabileceðini açýkça göstermektedir.
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yönetimdir. O zaman sol tanýmlanmasý nispi bir tanýmlamadýr. Hatta
daha da ötesi, içeride toplumcu olabilmek için dýþarýda emperyalist ve
faþist olmak durumunda bulunan
vahþi bir kapitalisttir.
Peki Türkiyede sol olmanýn anlamý nedir? Örneðin biri kalkýp Ben
Tony Blairin Türkiyedeki ikizi oluyorum derse bu gerçek olur mu? Bu
ancak aptalca bir aldatmaca olur,
çünkü Türkiye Tony Blairler tarafýndan sömürülen bir ülkedir.
Türkiyede sol olmak için Tony
Blairlerin Türkiye politikalarýna yani
dünyadaki politikalarýna karþý çýkmak gerekir.*
Erol Manisalý demektedir ki, sol ülkeden ülkeye deðiþen bir tanýmdýr. Bundan
yola çýkarak, Tony Blairin Ýngilteresini içeride toplumcu, dýþarýda emperyalist ve faþist olarak tanýmlamaktadýr.
Oysa Erol Manisalý gibi bir iktisat profesörü Ýngiltere gibi emperyalist bir ülkenin niteliðinin, yani emperyalist olmasýnýn, hükümetteki partiye ve bu partinin söylemine göre belirlenmediðini çok iyi bilmek durumundadýr. Yine bilmek durumundadýr ki, emperyalist ülkelerde hükümet olan sol partiler,
Leninin açýk biçimde ortaya koyduðu gibi,
sosyal-emperyalist ya da sosyal-þoven partilerdir. Þöyle yazar Lenin:
Bir yandan, birkaç elde yoðunlaþmýþ, ve yalnýzca küçük ve orta kapitalisti deðil, çok küçük kapitalist ve
çok ufak patronlarý da kendine baðlayan yaygýn ve sýký bir iliþki aðý kurmuþ olan mali-sermaye, öte yandan,
dünyayý paylaþma ve baþka ülkelere
egemen olma yolunda baþka ulusal
mali gruplara karþý giriþilen gitgide
yoðunlaþan savaþým, bütün mülk sahibi sýnýflarýn tamamýyla emperyalizm
safýna geçmesine neden olmaktadýr.
Emperyalizmin geleceði konusunda
genel tutku, onu coþkuyla savunmak, her yönden süsleyip püslemek
 günümüzün özelliði iþte budur. Emperyalist ideoloji, iþçi sýnýfýnýn içine
de sýzmaktadýr. Çünkü bu sýnýfý öteki sýnýflardan ayýran bir Çin Seddi
yoktur. Bugün Alman sosyal-demok-

&

* Erol Manisalý, Cumhuriyet, 9 Temmuz 2004.

rat partisi denen partinin önderlerine pek haklý olarak sosyal emperyalistler, yani sözde sosyalist, gerçekte
emperyalist deniyor.**
Ýkinci olarak, Ýngilterede iþçi, iþsiz, köylü, öðrenci, memur, sosyal devletin kanatlarý altýndadýr saptamasý yaparak, Tony
Blair hükümetinin içerde toplumcu, yani
sosyalist olduðundan da söz edilemez. Bu
sýnýflarýn sosyal devletin kanatlarý altýnda
olmasý, emperyalist sömürüden kendilerine
pay verilmesinden ibarettir. Ýngiltere gibi
emperyalist ülkelerde içerde sol olarak,
toplumcu olarak gösterilen partiler, neredeyse yüzyýldýr iþçi aristokrasisinin partileri durumundadýr.
... saðlanan bu muazzam aþýrý
kârlarla (çünkü bu kârlar, kapitalistlerin kendi ülkelerinin iþçilerinden
sýzdýrdýklarý kârlarýn çok daha üzerindedir) iþçi liderlerini ve iþçi aristokrasisini oluþturan bu yüksek tabakayý
bozmak olanaklý olabilmektedir. Ýleri ülkelerin kapitalistleri de, dolaylý ya
da dolaysýz, açýk ya da maskeli, bin
türlü yola baþvurarak, onu bozmaktan geri kalmamaktadýr.
Yaþam tarzlarýyla, ücretleriyle,
dünya görüþleriyle tamamen küçükburjuva niteliði taþýyan bu burjuvalaþmýþ iþçi tabakasý ya da iþçi aristokrasisi, II. Enternasyonalin baþlýca desteði olmuþtur; günümüzde de burjuvazinin baþlýca toplumsal (askeri deðil) desteðidir. Çünkü bunlar, iþçi hareketi içinde, burjuvazinin gerçek
ajanlarý, kapitalist sýnýfýn iþçi uþaklarý,
reformizmin ve þovenizmin gerçek
yayýcýlarýdýr. Proletarya ile burjuvazi
arasýndaki iç savaþta, bunlar, kaçýnýlmaz olarak ve oldukça önemli bir sayýda, burjuvazinin yanýnda, komüncülere karþý Versaillescýlarýn yanýnda yer alýrlar.***
Görüldüðü gibi, emperyalist ülkelerdeki
iþçi aristokrasisi ve bunlarýn partileri sol olmaktan öte, tümüyle emperyalizmin saflarýna geçmiþ bir kitleyi ve partiyi temsil ederler. Erol Manisalý, emperyalist ülkelerdeki
sol partiler tarafýndan demagojik olarak
kullanýlan sosyal devletten yola çýkarak

** Lenin, Emperyalizm, s. 132-133.
*** Lenin, Emperyalizm, s. 15.
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Tony Blair hükümetini içerde toplumcu
ilan etmekte yanýlmaktadýr. Bu yanýlgýsý,
kaçýnýlmaz olarak, Tony Blairin üçüncü
yol adýný verdiði sosyal-emperyalist politikaya karþý tutarlý bir tavýr almayý da olanaksýz kýlmaktadýr.
Erol Manisalýnýn sözleriyle ifade edersek,
Türkiyede sol olmak için Tony Blairlerin
Türkiye politikalarýna yani dünyadaki politikalarýna karþý çýkmak için, Tony Blairin
reklamýný yaptýðý üçüncü yoluna karþý çýkmak ve bu üçüncü yolun içerdeki uygulamalarýnýn sol politikalarla, toplumcu politikalarla hiçbir iliþkisinin olmadýðýný ortaya
koymakla olanaklýdýr.* Erol Manisalýnýn büyük bir yanýlgýyla sol olarak tanýmladýðý
emperyalist ülkelerin sosyal-demokrat partilerinin sosyal devleti, bizim gibi ülkelerin sömürüsünden elde edilen kârýn küçük
bir kýsmýnýn sus payý olarak içerde daðýtýlmasýndan baþka birþey deðildir.
Erol Manisalýnýn yanýlgýsý, medyada
egemen olan emperyalizmin iþbirlikçiliðinin
yaratmýþ olduðu yozlaþmanýn bir yansýsýdýr.
Gerçeðin kiþiden kiþiye ve bulunulan yere
göre deðiþtiði, bilginin tekil ve parçasal olduðu kanýsýyla birlikte ortaya çýkan bu yozlaþma, ayný zamanda eklektizmin ve pragmatizmin egemenliðidir. Bu egemenlik altýnda
yeni kuþaklar her sorunun ya da olgunun
kendi bütünselliðinden koparýlarak ve baðlý
olduðu bütünden soyutlanarak ele alýnýp çözülebileceði düþüncesine sahip olmuþlardýr.
Bunun sonucu ise, bireysel ve toplumsal
edilgenliktir.

* Lenin, bu durumu þöyle ifade eder: (20. yüzyýlýn) modern emperyalizmi, ilerlemiþ birkaç ülke için
aþýrý ölçüde imtiyazlý bir durum yaratmýþtýr. Ve iþte
bu alanda, II. Enternasyonal içinde, her yerde, kendi loncasýnýn incecik toplumsal tabakasýnýn çýkarlarýný savunan hain oportünist, sosyal-þoven lider
tipleri ortaya çýktý: iþçi aristokrasisi... Eðer bu kötülüðe karþý savaþýlmazsa, oportünist sosyal-hain liderler suçlanmaz, ne mal olduklarý gösterilmez ve onlar
saflardan kovulmazsa, devrimci proletaryanýn zaferi olanaksýzlaþýr. Ve iþte III. Enternasyonalin uyguladýðý siyaset budur. (Sol Komünizm, Bir Çocukluk
Hastalýðý, s. 36-37.

... bugün bir çok genci birlikte
tartýþýrken görünce, analiz yapma veya sonuç çýkarma yeteneðinden yoksun olduklarýnýn farkýna varýrsýn. Kimse onlara gidip, þunu veya bunu yapacaksýnýz demezse, onlar tarafýndan
hiç bir þey yapýlmýyor. Kendilerine ne
yapýlacaðýný söyleyen birisine ihtiyaçlarý olduðunu söylüyorlar.**
Bu ortamda üniversite sýnavlarýnda 32
bin öðrencinin sýfýr çektiði haberlerinin
medyada yer almasý da þaþýrtýcý deðildir.
Þurasý unutulmamalýdýr ki, küçük-burjuva aydýn kesim 1980li yýllarda bilimsel sosyalizmden kopmuþtur. Marksizm-Leninizmin
özgür düþünceye ket vurduðu iddialarýyla
gerçekleþtirdikleri kopuþ, büyük bir bölümünü emperyalist propaganda aygýtlarýnda çalýþmaya yöneltirken, buna karþý çýkan küçük
bir bölümünü de perspektifsizlik içine itmiþtir. Küçük-burjuvazinin sol kanadý da diyebileceðimiz bu küçük kesim, bu geliþmenin
ve ayrýþmanýn tam olarak bilincine sahip deðildir. Dolayýsýyla küçük-burjuvazinin emperyalizmin iþbirlikçi aydýný olmaya soyunan
kesimleriyle dostluðu hâlâ sürdürmektedirler.
Bilimadamlarýnýn medya serüveninin
en trajik sonuçlarý da burada ortaya çýkmaktadýr. Hâlâ kendisini namuslu, onurlu
bilimadamý olarak tanýmlayabilen tüm bilimadamlarýnýn önündeki tek seçenek, iþbirlikçi aydýnlarla olan her türlü iliþkiyi kesmek ve bilimsel sosyalizmi (deyimi uygun
görmeseler de) yeniden öðrenmek olmaktadýr.

** G. Weber, Gerilla Bilanço Çýkarýyor, s. 195.
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Kan Tadý



Haluk Gerger, legal sol söylemle ifade
edersek, ülkemizde ender bulunan namuslu, onurlu, dürüst bilimadamlarýndan birisidir. 12 Eylül askeri darbesi sonrasýnda üniversiteden uzaklaþtýrýlan Haluk Gerger, Kürt
ulusal hareketine sempatiyle yaklaþan ve bu
baðlamda insan haklarý savunucusu olarak
cezaevinde yatan birkaç bilimadamýndan birisidir. Yine Þubat 1999 sonrasýnda PKKnin
tasfiye sürecinde, kendi sözleriyle ifade
edersek, yeni süreçte, rejime yönelik eleþtirileri bile yük kabul edilen Haluk Gerger
yük sayýldýðý yerlerde durmayan bir yoldaþ olarak Kürt yazýnýndan dýþlanmýþtýr.
Bu dýþlanma, kendi uzmanlýk alaný olan
uluslararasý iliþkilere daha fazla yönelmesini getirmiþtir. Yeni Dünya Düzeni ve Amerikan emperyalizmi üzerine deðiþik makaleler
kaleme almýþ, tebliðler sunmuþ ve konuþmalar yapmýþtýr. Bu baðlamdaki çalýþmalarýný Kan Tadý - Belgelerle ABDnin Kara
Kitabý ile kitaplaþtýrmýþtýr.
Bir tanýtým yazýsýnda kitap hakkýnda þunlar yazýlmýþtýr:
Emperyalist terör saldýrýsý karþýsýnda insanlýk büyük bir çaresizlik ve
korku içinde. Þiddet, savaþ, çatýþmalarla örülmüþ bir dünyada yaþýyoruz.
Huzur ve refah içinde tek bir toplum
gösterilemez bugün. Üstelik krizler ve
çatýþmalar yaygýnlaþma eðilimi gösteriyor. Tüm bunlarý anlayabilmek için
tarih sayfalarýna dönmek gerekir.
Herkesin kafasýndaki þimdi ne olacak sorusuna Araþtýrmacý-yazar Dr.
Haluk Gerger, çýkardýðý son kitabýyla
yanýt veriyor.
Herkesin kafasýndaki þimdi ne olacak

sorusuna yanýt getirdiði söylenen 526 sayfalýk Belgelerle ABDnin Kara Kitabýnýn
arka kapaðýnda ise þunlar yazýlýdýr:
1898 yýlýnda Washington Post gazetesinde yer alan Ormanda kanýn
tadý gibi insanlarýn aðzýnda da imparatorluðun tadý var sözünden hareketle Kan Tadý adýný alan kitap, kuruluþundan günümüze ABDnin kanlý tarihini mercek altýna alýyor.
John Steinbeckten Roosvelte, Lewis Sinclairden Busha, Trumandan
Marlon Brandoya, CIA belgelerinden
Kongre tutanaklarýna, gazete yazýlarýndan televizyon programlarýna uzanan sayýsýz belge...
Her ne kadar kitaplarýn arka kapaklarýndaki tanýtým yazýlarýnýn yayýnevleri tarafýndan yazýldýðý ileri sürülse de, yazarýn bunda
hiçbir sorumluluðu olmadýðý iddia edilse de,
bilimadamý Haluk Gergerin sayýsýz belgeler içeren yapýtýnýn böylesine popülist
bir tanýtým yazýsýyla yayýnlanmasý kitabýn ilk
talihsizliði olarak kabul edilebilir.
Okuyucuya, Amerikayý anlamak görevi
yükleyen Haluk Gerger kitabýn önsözünde
þöyle yazmaktadýr:
Bu kitap günlük kaygýlardan hareketle düþünüldü ama onlarý aþmaya da kurgulandý; dolayýsýyla da tarihsel bir perspektif esas alýnarak yazýldý.*
Böylece günlük kaygýlardan hareket
eden Haluk Gerger, köþe yazarlarýnýn güncellik uðruna düþtüðü durumdan kurtuluþu,
kurguda bulmuþtur. Eðer Haluk Gergerin
* Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 8, Mart 2004.
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kurgudan anladýðý montaj ise, yaptýðý
tüm iþ, kendi sözcükleriyle, ele alýnan zaman diliminde ve dönemin aktörlerince yazýlmýþ yazýlarýn* birbirine eklenmesinden
ibarettir. Yok eðer kurgudan anladýðý spekülasyon ise, yapýlan tümüyle spekülatif bilgi üretmekten ibarettir. Her iki durumda da
kitabýn bilimselliði konjonktürel olaylara
kurban edilmiþ olacaktýr.
Genel olarak alýndýðýnda, Kan Tadýnýn
tarihsel perspektifi, Brittanica Ansiklopedi
yayýnlarýnýn çýkarmýþ olduðu The Annals of
America ile Howard Zinnin A Peoples
History of the United States: 1492-Presentýn
perspektifinden ibarettir. Kitabýn büyük bir
bölümü bu kitaplarýn Türkçe tercümesi
gibidir.** Ancak kitabý bilimsellikten uzaklaþtýran sadece kurgusalcýlýðý ve belli bir
dünya görüþüne uygun olarak yazýlmýþ kitaplarý kaynak almasý deðildir. Bu kaynaklarda yer aldýðý söylenen belgeler, doðruluðu araþtýrýlmaksýzýn ve yazarlarýnýn öznel
yorumlarýyla birlikte aktarýlmýþtýr. Bu açýdan
ele alýndýðýnda denilebilir ki, Haluk Gergerin
kitabý, Howard Zinnin bakýþ açýsýyla ve A
Peoples History of the United States: 1492Presentýn planýyla kaleme alýnmýþtýr. Aradaki boþluklar ise Brittanicanýn 22 ciltlik
Amerikan Yýllýðýyla doldurulmuþtur.
Bu nedenle, kitabýn amacý, Amerikayý
anlamak için anlatmak haline dönüþmüþtür. Üstelik Amerikalýlarýn dili ve söylemleriyle. Buna raðmen Haluk Gerger yine de
ülkemizin tarihinden, dilinden ve terminolojisinden uzak kalmamaya çalýþýr:
Amerikan emperyalizmi, dýþýmýzdaki bir olgu deðil, içimizdeki bir süreçtir, yapýdýr, kurumlar ve kiþilikler
bütünüdür. Türkiye kapitalizminin ta
kendisidir. Ýsterseniz, dýþýmýzdaki bir
saldýrganlýk deðil, içimizdeki bir iþgalci de diyebiliriz. Ne var ki, onu salt
bir iþgalci olarak görmek, içsel mekanizmalarla organik bütünlüðünü gözden kaçýrmak yanýltýcý olabilir. Amerikan emperyalizmi, hükmünü, bütün
* Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 8, Mart 2004.
** Haluk Gerger, Howard Zinnin kitabýnýn bir bölümünün Öteki Amerika adýyla Aykýrý Yayýncýlýk tarafýndan tercüme edildiðini belirterek, Tercüme
edilmiþ bölümlere iliþkin atýflarda sadece Türkçe
kitabý zikrettim. Türkçeye çevrilmemiþ bölümler için
Ýngilizce aslý kullanýldýðý zaman da bunu atýf notunda belirttim diyerek akademisyen disiplinine sahip
olduðunu gösterir.

boyutlarýyla Türkiye kapitalizmi aracýlýðýyla, onunla bütünleþmiþ bir biçimde icra ediyor. Ýþbirlikçiler ne kadar
dýþsalsa, ABD de o kadar dýþsaldýr, ya
da ABD ne kadar içselse iþbirlikçileri
de o kadar içseldir.***
Ýþte kurgusal kitabýn kurgusal bilgisi ülkemizin tarihinden gelen dil ve terminolojiyle
böyle kurgulanmýþtýr.
Olgu: Ülkemizde emperyalizm içsel bir
olgudur.
Kurgu: yapýdýr, kurumdur ve kiþilikler
bütünüdür.
Olgu: Ülkemiz emperyalizmin iþgali altýndadýr. (Gizli iþgal)
Kurgu: salt iþgalci deðildir, içsel mekanizmalarla organik bütünlüðe sahiptir.
Olgu: Ülkemizdeki kapitalizm, kendi iç
dinamiði ile deðil, yukardan aþaðýya geliþtirilmiþtir. Dolayýsýyla yerli tekelci burjuvazi, daha baþtan, çekirdek halindeyken emperyalizmle bütünleþerek geliþmiþtir.
Kurgu: Amerikan emperyalizmi, hükmünü, bütün boyutlarýyla Türkiye kapitalizmi aracýlýðýyla, onunla bütünleþmiþ bir biçimde icra eder.
Haluk Gerger kitabýnýn önsözünde yaptýðý bu kurgusallýkla, sanki 1980lerde Yalçýn
Küçükün rolüne soyunmuþ görünmektedir.
Yalçýn Küçük gibi, THKP-Cnin emperyalizm
tahlilini çaðrýþtýran sözler söyler, sonra da temelden farklý görüþleri okuyucuya empoze
etmeye çalýþýr.
Türkiye ABD iliþkilerinin bir boyutuna daha deðinmek gerekiyor. O
da, ülkedeki ABD varlýðýyla halkýn
iliþkisidir, karþýlýklý etkileþimidir, daha
doðrusu bunlarýn halka yansýmasýdýr.
Uzun bir analiz yapmadan sonuç olarak bu konuda denebilir ki, uzun bir
süre içinde, çok yönlü ekonomik, politik, ideolojik, kültürel mekanizmalarla dayatýlmýþ bu iliþki, halk açýsýndan
artýk kendi dinamiklerine kavuþmuþtur, yani sürdürülebilir bir nitelik kazanmýþtýr.****
Bize Amerikayý anlamak gerektiði öðüdü veren Haluk Gerger, uzun bir analiz
yapmadan sonuç olarak, Türkiye halký
Amerikan emperyalizminin safýna geçmiþtir demektedir. Ama ne yazýk ki Haluk Gerger, içinde yaþadýðý, dostluk ettiði, bilimci
*** Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 6, Mart 2004.
**** Haluk Gerger, agk, s. 7.
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konuþmalar yaptýðý küçük-burjuva aydýnlarý
ile halký karýþtýrmaktadýr. Herkesin kendine göre bir nedeni olabiliyor ama sonuçta
halk, bu iliþkinin vurguladýðýmýz anlamýyla
ve biçimiyle sürmesine pasif ortaklýk ediyor... Bu böyle, çünkü insanlar ABD ile düzen arasýndaki organik baðlarýn ayýrdýndalar.* derken, içinde yaþanýlan dünyanýn
bilincinde (ayýrdýnda) olan, dolayýsýyla emperyalizmin pasif iþbirlikçisi olan küçükburjuvalarý halk zannettiði açýktýr.
Eðer devrim kitlelerin eseriyse, kitleler
halk ise, Haluk Gergerin, içinde yaþanýlan
koþullarda devrimden yana bir umudu olmadýðý görülmektedir. Ama yine de, ne olur
ne olmaz diyerek devrimci mücadeleye kýlavuzluk etmekten de kendini alýkoyamamýþtýr:
Kapitalizmle emperyalizm arasýndaki bað, ikisine birlikte baðlýlýðý kaçýnýlmaz kýlýyor, ya da, ayný anlama
gelmek üzere, birinden kurtulmak,
ikisine karþý birlikte mücadele etmeyi
gerektiriyor. Kapitalizm çerçevesinde,
hele onun en temel kurumlarýna dayanarak Amerikan emperyalizmine
karþý çýkmak, olsa olsa, bir aldatmacadýr.
Burjuva milliyetçiliðiyle deðil, antikapitalist sosyalist yurtseverlikle
emperyalizme gerçekten karþý çýkýlabilir; bu da ayný zamanda Türkiye kapitalizmine, düzene bütünlüklü, topyekun, devrimci bir karþý çýkýþtýr elbette.** (abç)
Türkiye kapitalizmi ile bütünleþmiþ
Amerikan emperyalizmine karþý antikapitalist sosyalist yurtsever bir çizgide devrimci karþý çýkýþ programý yapan Haluk Gerger,
kapitalizmin çerçevesinde, hele onun en
temel kurumlarýna dayanarak Amerikan
emperyalizmine karþý çýkanlarý da burjuva milliyetçisi ilan etmektedir.
Burada yine söz, dönüp dolaþýp halk
denilen küçük-burjuva aydýnlarýna gelmektedir. Onlara demektedir ki, Amerikan emperyalizmine karþý ordu vb. kurumlara dayanarak mücadele edilemez, mücadele antikapitalist sosyalist yurtsever topyekün devrimci bir karþý çýkýþtan geçmektedir.
Þüphesiz Marksist-Leninist görüþlerle az
çok tanýþýklýðý olan herkesin kolayca aným-



* Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 7.
** Haluk Gerger, agk, s. 7.

sayacaðý gibi, anti-emperyalist sosyalist mücadele ya da sadece anti-kapitalist mücadele tanýmlarý sol yayýnlarda sýkça kullanýlmýþtýr ve kullanýlmaktadýr. Ayný þekilde emperyalizme karþý milliyetçilik tabanýnda mücadeleden ya da enternasyonalizm ve yurtseverlik tabanýnda mücadeleden de söz edilir. Ama Haluk hoca öylesine kurgusallýða
kapýlmýþtýr ki, tüm bunlarýn eklektik bir toplamýný devrimci karþý çýkýþýn niteliði haline getirmiþtir. Böylece kendisini solda gören ya da sol örgütlerden birinde yer alan
her kiþi bu eklektik belirlemede kendilerinden birþeyler bulacaktýr.
Haluk hoca bilmek ya da araþtýrma
yapmak zorundadýr ki, anti-kapitalist mücadele ile sosyalist mücadele bir ve ayný þeydir. Anti-kapitalist sosyalist deyimi, eðer
bellek kaybýndan ileri gelmiyorsa, bazý eski
sol küçük-burjuva aydýný gibi, Haluk hocanýn da SBKPnin modern revizyonist çizgisinin haldeki bir savunucusu olarak varolmaya çalýþtýðýný göstermektedir. Bu baðlamda anti-kapitalist sosyalist deyimi ile kastedilen revizyonist ve troçkist aþamasýz devrim ise, emperyalizm hakkýnda 526 sayfa
kitap yazmanýn hiçbir anlamý yoktur. Bu durumda, Haluk hocanýn yapmasý gereken
Türkiye kapitalizmi hakkýnda kitap yazmaktýr.
Yurtseverlike gelirsek.
Haluk Gerger, bir anti-kapitalist sosyalistin ayrýca yurtsever olmasýný ya da yurtseverin sosyalist olmasýný düþünmektedir. Eðer
söylemek istediði, anti-kapitalist sosyalistlerin fazla enternasyonalist olduklarý, emperyalizme karþý mücadelede biraz yurtsever
olmalarý gerektiði ise, bunun adresi, antiemperyalist mücadeleyi reddeden, anti-kapitalist mücadelenin onu da içerdiðini söyleyen SBKP izleyicisi revizyonistler olmaktadýr.*** Yok eðer Haluk Gergerin anti-kapitalist sosyaliste eklediði yurtseverlikten kastettiði, PKK söylemindeki yurtseverler ise,
bunun adresi de Kürt milliyetçiliði olmaktadýr.
Kurgusal bilgi, nereye ait olduðu ve nasýl
oluþtuðu bir yana býrakýlarak her türden olgunun istenilen amaca uygun olarak kurgu*** Anti-kapitalist mücadelenin anti-emperyalist mücadeleyi de içerdiði, dolayýsýyla anti-kapitalist mücadeleden ayrý bir anti-emperyalist mücadelenin olamayacaðýný iddia eden bu modern revizyonist görüþ
Latin-Amerikadaki resmi KPlerinin çizgisidir.
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lanmasý ise, Haluk Gergerin yaptýðý da bundan baþka birþey deðildir.
Bu kurgusal görüþleriyle okuyucuya
Amerikayý anlamak gerektiðini söyleyerek
ABD tarihini anlatmaya giriþen Haluk Gerger, ABD kapitalizminin geliþimini Kapitale
dayandýrarak þöyle açýklar:
... kolonilerde toprak herkese
yetecek kadar bol ve ucuz ya da parasýz olduðundan sermayenin iþgücü
gereksiniminin karþýlanmasý sorun
olur. Herþeyden önce, koloniye gelen
göçmen, ya hiç iþçilik yapmadan ya
da kýsa bir süre yapýp biraz para biriktirdikten sonra, toprak alýr ve kendi özel mülkiyeti olan üretim aracý
üzerinde iþleyen özgür üretici olur.
Böylece de sermaye hem iþçi bulmakta zorlanýr, hem de yedek iþgücü
yaratamadýðýndan var olan iþçiye de
fazla ücret ödemek zorunda kalýr. Ýþçi çalýþtýrmayan, emeði sömüremeyen sermaye de çürür, yiter gider elbette. Üstelik, pek çok gereksinimini
kendisi üreten çiftçi, iç pazarýn sermaye açýsýndan güçlenmesini de önler, pazar daralýr, üretim düþük taleple karþýlaþýr. Bunun için, topraðýn
sayýca az özel ellerde toplanmasý, kamu malý olanýn pahalýya satýlmasý,
böylece de iþçilerin iþçi kalmaya
mecbur edilmesi gerekir. (Bkz. Karl
Marks, Capital.., s. 716-724) Ýþte Ýç Savaþ sonunda da böyle oldu ve kapitalistlerin iþgücü pazarýyla rezervi böyle geniþletildi.*
Haluk Gergerin ABDdeki iþçi pazarýnýn
geniþlemesine iliþkin (üstelik Marksý tanýk
göstererek) yazdýklarýna Marks, Bay Wakefieldin ilkel birikim yöntemi demektedir:
Ýngiliz hükümetinin, Bay Wakefieldin özellikle sömürgelerde kullanýlmak üzere önerdiði bu ilkel birikim yöntemini yýllardýr kullanmýþ olmasý, çok karakteristiktir. Uðranýlan
baþarýsýzlýk, kuþkusuz, Sir Robert Peelin Banka Yasasý kadar tam ve kesindi. Göç akýný, yalnýzca Ýngiliz sömürgelerinden Birleþik Devletlere
çevrilmiþ oldu. Bu arada, Avrupada,
kapitalist üretimdeki geliþme, artan
hükümet baskýsýyla birlikte Wake-

fieldin önerisini gereksiz duruma getirdi. Bir yandan, yýllar yýlý Amerikaya
yönelen büyük ve bitip tükenmez insan seli, Birleþik Devletlerin doðu
kesiminde, ardýnda kalýcý bir tortu
býraktý; Avrupadan gelen göç dalgasý,
buradaki emek pazarýna, batýya doðru olan göç akýnýnýn alýp götürebileceðinden fazla insan getiriyordu. Öte
yandan, Amerikan iç savaþý muazzam bir ulusal borç getirmiþ ve onunla birlikte vergi baskýsý arttýðý gibi,
aþaðýlýk bir mali aristokrasi doðmuþ,
demiryollarýnýn, madenlerin vb. sömürülmesi için spekülatör þirketler
büyük parçalar halinde kamu topraklarýný yaðmalamýþ, kýsacasý, çok hýzlý
bir sermaye merkezileþmesi olmuþtur. Böylece, bu büyük cumhuriyet,
göçmen iþçiler için vaadedilen toprak
olmaktan çýkmýþtýr.**
Görüleceði gibi, Haluk Gergerin bize anlattýðý Amerika ile gerçek Amerika birbirinden farklýdýr. Üstelik Amerikan iþçi hareketinin tarihini belirleyen bir farklýlýktýr bu.
Ancak Haluk Gergerin bu yanýlgýsý basit
bir okuma hatasý olarak kabul edilemez. Kitabýnda Kapitalizm, Tekelleþme ve Emperyalizm bölümünde þöyle yazmaktadýr:
Tekeller, ... öteki tekellerle baþ
edebilmek, artan büyüme ve buna
baðlý sermaye ihtiyacýný karþýlamak
için yeni pazar hakimiyeti peþinde
koþarlar. Bu dinamiðin bir baþka sonucu da, bilinen hammadde kaynaklarýyla, olasý kaynaklar üzerinde kesin
hakimiyet kurma zorunluluðunun
ortaya çýkmasýdýr. Bu arada içerde
rantabl olmayan sermaye fazlasýnýn da daha kârlý alanlar bulmak
üzere ihracý gündeme gelir. Dýþarýya
açýlma gereksinimi, ticaret yollarýnýn,
alanlarýnýn, pazarlarýnýn, giderek baþka ülkelerin denetimini zorunlu hale
getirir. Ýhracat için talep yaratma,
geleneksel pazarlarýn, hayat tarzlarýnýn ve kültürlerin yýkýma uðratýlarak uyumlu hale getirilmesi bir
baþka temel strateji olarak ortaya
çýkar.*** (abç)
Görüldüðü gibi, Haluk Gergere göre, tekeller, sermaye ihtiyacýný karþýlamak için

* Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 71.

** Karl Marks, Kapital, Cilt: I, s. 793, Ankara 1986.
*** Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 77.
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yeni pazarlar peþinde koþarken, ayný zamanda hammadde kaynaklarý üzerinde hakimiyet kurma zorunluluðu ile karþýlaþýrlar. Sermaye ihracý ise, içerde rantabl olmayan
sermaye fazlasý için gereklidir.
Bu duruma göre, tekeller, bir yandan artan büyümeye baðlý olarak ortaya çýkan
sermaye ihtiyacý içindeyken, diðer yandan
rantabl olmayan sermaye fazlasýna sahiptirler. Bu durumda, tekellerin dýþarýya açýlma gereksinimi, dýþarda rantabl sermaye
bulmak ve içerde rantabl olmayan sermaye fazlasýna dýþarda rantabl alan bulmak
için ihraç etmek olarak ortaya çýkmaktadýr.
Buradan çýkan sonuç, tekellerin içerde rantabl olmayan sermaye fazlasýna sahipken
rantabl sermayeye sahip olmadýklarýdýr.
Demek ki sermaye ihracý, dýþardan rantabl sermaye saðlamak ve içerde rantabl
olmayan sermaye fazlasýna rantabilite kazandýrmak olmaktadýr.
Oysa ki, bugüne kadar tekelci kapitalizm
üzerine yapýlmýþ tüm araþtýrmalar, geliþmiþ
kapitalist ülkelerde muazzam bir sermaye
fazlasý olduðunu gösteriyordu. Dolayýsýyla
Kapitalizm, kapitalizm olarak kaldýkça, sermaye fazlasý, belli bir ülkede yýðýnlarýn yaþam düzeyini yükseltmeye deðil çünkü bu
durumda kapitalistlerin kazançlarýnda bir
azalma sözkonusudur, dýþ ülkelere, geri
kalmýþ ülkelere sermaye ihracý yoluyla, bu
kârlarý artýrmaya yönelirler.* diye bilinirdi.
Bu araþtýrmalarda rantabl sorunu, kârlarý
artýrma sorunundan baþka bir anlama gelmezdi. Ama Haluk Gergerin son kitabý tüm
bu bilgileri altüst etmektedir!
Ayný altüst ediþ, ihracat için talep yaratmada da ortaya çýkar.
Kitapta, ihracata iliþkin özel bir belirleme yapýlmadýðýndan, bu sözcükle ne anlatýldýðý belirsiz býrakýlmýþtýr. Ancak ihracat
için talep yaratma tanýmýnýn ekonomideki
karþýlýðý metalar için talep yaratma olarak
yer aldýðýndan, Haluk Gergerin ihracat
sözcüðü ile meta ihracatýndan söz ettiði
sonucunu çýkartmak yanlýþ olmayacaktýr. Bu
durumda, tekelci kapitalizmin, ihracat için
talep yaratma çabasý temel strateji olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Oysa ki, emperyalizmin ayýrýcý özelliði meta ihracý deðil,
sermaye ihracýdýr. Dolayýsýyla bir temel
stratejiden söz edilecekse, bu da, sermaye
ihracý için sözkonusudur.

"

* Lenin, Emperyalizm, s. 75.

Diðer yandan, emperyalizmin geleneksel pazarlarýn, hayat tarzlarýnýn ve kültürlerin yýkýma uðratýlarak uyumlu hale getirmesini bir baþka temel strateji olarak tanýmlamasý, hem sermaye ihracýnýn ne olduðunu anlamamak, hem de kapitalizm tarafýndan tasfiye edilen geri üretim iliþkileri karþýsýnda gözyaþý dökmek anlamýna gelmektedir.
Ýhraç edilmiþ sermaye, ihraç edildiði ülkelerde, kapitalizmin geliþmesini etkiler, hýzlandýrýr. Böylece, sermaye ihracý, ihracatçý ülkelerdeki
geliþmeyi bir parça durdurma eðilimi taþýsa da, bunun, bütün dünyadaki kapitalizmi derinlemesine ve geniþlemesine geliþtirmek pahasýna olduðunu unutmamalý.**
Sermaye ihracýnýn dünya çapýnda kapitalizmi geliþtirmesi, hiç þüphesiz feodal pazarlarý, feodal hayat tarzlarýný ve feodal
kültürleri yýkýma uðratýr. Burada hayýflanýlacak, üzüntü duyulacak ya da husumet gösterilecek herhangi bir durum yoktur.
Ýthal edilmiþ sermaye, yeni açýlmýþ ülkelerdeki uzlaþmaz karþýtlýklarý
iyice derinleþtirir; ulusal bilinçleri
uyanmakta olan halklarda, o çaðrýsýz
konuklara karþý büyüyen direnmeyi
uyarýr; bu direnme, kolayca, yabancý
sermayeye karþý tehlikeli birtakým
önlemlere dönüþebilir. Eski toplumsal iliþkiler temelden deðiþikliðe uðrar; tarihin kenarýnda kalmýþ uluslar
ýn binlerce yýldan beri süregelen tarýmsal yalnýzlýklarý bozulur; onlar da
kapitalist girdaba sürüklenirler. Bizzat
kapitalizm, yavaþ yavaþ, boyuneðmiþ
toplumlara kurtuluþun yollarýný ve
araçlarýný hazýrlar. Ve bu toplumlar,
bir zamanlar, Avrupa uluslarýnýn en
yüce amacý olan bu amaca, ekonomik ve kültürel özgürlüðün bir aracý
olarak, birleþmiþ ulusal bir devlet kurmaya doðru yönelirler. Bu baðýmsýzlýk hareketi, Avrupa sermayesini, en
deðerli ve en umut veren sömürü
alanlarýnda tehdit etmektedir ve Avrupa sermayesi, ancak askeri güçlerini durmaksýzýn artýrmak yoluyla
egemenliðini koruyabilmektedir.***
** Lenin, Emperyalizm, s. 78.
*** Hilferding, Das Finanzkapital, Akt. Lenin, Emperyalizm, s. 146-147.
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Haluk Gergerin temel strateji olarak
adlandýrdýðý ise, emperyalist sömürge politikasýndan baþka birþey deðildir. Bu sömürge politikasý, herhangi bir kapitalist
devletçe elkonmamýþ bölgelere kolayca yayýlan sömürge politikasýndan, tamamýyla
paylaþýlmýþ yeryüzü topraklarýnýn, tekellerin
mülkiyetine geçmesi için uygulanan sömürge politikasýna geçiþ* demektir.
Diyebiliriz ki, Haluk Gergerin emperyalizme, emperyalist sömürüye karþý duyduðu
tepki, onu, kapitalizmin feodal üretim iliþkilerini ve buna baðlý üstyapýyý tasfiye etmesine tepki duymaya yöneltmiþtir. Duygusallýk
olarak tanýmlayabileceðimiz bu yöneliþ bilimsel olmadýðý gibi, emperyalizmin niteliðinin kavranýlmasýna da hizmet etmemektedir.
Haluk Gerger, bunlarýn yanýnda internet
alýntýcýlýðýna, bir baþka deyiþle internet bilimadamlýðýna doðru bir adým atmýþ görünmektedir. Örneðin Kübaya iliþkin yasal provokasyonlarý sýralayan Northwoods Harekâtý
na iliþkin belgenin kaynaðý 344 nolu dipnotta þöyle verilmektedir:
Chairman, The Joint Chiefs of
Staff, Memorandum for the Secretary of State, Justification for US Military Intervention in Cuba, Washington DC, 13 Mart 1963. Georgia Washington Universitesi, Ulusal Güvenlik
Arþivi (National Security Archive)
web sayfasýnda bulunabilir: http://
www.gwu.edu/~nsarchiv/news/
20010430**
Bu web adresli belge, kitapta dört
tam sayfayý doldurmaktadýr. Bilimsel bir yapýttan beklenen kalýcýlýk açýsýndan bakýldýðýnda, Haluk Gergerin kitabýnýn kalýcýlýk
süresi bu belgenin yer aldýðý web sayfasý
nýn kalýcýlýðý ile sýnýrlýdýr. Þüphesiz kaynaðýn
güvenilirliði ya da doðruluðu da, tümüyle
web sayfasý yayýncýsýnýn iyiniyetine býrakýlmýþtýr. Her an silinebileceði gibi, istenildiði gibi deðiþiklik yapýlabilecek özelliðe sahiptir.
Haluk Gergerin internet kaynaðýna atýfta bulunduðu yazýnýn en önemli özelliði ise,
Amerikan emperyalizminin dezinformasyon
faaliyetlerinin teþhiridir. Bu teþhir için
kullanýlan kaynak ise, sadece internet kay-

naðý olmaktan öte, Pentagonun binlerce
bilgi notundan birisi olmasýdýr.
Yine kitabýn 493-494. sayfalarýnda Amerikan seçkinlerinin önemli bir bölümünün
emperyal bir egemenlik sistemi kurmaya
muktedir olunduðuna inandýklarýný kanýtlayan alýntýlarýn kaynaðý olarak (491 nolu
dipnot) Philip S. Golupun Westward the
Course of Empiresý gösterilmekte ve bu
kaynaðýn özgün metninin Le Monde Diplomatique, Eylül 2002 olduðu söylenerek http:/
/www.MondeDiplo.comda bulunabilir denilmektedir.
Kitabýn 512-513. sayfalarýnda Amerikan
Genelkurmay Baþkanlýðýna baðlý Ulusal
Güvenlik Üniversitesi yayýnlarýndan çýkan
Shock and Awe (Þok ve Dehþet) baþlýklý kitabý internet üzerinden okumak mümkündür denilerek http:///www.shockandawe.
com adresi verilmektedir.
Herhangi bir bilimsel yayýnda internet
kaynaklarýna atýf yapýlmasý önemsiz görülebilinse bile, kaynak kitaptan yapýldýðý söylenen alýntýnýn kitabýn hangi bölümünde ya
da sayfasýnda bulunduðunun belirtilmemiþ
olmasý o denli önemsiz kabul edilemez.
Eðer bu yapýlmamýþsa, ya bir kalem sürçmesi olmuþtur, ya da bilimadamý internetin anonim kaynaklarýndan elde ettiði bilgiyi
bilimsel bir görünüm altýnda sunmaya çalýþmýþtýr. Kan Tadýnda bunlardan hangisinin olduðunu Haluk Gergerden baþkasýnýn
bilmesi de olanaksýzdýr.
Ancak konular burda bitmemektedir.
Haluk Gerger, Amerikan medyasýnýn çok
sevdiði Shock and Awe bombardýmanýný
hýzlý hakimiyet (radip dominance) adý verilen yeni psikolojik yöntemin dehþet ve korku yaratma tekniði*** olarak deðerlendirmektedir. Ve þok ve dehþeti (Shock and
Awe) Amerikan emperyalizminin terörüyle
eþdeðer kabul ederek þöyle yazmaktadýr:
Emperyalizm, bugün terörü, hem
de milyonlara yönelik organize devlet terörünü temel yöntem yapmýþ,
askeri doktrinin taktik uygulamasýndan stratejik hedef mertebesine yükseltmiþ, hasmýn iradesini kýrmak
olan klasik askeri zafer tanýmýyla eþdeðer düzeyde ele alarak uygulamaya koymuþtur.****

* Lenin, Emperyalizm, s. 107.
** Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 327.

*** Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 512.
**** Haluk Gerger, agk, s. 513.

#

KURTULUÞ CEPHESÝ Temmuz-Aðustos 2004

Haluk Gerger, askeri bir kavram olan
radip dominance (hýzlý egemenlik)i Amerikan emperyalizminin yeni psikolojik yöntemi olarak sunarken, askeri alana adým
atmýþ ve savaþ teorisine girmiþtir. Ve emperyalizmin, terörü, askeri doktrinin taktik uygulamasýndan stratejik hedef mertebesine yükselttiði sonucuna ulaþmýþtýr. Üstelik hasmýn iradesini kýrmakýn klasik askeri zafer tanýmý olduðunu söyleyerek, emperyalist terörün bununla eþdeðer düzeyde
olduðunu söylemektedir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, klasik askeri zafer, düþmaný askeri olarak etkisiz hale getirmekten ibarettir. Düþmaný askeri olarak etkisiz hale getirmek ise, düþmanýn savaþý sürdürme isteðini, iradesini yýkmak ve
silahsýzlandýrmakla olanaklýdýr.
... düþmaný bir savaþ hareketi ile
irademize boyun eðecek duruma getirmek istiyorsak, ya onu gerçekten
silahtan tecrit etmek, ya da kendisini öyle bir tehdit altýnda hissedeceði
bir hale getirmek gerekir. Bundan çýkan sonuç þudur ki, düþmanýn silahtan tecridi veya bozguna uðratýlmasý
adýna ne dersek diyelim askeri
harekâtýn amacýdýr.*
Eðer düþmanýn iradesini kýrmak, dolayýsýyla irademize boyun eðdirmek ya da onu
tehdit altýna almak psikolojik yöntem ise,
savaþýn kendisi bir bütün olarak psikolojik
yöntem olacaktýr. Eðer terör, düþmaný
teslim olmaya ve boyun eðmeye götüren
büyük dozda þiddet ise, bizatihi savaþýn
kendisi terör demektir.
Savaþ, hasmý irademizi yerine
getirmeye zorlayan bir þiddet hareketidir... Þiddet, yani fizik kuvvet (çünkü Devlet ve Kanun kavramlarýnýn dýþýnda manevi kuvvet diye bir þey yoktur), böylece savaþýn aracý olmaktadýr; ereði ise düþmana irademizi zorla kabul ettirmektir.
... savaþ bir þiddet hareketidir ve
bu þiddetin sýnýrý yoktur.**
Böylesine sýnýrsýz þiddeti içeren savaþ,
Maonun deyiþiyle,insanlar arasýndaki karþýlýklý boðazlaþma canavarýdýr. Su katýlmamýþ küçük-burjuva hümanistleri, savaþýn bu
niteliðinden yola çýkarak, savaþa hayýr der,
onu lanetler.

$

* Clausewitz, Savaþ Üzerine, s. 49, Nisan 1975.
** Clausewitz, agy, s. 44-45.

Marksist-Leninistler ise, savaþýn politikanýn baþka araçlarla (þiddet araçlarýyla) bir
devamý olduðunu kabul ederler. Dolayýsýyla
savaþýn olduðu yerde þiddet, þiddetin olduðu
yerde dehþet ve korku vardýr. Ancak,
... biz, bir yanda savaþlar ile öte
yanda bir ülke içindeki sýnýf savaþýmlarý arasýndaki ayrýlmaz baðlýlýðý; sýnýflar ortadan kaldýrýlmadan ve sosyalizm kurulmadan savaþlarýn ortadan
kaldýrýlmasýnýn olanaksýzlýðýný ve iç
savaþlarýn, örneðin, ezilen sýnýfýn ezene, kölenin köle sahiplerine, serflerin toprak beylerine, ücretli iþçilerin
burjuvaziye karþý verdikleri savaþlarýn
haklýlýðýný, ilerici niteliðini ve gerekliliðini tamamen kabul ederiz.***
Bu nedenlerden dolayý, emperyalist savaþlarý terör olarak nitelemek ve buradan
çýkarak tüm savaþlarýn yalýn bir terör olduðu düþüncesini yaymak küçük-burjuva pasifizminden baþka birþey deðildir.
Haluk Gergerin emperyalizmin yeni
psikolojik yöntemi olarak ilan ettiði hýzlý
egemenlik (rapid dominance) anlayýþýna
gelirsek. Amerikan emperyalizminin hýzlý
egemenlik peþinde koþmasýnýn nedeni, savaþlarý hýzla sonuçlandýrmak istemesindendir. (Çabuk sonuçlu savaþ) Bu da, Vietnam halk savaþýndan çýkardýðý derstir. Uzayan her savaþ Amerikan emperyalizminin
savaþ gücünü zayýflatmakta ve giderek savaþamaz hale getirmektedir. Bir baþka deyiþle,
uzatýlmýþ ya da uzun savaþ, Amerikan güçlerinin savaþma azmini ve iradesini kýrmaktadýr. Bu nedenden dolayý, onlar, savaþýn olabildiðince kýsa sürede sonuçlandýrýlmasýndan yanadýrlar. Bundan çýkan sonuç ise,
emperyalizme karþý savaþan halklarýn uzatýlmýþ bir savaþ yolunu tercih etmeleri gerektiðidir. Bu ise, yýpratma savaþýdýr. Clausewitzin tanýmýyla yýpratma savaþý, uzun
süren bir harekât aracýlýðý ile düþmanýn
maddi kuvvetlerinin ve iradesinin giderek
tükenmesidir. Amerikan emperyalizminin
asimetrik savaþ dediði savaþtýr bu. Bu savaþta esas olan düþmandan daha uzun süre
dayanmaktýr.****
*** Lenin, Sosyalizm ve Savaþ, s. 11.
**** Ancak mücadeleye düþmandan daha uzun
süre dayanmak istiyorsak, mümkün olduðu kadar
mütevazi amaçlarla yetinmek gerekir, çünkü iþin niteliði gereði önemli bir hedef önemsiz bir hedefe
göre daha büyük ölçüde kuvvet harcamasýný gerek-
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Haluk hoca, Amerikan emperyalizminin kýsa sürede zafer elde etme amacýný
(rapid dominance) büyük dozda þiddet
(terör) uygulamasý olarak tanýmlarken, ayný zamanda uzatýlmýþ bir savaþýn daha uzun
süreli büyük dozda þiddete yol açacaðý
yargýsý oluþturmaktadýr.
Haluk hoca bununla da yetinmez. Böylesine büyük dozda þiddet uygulayan, hýzlý hakimiyet peþinde koþan Amerikan emperyalizminin Amerikan toplumu ile özdeþ
olduðunu ilan eder.
Boyutlarýnda ve tepkilerinde aþýrý,
abartýlý; þiddet hastasý bir yapý. Baðrýnda küçük adacýklar halinde çok
sayýda farklýlýklar, olumluluklar, umut
tomurcuklarý taþýsa da, dünyanýn en
dindar, en þoven, en militarist, tutucu ummaný Amerikan toplumu. Politik görevleri, kampanya fonlarýnýn
cenderesinde, fiilen parayla satýlan
bir demokrasi; halkýn çok büyük bölümü bastýrýlmýþ, kandýrýlmýþ, tümüyle dýþlanmýþ, kurulmuþ oy robotlarý.
Hayat, onmilyonlarcasý için, tüketim
tufaný,þiddet sarmalý, hamburger-Cola
salgýný, borçlarý ödeme kaygýsý, maddi manevi ayakta kalma kavgasý.
Zengini kýyýcý, ana medyasý, resmi tarihi, eðitim sistemi, propaganda aygýtý, siyaset sýnýfý hile ve desise ustasý.
Sanatý hokuspokus ve yanýlsamalar
makinasý, yöneticileri yalan ustasý.
Ekonomisi sömürü çarký, yabancýlaþma-meta-kâr üreten, emek öðüten,
insan tüketen emme basma tulumbasý. Geçmiþi sabýkalý, günümüzde
sakýncalý, görünür geleceðinde ölüm
dansý yapan felaket tanrýçasý...
Ve baþta kendini, dünyayý boðan,
kendisinin mutlak haklýlýðýna, doðruluðuna, iyiliðine, üstünlüðüne olan
sorgusuz sualsýz, kendini beðenmiþ,
tirir. Saptanabilecek en küçük hedef ise sadece direnmektir, yani olumlu bir amacý olmayan bir mücadeleye girmektir. Bu durumda, nispeten kuvvetli
araçlara sahip olduðumuz ölçüde, sonuca daha
emin bir þekilde ulaþmamýz saðlanmýþ olacaktýr. Ancak bu salt olumsuz (menfi) yolda nereye kadar gidebiliriz? Elbette tam bir hareketsizliðe kadar deðil,
çünkü sadece dayanmak muharebe etmek deðildir. Direnme, düþman kuvvetlerinin, düþmaný niyetinden vazgeçirmeye yetecek kadar bir kýsmýný yok
etmeye dönük bir faaliyettir. (Clausewitz, Savaþ
Üzerine, s. 73-74.)

ýrkçý, cahil, kaba, hastalýklý saplantýsý.*
Böylesine toplumu ile özdeþleþmiþ saldýrganlýðý anlamamýzý saðlayan Haluk Gerger, bunun karþýsýnda ne yapmak gerektiðini ise þöyle ifade eder:
Asýl mesele belki de, Amerikayý
kendinden, içindeki þeytandan kurtarmak; kâr maksimizasyonuyla bile
tatmini olanaksýz sömürü dürtüsünden, yerlerin ve göklerin ve ruhlarýn
efendisi olma tutkusundan, obur ihtiraslarýndan...
Karþýmýzda, yapýsal olarak bir þiddet abidesi, öznelliði ve ideolojik yöneliþiyle de bir put var.
Zaman, insaný alçaltan devasý
anýtlarý parçalamak, kendisine tapýnmaya tutsaklaþtýrýlan putlarý kýrmak
zamaný olmalý...**
Böylece 526 sayfalýk Kan Tadý biterken, her türden savaþýn terör olduðunu,
Amerikan emperyalizmi ile Amerikan toplumunun özdeþ olduðunu öðreten Haluk Gerger, durumdan vazife çýkararak, Amerika
yý Amerikalýlardan kurtarma görevini okuyucunun omuzlarýna yükler.*** Üstelik Amerikan toplumunu dünyanýn en dindar, en
þoven, en militarist, tutucu ummaný faþist
bir toplum olarak ilan ederek yapar bu görevlendirmeyi. Böylece Amerikan emperyalizmi deðil, bir bütün olarak Amerikan toplumu dünya halklarýnýn baþ düþmaný haline getirilir.
Böylece ilk sayfalarýnda küçük-burjuva
hümanizmi ile baþlayan kitap, küçük-burju* Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 518.
** Haluk Gerger, Kan Tadý, s. 526.
*** Küçük-burjuva aydýnlarýnýn iþçi sýnýfýna ve ezilen halklara bu tür görev veriþleri sýkça karþýlaþýlan
bir durumdur. Bir zamanlar D. Perinçekin halka silahlanýn, ayaklanýn... gibi çýðýrtkanlýklarý bunun bir
örneðidir. Haluk Gergerin Toplumsal Politik Forum
un bir toplantýsýnda söylediði þu sözler bu tutumunun yaygýnlýðýný göstermektedir:
... baþka insanlara, komünist olmayanlara diyelim ki; ey insanlar, siz, devrim isteyin ki size demokrasi gelsin, barýþ gelsin, özgürlük gelsin. Ýþçilere
de demeliyiz ki; devrimi istemeyle de kalmayýn,
devrimi gerçekleþtirin ki kendinizle beraber insanlýðý da kurtarýn. Bu, bizim bugün emperyalist terör
saldýrýsýna karþý elimizdeki en büyük silahtýr.
Mahir Çayan yoldaþýn sözleriyle ifade edersek,
nasýl olsa, silahlanacak, savaþacak ve devrimi yapacak olan kendileri deðildir, onlarýn en büyük silahý,
ileri-geri konuþmak, saða-sola talimatlar vermektir.
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va pasifizmine yelken açtýktan sonra, küçükburjuva anarþizmi ile sonlanmaktadýr.
Hayýr Haluk hoca!
Bu, iþçi sýnýfýnýn ve ezilen halklarýn savaþýdýr. Bu savaþ haklý bir savaþtýr. Ýnsanlýðýn
her türlü sömürüden, þiddetten kurtuluþunu
amaçlayan bir savaþtýr. Bu savaþýn baþ hedefi, Amerikan emperyalizmi ve onun ekonomik, politik ve askeri savaþ mekanizmasýdýr. Amerikan toplumunu oluþturan insanlar
nedenli kendini beðenmiþ, ýrkçý, cahil, kaba, hastalýklý saplantý sahibi olurlarsa olsunlar, iþçi sýnýfýnýn ve ezilen halklarýn emperyalizme karþý savaþýnýn düþmanlarý deðillerdir. Bu ayrýmý görmeyenler, göremeyenler,
Amerikan emperyalizminin gücü karþýsýnda
çaresiz, güçsüz ve korkak küçük-burjuva aydýnlarýdýr. Bu küçük-burjuva aydýnlarý Noam
Chomsky, Howard Zinn gibi neo-anarþistlere
öykünseler de, iþçi sýnýfýnýn ve ezilen halklarýn bu entelektüel anarþist Amerikalýlardan
öðrenecekleri hiç bir þey yoktur.
Noam Chomsky ve Howard Zinn mantýðýyla bize Amerikayý anlatan Haluk Gerger, Amerikan emperyalizminin korku imparatorluðu olduðuna da inanmaktadýr. Bir
tebliðinde þöyle yazmaktadýr:
Eskiden Amerikan saldýrganlýðýnýn temelinde, nesnel olarak, kapitalizmin yasalarý, emperyalizmin dinamikleri, Amerikan sermayesinin
özel ihtiyaçlarý, öznel olarak da, güç
ve korku yatmaktaydý. Bugün, nesnel
dinamikler kendi koþullarýnda iþlerken, öznel boyutta güç ve zaafiyet
(ve dolayýsýyla onun yarattýðý öncekinden farklý korku) belirleyici olmaktadýr.*
Böylece öðreniyoruz ki, bugün Amerikan saldýrganlýðýnýn temelinde ... güç ve
korku yatmaktadýr. Dün Amerikan saldýrganlýðýnda belirleyici yan kapitalizmin yasalarý, emperyalizmin dinamikleri, Amerikan
sermayesinin özel ihtiyaçlarý iken, bugün
güç ve korku olmuþtur. (Ve Haluk Gerger,
bu tebliðinde ortaya koyduðu saptamalarýný
Kan Tadýnda olgular dizisiyle kanýtlamaya çalýþmaktadýr.)
Edward Kennedy, 27 Temmuz günü Demokrat Parti kongresinde yaptýðý konuþmasýnda þunlarý söylemektedir:
Bu yönetim (W. Bush yönetimi)
korku yaratmýþtýr. Saðlýk hizmetlerinin

&

* Haluk Gerger, Sol Meclis Tebliði, 2002.

ve okul masraflarýnýn yükselmesi korkusu, iþsizlik korkusu, daha düþük
ücret korkusu, sosyal güvenlik korkusu, büyük darkafalýlýk korkusu, seçim hilesi korkusu...
Büyük deprasyon sýrasýnda Franklin Roosevelt þöyle diyordu: Korkmamýz gereken tek þey korkunun kendisidir Bugün diyoruz ki, korkulmasý
gereken tek þey G. Bushun bir dört
yýl daha iþ baþýnda kalmasýdýr.
Bizim mücadelemiz, zamanýmýzdaki, ülkemizdeki korku ve kayýrmacýlýk politikalarýna karþýdýr.
Görüldüðü gibi, ABD baþkan adayý Kerrynin destekçisi E. Kennedy, týpký Haluk
Gerger gibi, W. Bush dönemini korku politikalarýnýn egemenliði olarak ilan etmektedir. Ancak bu benzerlik þaþýrtýcý deðildir.
Haluk Gergerin Amerikayý anlamak için
bize sunduðu kaynaklar bugün Kerryi desteklemektedirler. Benzeþlik de, Haluk Gergerin bu Kerry destekçilerinin perspektiflerini önsel olarak kabul etmesinin bir sonucudur. Ama bundan daha olumsuz olaný
ise, Amerikan emperyalizmini ekonomik temellerinden ayýrarak, onu yalýn bir saldýrganlýða, tüm Amerikan toplumuna egemen
olmuþ bir güç ve korku politikasýna indirgemesidir.
Lenin, Emperyalizm kitabýnda, emperyalizmin ekonomik temellerini açýk biçimde
sergilerken, emperyalizmin, genellikle, bir
þiddet ve gericilik eðilimi olduðunu, baþka
ülkeleri ilhak eðilimi olduðunu açýk biçimde belirtir.
Daha basit bir ifadeyle, emperyalizm, tekellerin dünya çapýnda imparatorluk kurma
eðilimidir. Bu eðilim, öznel bir istem olmayýp, tekelci kapitalizmin kendi dinamikleriyle ortaya çýkan bir özelliktir. Bu da, güç demektir, þiddet demektir. Sovyetler Birliðinin
daðýtýlmýþlýðýndan sonra Amerikan emperyalizminin saldýrganlýðýný artýrmasý ve pervasýzlaþmasý olgusunu, emperyalizmin ekonomik
köklerinden kopartarak deðerlendirmek,
Haluk Gergerin yaptýðý en büyük hatadýr.
Psikologlara sorulacak olursa, korku,
psikolojik bir olaydýr. Ama bir kapitalistin ya
da bir emperyalist tekelin korkusu maddi
bir olaydýr. Onlar sermayelerinin deðersizleþmesinden, kâr oranlarýnýn düþmesinden, pazarlarý yitirmekten, tümüyle sermayelerini
kaybetmekten, iflas etmekten vb. korkarlar. Maliyetlerin yükselmesinden, faiz oran-
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larýnýn artmasýndan, piyasalardaki istikrarsýzlýktan, hammadde fiyatlarýnýn yükselmesinden vb. korkarlar. Sermaye sahibi olmanýn
getirdiði tüm olanaklarý, gücü, iktidarý ve
yaþam tarzýný kaybetmekten korkarlar. Bir
emperyalist ülke, pazarlarýn bir baþka emperyalist ülke tarafýndan ele geçirilmesinden
korkar. En büyük korkularý ise, kapitalist düzeni tümüyle ve sonsuza kadar ortadan kaldýracak olan sosyalist devrim korkusudur.
Kýsacasý, bu korku zinciri sonsuza kadar
uzatýlabilecek kadar çoktur.
Komünist Manifestonun ilk satýrlarýnda
burjuvazinin korkusu ve bu korkuyla nasýl
birlik olduklarý þöyle yazýlýdýr.
Avrupada bir hayalet dolaþýyor
 Komünizm hayaleti. Eski Avrupanýn bütün güçleri bu hayaleti defetmek üzere kutsal bir ittifak içine
girdiler: Papa ile çar, Metternich ile
Guizot, Fransýz radikalleri ile Alman
polis ajanlarý.
Ve Komünist Manifestonun sonunda da
þunlar yazýlýdýr:
Komünistler, kendi görüþlerini ve
amaçlarýný gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak tüm mevcut toplumsal koþullarýn zorla yýkýlmasýyla ulaþýlabileceðini açýkça ilân
ediyorlar. Varsýn egemen sýnýflar bir
komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden baþka
kaybedecek bir þeyleri yok. Kazanacaklarý bir dünya var.
BÜTÜN ÜLKELERÝN ÝÞÇÝLERÝ,
BÝRLEÞÝNÝZ!
Öte yandan, burjuvazi ayný zamanda
cüretkardýr, korku nedir tanýmaz.
Sermaye, kâr olmadýðý zaman ya
da az kâr edildiði zaman hiç hoþnut
olmaz, týpký eskiden doðanýn boþluktan hoþlanmadýðýnýn söylenmesi gibi.
Yeterli kâr olunca sermayeye bir cesaret gelir. Güvenli bir %10 kâr ile her
yerde çalýþmaya razýdýr; kesin %20,
iþtahýný kabartýr; %50, küstahlaþtýrýr;
%100, bütün insani yasalarý ayaklar
altýna aldýrýr; %300 kâr ile, sahibini astýrma olasýlýðý bile olsa, iþlemeyeceði
cinayet, atýlmayacaðý tehlike yoktur.
Eðer kargaþalýk ile kavga kâr getirecek olsa, bunlarý rahatça dürtükler.*
* T. J. Dunning, akt. Marks, Kapital, Cilt: I, s. 779.

Görüldüðü gibi, kapitalizm koþullarýnda
korku ile pervasýzlýk ve cüret bir aradadýr.
Her ikisi de kapitalist üretim iliþkilerinin doðasýndan kaynaklanýr. Bunlarý görmezlikten
gelip, günümüzde Amerikan saldýrganlýðýnýn
güç ve zaafiyetten kaynaklanan korkuya
dayandýðýný söylemek, devrimci mücadelelerin güçsüzleþtiði bir evrede insanlarý ajite etmek amacýyla söylenmiþ bir söz deðilse, sadece olaylarýn dýþ görünüþüyle yetinmekten baþka birþey deðildir.** Ve bilinirki, olaylarýn görünüþü gerçekleri yansýtsaydý,
bilime gerek kalmazdý ve Marks da kapitalist üretim iliþkilerini tahlil etmek için onca
uðraþmazdý.
Son olarak Engelsin tarihte zorun (þiddetin) rolüne iliþkin yaptýðý saptamayý anýmsatalým:
... zorun tarihte ekonomik evrim
karþýsýnda oynadýðý rol açýktýr. Ýlkin
her siyasal zor, önce toplumsal nitelikte ekonomik bir göreve dayanýr
ve ilkel topluluklarýn daðýlmasýnýn
toplum üyelerini özel üreticiler durumuna dönüþtürdüðü, yani onlarý ortak toplumsal görevlerin yöneticilerine daha da yabancý kýldýðý ölçüde artar. Ýkinci olarak, toplumdan baðýmsýz kýlýndýktan, hizmetkar durumundan efendi durumuna geldikten sonra siyasal zor, iki yönde etkili olabilir. Ya normal ekonomik evrim yönünde; bu durumda, ikisi arasýnda
bir çatýþma yoktur, ekonomik evrim
hýzlanýr. Ya da zor, ekonomik evrime
karþý çýkar ve bu durumda, birkaç istisna dýþýnda, ekonomik evrim karþýsýnda her zaman yenik düþer.***
Bu tarihin diyalektiðidir.

** Haluk Gergerin bu yüzeyselliðinin kaynaðý, Marksizmi bir toplumbilim (sosyoloji) olarak algýlamasý
ve anlamasýndan ileri gelmektedir. Bu nedenledir
ki kitap, Amerikan toplumunun sosyo-psikolojik irdelenmesinden öteye geçememiþtir; Amerikan toplumuna iliþkin olgularýn kronolojik olarak basit bir
dizimi olarak kalmaktadýr. Bu yönüyle Kan Tadý,
Amerikan toplumunun dýþsal bir gözlemci tarafýndan nasýl algýlanabildiðini gösteren bir çalýþma olarak tanýmlanabilir. Kitaptan daha fazla birþey beklemek, emperyalizmin saldýrgan olamayacaðýný düþünmek kadar anlamsýz olacaktýr.
*** Engels, Anti-Dühring, s. 271, Ekim 1995.
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Yeni-Osmanlýcý
Efendi Bir Bilimadamý!

Son aylarda yazýlý ve görüntülü basýnda
(medya) sabetayistlere iliþkin haberler,
köþe yazýlarý ve kitaplar birbiri ardýna yayýnlanmaya baþladý. Onomastique araþtýrmalarla dehþetengiz buluþlar yapýldý ve bu
Onomastique buluþlarla ekonomik, politik, toplumsal, kültürel, askeri vb. akla gelebilecek her alandaki komplolar açýða vuruldu. Sabetay Sevi müritlerinin komplolarýnýn Türkiye tarihini nasýl etkilediði 500-600
sayfalýk kitaplarla sergilendi. Özellikle onomastique sayesinde kimlerin gizli (kripto)
yahudi olduðu tek tek gösterildi.
Böylece ülkemizin yakýn tarihi sabetayist komplo çerçevesinde yeniden yazýlmaya baþlandý. Her zaman olduðu gibi, tabu
kýrýcýsý ve tez yazýcýsý Yalçýn Küçük bu yeni
tarih yazýcýlýðýnýn piþdarý* oldu.
Þebeke adlý kitabýyla sabetayist komplo deþifrasyonuna baþlayan Y. Küçük, Tekeliyet - Ansiklopedisiyle büyük sýçrama yaparken, kendisinin daha iki bin dergisinde çalýþtýðý zaman göz koyduðu medyatör Soner Yalçýnýn Efendi, Beyaz Türklerin Büyük Sýrrý medyada büyük tartýþmalara yol açtý.
Artýk siyaset ve sanat alanýnýn yahudi
dönmeler tarafýndan nasýl iþgal edildiði,
yükselen kariyerlerin ve yýldýzlarýn yahudi
dönmelerin (sabetistler) tarikat dayanýþmasýnýn ürünleri olduðu görüldü. Ýsmail Cem
den Hülya Avþara, Kemal Derviþten Cem
Boynere, Sevim Belliden Behice Borana
ve neredeyse sonsuzluða uzanan onbinler-



* Piþdar, Yalçýn Küçükün Türkçesini söylemeyi pek
sevmediði sözcüklerden birisidir, öncü anlamýna gelir.

ce kiþinin sabetayist tarikatýn mensuplarý
olduklarý öðrenildi.
Görüldü ki, Türkiye Cumhuriyeti, son
Türk devleti, yahudi dönmelerinin büyük
bir komplosu ile yüzyüzeydi. Solculuk adýna Yalçýn Küçük ve Soner Yalçýn bu komployu deþifre ederek büyük bir görev yerine
getirmiþlerdi. Özellikle Ýsmail Cemin YTPsinin etkisizleþmesiyle görev büyük ölçüde
ba-þarýlmýþtý.
Ama Yalçýn Küçük gibi muhteþem, dahi ve de tez yazýcýsý için böylesine konjonktürel baþarýlar baþarý sayýlamazdý. O, tezler ortaya atmak, bu tezlere göre teoriler
yapmak için yaratýlmýþtý. Dolayýsýyla onomastique ilgisini tezlerinde kullanmalýydý ve
bu tezlerden bir teori yaratmalýydý. Ansiklopedi adýný verdiði Tekeliyet kitabýyla bu yaratýcý görevine baþladý.
Birkaç yýl öncesine kadar yahudilerin
ve yahudi dönmelerinin ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal güçleri ve müslüman düþmanlýðý (Ýsrail-Filistin çatýþmasý
temelinde) þeriatçý kesimlerin büyük ilgi alanýný oluþtururken, bugün Yalçýn Küçükün
dehasýyla solun teorik ve pratik hazinesi haline dönüþtürüldü. Ve Yalçýn Küçük tezini yazdý: ilkel toplum, feodalite, kapitalizm arkasýndan sosyalizm derken, Orta
Çaða dönüþ.** s. 39
Yalçýn Küçükün, Marksizm için þaþýrtýcý
olsa da artýk telaffuz etmek zorundayýz dediði bu tezle, günümüzün Orta Çað ve egemen sýnýfýn yeni feodalite olduðunu onomastique sabetayist avcýlýðýyla ilan etmek** Yalçýn Küçük, bir bildiði olsa gerek, köleci toplumu atlamýþtýr. Tekelistan, c. 1, s. 39, 2003.
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tedir.
Yalçýn Küçükün 80lerde kýrmýzý kaþkollu Aydýn Üzerine Tezleriyle baþlayan, baþkan Apo danýþmanlýðý ile süren ve Paris serüveniyle tamamlanan yirmi yýllýk yaþamýnýn
ardýndan gelen bu yeni tarih tezinden, Orta
Çaðýn feodalizm olmadýðýný öðrendiðimiz
gibi, kendi Orta Çaðýnýn sosyalist olmayan veya sosyalizmi sürdüremeyen geliþmiþ
ve büyümüþ-þirketleþmiþ toplumlarýn bir hali
ve çukura düþüþü* olarak algýlamak gerektiðini öðreniyoruz.
Öðreniyoruz ki, bu Yalçýn Küçükvari Orta
Çaðda, sanayici geri plana çekilmiþ, yerini
Orta Çaðýn tüccar ve bezirganlarýna ve sonra da borsacý veya tefecilere býrakmýþ ve din
egemen olmuþtur.** Bunlarýn ilk kanýtý ise,
Hüsamettin Özkan olmaktadýr.
Yalçýn Küçük demektedir ki, Hüsamettin Özkan gibi dilsiz ve yeteneksiz, aklý ya
olmayan ya da kullanmayan birisi nasýl olur
da siyasal yönetimde belirleyici bir yere gelebilir? Eðer gelmiþse, bu göstermektedir ki,
çaðýmýz Orta Çaðdýr, çünkü Orta Çað, 1985
tezlerine atýf yaparak, yeteneksizler yönetimidir, Hüsamettin Özkan yeteneksizdir, öyle
ise çaðýmýz Orta Çaðdýr!
Ve ardýndan binlerce sayfa tutan bir yýðýn söz, laf, gazete küpürleri ve özeladbilim
dizinleriyle bu tezini kanýtladýðýna inanýr.
Þüphesiz yurtdýþýnda kurulacak bir Kürt
bankasýyla Türkiyeye gönderilen havale ücretleriyle ilkel sermaye birikimi yapýlacaðý
düþüncesi taþýyan Yaþar Kayanýn sözüyle,
ipliði pazara çýkmýþ bir Yalçýn Küçükün
deli saçmasý denilebilecek tezlerini kimsenin ciddiye almayacaðý iddia edilebilir. Kemal Derviþ için söylendiði gibi, onun da girdiði her yeri bozduðu, yýkýp-daðýttýðý da söylenebilir. Hatta hadi caným diyerek küçüksenebilir. Ama sabetayist avcýsý Yalçýn
Küçükün, medya sabetayistlerini deþifre
ederken, ayný medya tarafýndan sürekli
reklamý yapýlmasý hiç de küçüksenebilecek bir olay deðildir.
Yalçýn Küçükvari tez yazalým:
TEZ I: Yalçýn Küçük, geliþtiðini düþündüðü her yere ve harekete katýlýr, Kemal Derviþ
gibi girdiði yeri daðýtýr ve ilk ayrýlan kendisi
olur.
TEZ II: Her yeni kitap serisine baþladýðýn* Yalçýn Küçük, Tekeliyet, c. 1, s. 39, 2003.
** Yalçýn Küçük, agk, s. 40.

da, daha çok satmak ve taraftar toplamak
amacýyla, cezaevlerindeki açlýk grevlerine ve
ölüm oruçlarýna metin içi ekle atýf yapar.
TEZ III: Sözcüðün her anlamýnda saçma
sorular ortaya atar, bu sorularý tez diye sunarak insanlarý þaþýrtýr. Þaþýrttýðý insanlara bilgi ve olgu kýrýntýlarý sunarak çýkýþ yolunun
kendi tezlerini kabul etmekten geçtiðini gösterir.
TEZ IV: Popüler olmak istediði zamanlarda kýrmýzý kaþkolla dolaþýr.
TEZ V: Soyadý küçük olduðu için, sürekli büyük iþler baþardýðýný düþünür.
Bu tezlerimizi, Yalçýn Küçük gibi, Ýnonü
savaþlarýnýn olmadýðýný söyleyerek, ortaçaðdaki veba salgýnýndan sayfalarca söz ederek,
Decameronun aþk hikayelerinden aktarmalar yaparak ve onomastique fantaziler kurarak kanýtlamak durumunda deðiliz. Bu
tezlerimiz, Yalçýn Küçükün yaþam öyküsünün görüngüleridir sadece.
Bugün Yalçýn Küçükün tüm yaptýðý, sabetayist avcýlýðý paravanasý altýnda solla,
Marksizmle olan tüm iliþkisini koparmaktan
ibarettir. Bunu yaparken, yanýnda götürebileceði her kiþiyi de beraberine alýr ve ayný
sona doðru çeker. Þöyle yazýyor Yalçýn Küçük:
Kapitalizm çok zorlanmýþ bir soyutlama, çok kýsa ve çok geçici olduðunu düþünebiliriz. Nitekim, kapitalizm ve marksizm üzerine, Sovyet
dekansýyla baþlayan, az ve fakat büyük verimlere gebe yeni çalýþmalar,
feodal düzenin tarihini uzatma eðiliminde görünmektedir. Ben de, diðer ucundan baktýðýmýzda, kapitalizm
þemasýnýn, uzun XX. yüzyýla bakmak
için bilimsel bir gözlük olmaktan çýktýðýný ileri sürmeye çalýþýyorum. Netleþtirmekten çok, bulandýrýyor.***
Kapitalizm, çok zorlanmýþ bir soyutlama olarak bilimsel bir gözlük olmaktan
çýktýðýna göre, kapitalizmin tahliline iliþkin
her türlü yapýt (Kapital baþta olmak üzere)
kolayca geçersiz ilan edilebilecektir. Ama
yine de, o, bir kahraman, bir savaþçý ve
hatta devrimci olarak da kalabilecektir.
... devrim sorunu bitmiyor; devrimde sadece yýkmak ve yeni düzen
kurmak yok, ayný zamanda hýz sorunu bulunmaktadýr. Devrim ile evrim arasýndaki en önemli ayrýlýðýn hýz
*** Yalçýn Küçük, agk, s. 158.
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olduðunu biliyoruz, kuþkusuz, hýzýn
tanýmýnda þiddet var, þart deðil, devrimi þiddet ve evrimi pasifizm ile özdeþtirmek buradan kaynaklanýyor.*
Böylece Yalçýn Küçük, Marksizmden kopuþun hazýrlýklarýný yaparken, ayný zamanda evrimi devrimle özdeþleþtirerek kendisini
devrimci olarak göstermeyi sürdürmeye
çalýþmaktadýr. Ve cezaevlerinde 1999da
baþlatýlan ölüm oruçlarýnýn bir sonucu olarak ortaya çýkan korsakof hastalarýný da kendisine dayanak olarak kullanmakta bir an
bile tereddüt etmez.
Kapitalizmi çok zorlanmýþ bir soyutlama olarak ilan eden Yalçýn Küçük, Marksizmi, Malthusun nüfus kuramýyla ayný
kategoriye koyarak, endojen, ayný anlama gelmek üzere, kapalý sistem olarak tanýmlayarak Marksizmden kopuþu garantiye
alýr. Bunu bilimsel kesinlik olarak sunar:
... bilimsel modellerin endojen
olma zorunluluðu Marxtan çok önce
ortaya konmuþtur: Marx, ekonomi
politiðin kurucularýndan öðrendiklerine Hegelien bir eter içerirken, hem
ekonomik faktörün gücüne verilen
vurguyu ve hem de deðiþkenlerin birbirini etkileyerek belirlemeleri zorunluluðunu entansifiye ediyordu.**
Bu Yalçýn Küçükvari sözlerin ne anlama
geldiði önemli deðildir. Önemli olan, Yalçýn
Küçükün kendi saplantýlarýnýn bilimsel bir
görüntüye sahip olduðunun sanýlmasýdýr.
Bu sanýyla, Küçükzade Yalçýn efendi*** için,
marksizmin, hegelien eterle endojenleri
entansifiye ettiðinin (ne anlama geldiðinin
bir önemi yoktur) bilinir olmasý yeterlidir.
Bunun ötesinde, gerçekte marksizmin, ister
bilimsel denilsin, ister ideal denilsin, bir
ekonomik model olmadýðý gibi bir sistem de olmadýðýnýn önemi yoktur. Engels
in þu sözlerinin de Küçükzade Yalçýn efen-



* Yalçýn Küçük, agk, s. 157.
** Yalçýn Küçük, agk, s. 180.
*** Kimileri bu ifadelerimizin yakýþýk almadýðýný,
Yalçýn Küçük gibi bir bilimadamýnýn görüþlerine
karþý çýkýlsa bile, eleþtiride daha bilimsel-akademist
dil kullanýlmasý gerektiði söylenebilir. Bu ifadeyi, ilk
kez, Ocak-Þubat 1994 tarihli Kurtuluþ Cephesinde
yayýnlanan Muhterem Grand Hocanýn Parise Avdedi yazýmýzda biz kullandýk. Aradan yýllar geçtikten sonra Yalçýn Küçükle yapýlan bir röportajda
þunlar yazýlýdýr: Ýskenderunlu bir aile olan Yalçýn
Küçükün ailesi, yörede Küçükefendiler olarak tanýnmaktadýr. Kendisi de Küçükefendinin Yalçýný
olarak bilinmektedir. (Aksiyon dergisi, Sayý: 449.)

di için hiç bir önemi yoktur:
Sistematik, Hegelden sonra olanaksýzdýr. Dünyanýn tek bir sistemi,
yani tutarlý bir bütünü temsil ettiði
açýktýr, ama bu sistemin bilinmesi,
tüm doðanýn ve tüm tarihin bilinmesini öngerektirir, buna da insanlar hiç
bir zaman eriþemezler. Öyleyse sistemler yapan kiþi, sayýlmaz eksiklikleri kendi öz uydurmasý ile doldurmak,
kendini usdýþý imgeleme gücüne býrakmak, ideoloji yapmak zorundadýr.***
Ama olsun!
Yalçýn Küçük, Marksýn devrim teorisini
kapalý sistem olarak ilan etmiþtir bir kere.
Üstelik ayný sayfadaki dipnotta belirttiði gibi,
Lenin, Ne Yapmalý? ve Nisan Tezleri ile
Marxýn kapalý sistemini kýrmýþtýr hem! Eh
Lenin kýrdýðýna göre, Marksýn devrim teorisinin kapalý sistem olmasý gerekir, yoksa Lenin neyi kýrmýþ olabilir ki!
Zaten Küçük efendi, daha Tekeliyet kitabýnýn önsözünde okuyucuyu buna hazýrlamýþtýr:
Sovyet Devriminin ... kurulmasý
bir þarkýdýr. Bu ise, son çözümlemede, Leninin politik dehasýnýn verimidir, emekçi sýnýflarýn iktidarý için sonsuz hýrsýnýn ürünü de diyebiliriz; yalnýz dahiyane olsa da politik olan, bir
daralmadýr, bu nedenle Leninin
beslendiði bütün kaynaklarý daralttýðýný tespit zamaný gelmiþ olmaktadýr. Marxý da daralttýðý kesindir, fakat Marxýn kapalý sistemini açarak
saðladýðý geniþleme ile bunu telafi ettiðini biliyoruz.**** (abç)
Ýþte kesindir, biliyoruz gibi kendinden
menkul sözcüklerle okuyucuyu da kendisinin suç ortaðý yapmaya çalýþan Küçük efendi, Tekeliyet ansiklopedisiyle, Leninin tersine, kendisinin beslendiði bütün kaynaklarý serbest býrakýr. O þimdi hürdür, hem
eklemlidir ve hem de eklemlerini kilitleyebilendir.***** Eklem bacaklý olduðunu biz
biliyoruz, bu eklem bacaklýnýn beslendiði
kaynaklarý da ilan etme zamaný gelmiþ bulunmaktadýr: Machivelli, Bodin, Hobbes,
Montesquie, Albert Camus, Jean Paul Sartre veee Decameronun aþk hikayeleriyle
*** Engels, Anti-Dühring, s. 531-532, Mart 1977.
**** Yalçýn Küçük, agk, s. 10.
***** Yalçýn Küçük, agk, s. 10.
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Boccaccio. Onlar, bu eklem bacaklý efendiyi kapalý sistemden azat ederlerken,
onomastique fantazilerle sabetayist avcýlýðýna entansif bir biçimde endojen etmiþtir.*
Bu sabetayist avcýsý efendi, bize, onomastique fantaziler sunarak, ülkemizdeki
siyasal ve sanatsal yaþamýn egemen sýnýfýnýn nasýl kripto-yahudiler olduðunu, tartýþmaya yer býrakmayacak kesinlikte ve tartýþmaya açýk bir bilimsellik iddiasýnda gösterir!
Kitabýn ilgi görmesi ve çok satmasý için
Kýbrýs sorununu öne çýkartýr ve bu kriptolarýn iþin içinde olduðunu, Kýbrýsýn alýnmasýnda Yahudi lobisi ve iktidarýnýn çok
önemli bir rol oynadýðýný söyleyerek ve de
sayfalar dolusu paralel isimler dizinini kanýt olarak sunarak, kanýtlar!
Bu efendice kanýtlamada her cinsten ve
her çeþitten insan isimleri kitapta Decameronvari dans yaparlar. Ýþte bu isimlerden Yehudi Halevi baþ teorisyen olarak karþýmýza
çýkartýlýr. Siona dönüþün bu teorisyenine
iliþkin dipnotta þunlarý yazar efendi Küçük:
H iþareti ile gösterilen ses, bütün dillerde seslerin en sessizidir, her
zaman ihmal edebiliyoruz. Judah Halevi, Yahudi tarihinin önemli isimlerinden birisidir, unutulmamakla birlikte adýndaki h sessiz kalabilmektedir; Türkiyede kripto-yahudiler ve
sa- betayistlerin taþýmayý pek sevdikleri alev adý, Haleviyi hatýrlatmaktadýr.** (abç)
Bütün dillerin seslerinin en sessizi, aðzý
var-dili yok sesi, zavallý H (ha ya da he),
aðzýný açmayýp susunca, yani sessiz kalýnca, Judah Halevi oluvermektedir Alevi!
Hayýr! Burada bir yanlýþlýk yoktur.
Küçük efendi, Hnýn sessizliðini, efendiliðini kullanarak, Haleviden Alevi türetirken, sondaki iyi Allahýna havale etmiþtir!
Eðer Yalçýn efendi, bu efendi Hya bu kötülüðü yapmamýþ olsaydý ya da sessiz H ateist olsaydý, Judah Haleviden (H düþünce)
* Okuyucunun yazýnýn baþýndan beri ne olduðunu
anlayamadýðý þeyi þimdi açýklýyoruz: Onomastique,
bilimsel iþ yapdýðýný sanan bazý Decameronvari sapkýnlarýn özelisimbilim adýný verdikleri isim-bulmaca oyunudur. Bu oyun, insanlarýn adlarýna bakarak
onlarýn karakterleri tahlil etme ve secerelerini bulma oyunudur. Kiþi isimlerinden yola çýkarak arkeologluk iþiyle iþtigal ederler.
** Yalçýn Küçük, agk, s. 220.

Alevi kalacaðý kesindir ki, bu durumda
tüm Alevilere kripto-yahudi demek zorunda kalýnacaktý!
Þimdilik ve bu kezlik, Aleviler, Yalçýn Küçükün Allaha havale ettiði i harfiyle kripto olmaktan kurtulmuþlardýr.
Ama þimdilik kurtulmuþlardýr!
Yalçýn Küçük efendinin onomastique
bilgisinin en büyük sorunu ise Cemdir.
Kendi yazýþýyla, sabetayistlerin ve Yahudilerin, ... cem adýna düþkünlükleri hâlâ tatminkar çözümünü bulamadýðým bilmecelerden birisidir.***
Ýsmail Cem, Cem Uzan, Cem Hakký,
Cem Boyner vs vs. derken, bilmece, kendini tümüyle rahatlatan bir açýklama****
olmasa da, az da olsa çözülür.
Birinci çözüm:
Ýsrail Devleti kurulmadan önce
daha çok, fakat hâlâ, New Yorkun,
dünya Yahudiliðinin gerçek baþkenti
olduðudur. Ýsim koyarken, New York
göz önünde tutuluyor; bu Türk-Müslümanlar arasýnda bile bir eðilim olabiliyordu, soðuk savaþ döneminde
Amerikalý bahriyelilerden çocuk doðuranlar deniz veya can adýný seçiyorlardý. Amerikada denis veya
john olarak kolayca telaffuz edilebiliyordu. Sabetayistler arasýnda tercih
edilen Cem adýnýn, New Yorkta
Sem olarak söyleneceðini tahmin
etmek zor deðildir; cent sözü, sent
okuyoruz, tanýðýmýzdýr. Cem, New
Yorkta Semdir.*****
Eh! diyebilirsiniz, biz bunu zaten biliyorduk, bizim Temel tanýðýmýzdýr, New York
adý, onun ne var-ne yokundan geldiðine
göre, Semde Cemdir!
Ama Yalçýn Küçük gibi, Prof. Dr., ciltler
dolusu kitap yazmýþ, bir zamanlarýn kapalý
sistem marksisti böylesine yanýtla yetinemez; onunla Temeli birbirine karýþtýrmamak gerekir.
Ýkinci çözüm:
Ýran kaynaklarý yerine, Ferhengi
Ziyaya bakmayý öneriyorum, burada,
cem, cemþasb, ceþidun giriþi aynýdýr ve þu bilgi verilmektedir: Piþdadiler sülalesinin dördüncü ve en büyük hükümdarý Hazreti Süleyman ile
*** Yalçýn Küçük, agk, s. 421.
**** Yalçýn Küçük, agk, s. 427.
***** Yalçýn Küçük, agk, s. 427-428.
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Ýskendere de Cem denir. Kýsa açýklamanýn ayrýntýlarý var, ancak Cem
adýnýn, Yahudilerin Þmole dedikleri Süleyman yerine de kullanýlmasý
yeterli bir açýklamadýr. Önemli buluyorum ve bu durumda çürütülünceye
kadar, Cemin kaynaðý ve çekiciliði
konusundaki bu açýklamayý kabul etmek zorundayýz.**
Evet, Küçük efendi önemli bulmuþtur,
öyle ise kabul etmek zorundayýz: Cem
ismi yahudi ismidir ve kripto-yahudiler kullanýr.
Tabii Aleviler soracaktýr, bizim Cem de
mi yahudi?
Yanýt onomastiquetir. Onomastique,
özel isimler bilimidir, dolayýsýyla Alevi
Cemi, özel isim olmadýðý için onomastique dýþýdýr, sözümüz cemaatten dýþarýdýr.
Elbette birisi de çýkýp, Aleviliðin Halevinin sessiz, sakin, Hsýzlýðýndan geldiðini
ve Cemin ise Piþdadiler sülalesinin dördüncü ve en büyük hükümdarý Hazreti Süleyman anýsýna yapýldýðýný da iddia edebilir.
Üstelik kaynak olarak Yalçýn Küçükü göstererek þöyle diyebilir: Önemli buluyorum ve
bu durumda çürütülünceye kadar, bu kaynaðý ve çekiciliði konusundaki bu açýklamayý kabul etmek zorundayýz!
Atasözünde denildiði gibi, bir deli kuyuya
bir taþ atmýþ, yüz akýllý çýkaramamýþ!
Yine de Yalçýn Küçük efendi yýlmaz bir
savaþçýdýr! Girdiði her yeri altüst eden, insanlarý yüzüstü býrakýp bir baþka yere giden
Yalçýn Küçük, Ansiklopedisinde bize toplu
isim oyunlarý bile oynatýr. (Bkz. Toplu Ýsim
Oyunlarý tablosu)
Kitaplarýnda oynadýðý bu oyunlardan sonra medya röportajlarýnda sadede gelir:
Benim buradaki asýl formülüm,

yavaþ yavaþ daha yüksek sesle dillendirdiðim ve bazý Türk-Ýslâm tezinden
arkadaþlarýmýn bana söylediðine göre
de Ýslâmcý kesimde de hemen benimsenen, çok büyük bir memnuniyetle karþýlanana Doðu Birliði... Doðu Birliði söylemini kullandýðýnýz zaman, Doðu Perinçekin Ýþçi Partisiyle
buraya kadar ayný þeyleri söylüyoruz.
Burada iki proje var, bir tanesi þimdi
Ýþçi Partisinin Avrasya Projesi. Ben
Avrasyanýn sorunlarý çözebileceðini
düþünmüyorum. Bazen ben bu projelerimi ortaya attýðým zaman, Osmanlýyý mý yeniden diriltmek istiyorsun? diye soruyorlar, beni herhalde
tanýyorsunuz, ben böyle karþý postülalardan etkilenmem. Osmanlýyý kuracaksan kurarsýn... Zaten Anadolu
içinde böyle bir devletin yaþayabileceðine tarihsel olarak ihtimal vermiyorum. Projem, çok net bir projedir:
Suriye, Irak, eskiden projem içinde
yer almayan Ýran ve Kafkasyadan
Azerbaycan ve Ermenistan.
Ekonomik birliði, siyasî birliði içeren bir proje. Esas projem de Yunanistanýn da mutlaka bulunmasý. Ama
Yunanistan Avrupa Birliðine girdi. Fakat Avrupa Birliði ile arasýnda çok
ciddi yeni sorunlar çýktý. Yunanistan
da da aþýrý solla, dindarlarýn ve saðýn
bir kýsmýnýn birleþtiði söyleniyor. Benim çözümüm budur...*** (abç)
Böylece yýllarca sabetayist avcýlýðý yapan
þeriatçýlarýn tezlerinin Yalçýn Küçük tarafýndan yeniden ve cilalanarak piyasaya sürülmesinin hikmeti de anlaþýlmaktadýr: Büyük
Doðuya alternatif sol görüntülü Doðu Birliði.

* Yalçýn Küçük, agk, s. 326.
** Yalçýn Küçük, agk, s. 429.

*** Anadolu Gençlik dergisi, sayý: 19. Bu dergi, Erbakancý Milli Görüþcülerin gençlik dergisidir.
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Yalçýn Küçükün yeni çýkýþýnýn, yýllarýn
sabetayist avcýlarý þeriatçýlarýn ve Türk-Ýslam
sentezcilerinin saflarýnda büyük memnuniyet uyandýrmasýnýn ardýnda yatan da bu Doðu Birliði projesidir.
Þimdi projeler savaþý baþlamýþtýr: Büyük
Ortadoðu projesi, Ýslam Ortak Pazarý projesi, Avrasya projesi, Büyük Doðu projesi ve
nihayet Doðu Birliði projesi. Bu projelere
TÜSÝADýn bölgesel süper güç Türkiye projesini de eklemek gerekmektedir. Bu projelerin coðrafyasý ise, Adriyatikten Çin Seddine büyük Türk dünyasý olmaktadýr.
Bütün onomastique fantaziler, kriptoyahudi söylemleri bir yana býrakýldýðýnda
karþýmýza çýkan bu projeler dizisi, pan-islamizm ile pan-türkizmin neo versiyonlarý
olmaktadýr.
Eðer Ýstanbulun fethi ortaçaðýn sonu,
yeni çaðýn baþlangýcý olarak kabul ediliyorsa, Yalçýn Küçük ve diðerlerinin projeleri de,
yeni ortaçaðýn sonu ve yepyeni çaðýn baþlangýcý olarak tanýmlanabilir.
Eðer tarih, hâlâ sýnýf mücadelelerinin
tarihi ise, bu ortaçað-yeni çaðýn da sýnýfsal bir temeli olmasý gerekir.
NEDÝR BU SABETAYÝST AVCILIÐI?
Ýster Yalçýn Küçükün Doðu Birliði projesi olsun, ister Necip Fazýl Kýsakürekin Büyük Doðu projesi olsun, isterse Amerikan
emperyalizminin Büyük Ortadoðu projesi olsun, tümünün ortak noktasý, Ortadoðu ve
batý-orta Asyada egemenlik kurmaktýr. Doðal olarak her egemenlik gibi, bu egemenlik isteði de, belli bir sýnýfsal temele sahiptir.
Zengin petrol yataklarýna sahip bu bölge,
hammadde kaynaklarý açýsýndan özel öneme sahip olduðu gibi, nüfusuyla da büyük
bir pazardýr. Bu bölgeye yönelik her türden
projenin amacý, bir yandan bu hammadde
kaynaklarýna (enerji kaynaklarý) el koymak,
diðer yandan bu geniþ ve büyük pazara sahip olmaktýr.
Pazar ise, alýcý ile satýcýnýn karþý karþýya
geldiði, satýcýnýn metasýnýn alýcýnýn parasý ile
deðiþildiði yerdir. Bu nedenle, pazarýn olduðu her yerde, bir yanda para sahibi alýcý, diðer yanda meta sahibi satýcý vardýr. Bu pazarda meta satýcýlarý ise tüccarlardan oluþur. Pazar, üretim alaný deðil, ticaret alanýdýr.
Ticaret de tüccarýn iþidir; kapitalizm koþullarýnda, tüccar da, toptancý ve perakendeci
tüccar olarak, ticaret burjuvazisini oluþtu-

rur. Ve tarihin kaydettiði en eski tüccar kavim ise yahudilerdir.
Marksýn deyiþiyle, yahudiler, içinde yaþadýklarý toplumun gözeneklerinde, çatlaklarýnda yaþarlar.* Ticaretin geliþmesine ve
dünya pazarlarýnýn geniþlemesine paralel
olarak yahudi tacirler, ayný zamanda para
ticaretine yönelmiþlerdir. Bunun sonucu olarak tefecilik, tüccarlýðýn yanýnda yahudilerin
ikinci bir özelliði olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu
tarihten itibaren içinde yaþadýklarý her toplumda cimrilik ve tefecilik yahudilikle özdeþleþtirilmiþtir.
Yahudi tüccar ve tefeci, içinde yaþadýðý
toplumun pazarýna egemen olduðu oranda
eskilerin (yerli) yýkýmýna yol açmýþtýr. Ticaret alanýndaki yahudi egemenliði, üretim
alanýndaki sermaye sahiplerini tehdit eder
boyuta ulaþtýðý gibi, tefeci yahudi, yerli tüccar ve sanayicinin aðýr faiz yükü altýnda ezilmesine de yol açmýþtýr. Bu yahudi sermayesinin (ticari ve para sermayesi) yýkýmý arttýrdýðý oranda yahudi düþmanlýðý yükselmeye baþlamýþtýr. Her anti-semitist hareket karþýlýðýný yahudi tüccar ve tefeci sermayenin
güçlenmesinde bulur.
Topluluklar içinde anti-semitizmin yükseliþi, yahudi pogramlarýnýn artýþý, bir yandan yahudi göçlerine yol açarken, diðer
yandan göçmen yahudilerin kendilerini gizlemelerine yol açmýþtýr. Yine de yüzyýllarýn
ticari deneyimine sahip olan yahudiler, göç
ettikleri her ülkede ticaret alanýnda faaliyet
yürütmeye devam etmiþlerdir. Geçmiþten
farklý olarak, daha gösteriþsiz ve dikkat çekmeyen bir yaþam sürdürmeye çalýþmýþlardýr.
Uluslararasý meta ve para ticaretinin daha büyük boyutlara ulaþmasýyla birlikte, yahudi tüccar ve tefeci sermayesi de uluslararasýlaþmýþtýr. Her aþiret, kavim ya da azýnlýk
topluluklarýnda görülen içsel dayanýþma yahudiler arasýnda çok daha yüksektir. Bu da,
uluslararasý yahudi dayanýþmasý olarak ortaya çýkmýþtýr.
Üretimin çokuluslaþtýðý, yeni-sömürgecilik yöntemlerinin uygulandýðý bir dönemde,
uluslararasý yahudi dayanýþmasý, yerli iþbirlikçi kesimlerin oluþumunda da kendisini
göstermiþtir. Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde ithalat alanýnda, yani ithal mallarýnýn ticaretinde, yahudiler, yerli ortaklýklarýn kurulmasýnda aracýlýk yapmýþlar ve yer yer bu ortaklýk* Marks, Kapital, Cilt: I, s. 94.
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lar içinde yer almýþlardýr. (Burla Biraderler
ile Koçlar arasýndaki iliþki gibi.) Ayný süreçte, tefecilikle yýðýlmýþ yahudi para-sermayesi, yerli iþbirlikçi sýnýflarýn finansmanýnda
özel kredi olarak kullanýlmýþtýr.
Ülkemiz somutunda ise, yahudiler (açýk
ya da gizlenmiþ) ithalat alanýnda etkindirler. Gerek uluslararasý yahudi sermayesinin
iç dayanýþmasý, gerekse yabancý dil bilen,
eðitimli kiþiler olmalarý, ithal mallarýnýn üreticileri ile doðrudan iliþki kurmalarýna olanak
saðladýðýndan, neredeyse ithalat alanýnda tekel haline gelmiþlerdir.
Yeni-sömürgeciliðin geliþmesine paralel
olarak iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin güçlenmesi, düne kadar toprak aðalarý ve Anadolu tefeci-bezirganlarla paylaþtýðý iktidarý tek
baþýna sahip olmaya yöneltmiþtir. Bu yönelim, Anadolu tefeci-bezirganlar ile iþbirlikçitekelci burjuvazi arasýndaki ittifakýn sonunu
getirmiþtir. (12 Mart muhtýrasý ve I. Erim hükümeti iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin oligarþik yönetimi bütünüyle ele geçirmesinin ilk
adýmý olmuþtur.)
Bu geliþmeden en büyük zararý gören ve
tasfiye olan Anadolu esnaf zanaatkar sermayesi ile tüccar-tefeci sermaye, niceliksel gücüne dayanarak, Erbakan aracýlýðýyla TOBB
içinde örgütlenmeye çalýþmýþ, ancak baþarýlý
olamamýþtýr. Bunun üzerine MNPsi kurulmuþtur.
MNP, Anadolu esnaf-zanaatkar sermayesi ile tüccar-tefeci sermayesinin sözcülüðünü üstlenirken, din, müslümanlýk, ithalata baðýmlý bir ekonomide giderek güçlenen
yahudi sermayesine karþý bir savaþ aracý haline gelmiþtir. 1970lerden itibaren þeriatçýlarýn yahudi sermayesine karþý yürüttüðü boykot kampanyalarý bu savaþýn ürünleridir.
Bu savaþ, politik alanda MNP-MSP çizgisinde örgütlenen islamcý sermayenin gücü
oranýnda, zaman zaman þiddetlenmiþ, zaman zaman ikinci plana inmiþtir. Ama her
durumda, ithalat üzerinde kesin egemenlik
kuran yahudi (ya da kripto-yahudi) sermayesine karþý Anadolu kaplanlarýnýn savaþý
süregitmiþtir.
Bu savaþta, batýnýn desteðine sahip yahudi sermayesine karþý doðunun müslüman pazarlarý, islamcý sermayenin kendi
yaþam alaný olarak kabul edilmiþtir. Ýs-
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lam ortak pazarý projesi bunun ürünüdür.
Diyebiliriz ki, ülkemizdeki þeriatçýlýktan
Türk-Ýslam sentezciliðine kadar her türden
gerici ve ýrkçý ideoloji ve politikalarýn temelinde, Anadolu geleneksel esnaf-zanaatkar
sermayesi ile tüccar-tefeci sermayesinin yeni-sömürgecilik karþýsýnda güçsüzleþmesi ve
tasfiye olmasý yatmaktadýr. Ýthalata baðýmlý
bir ekonomik yapýda, dýþ ticaretteki geliþmelerin (özel olarak ithalatýn) kendilerini yýkýma uðrattýðýný düþünen sermaye kesimleri,
Amerika (Amerikan emperyalizmini deðil,
yahudi lobisinin egemenliði altýnda olduðunu düþündükleri Amerika) ile dýþ ticareti tekelleri altýna alan yahudileri (özel olarak da
sabetayistleri) bunun sorumlusu olarak görmüþlerdir.
Sözün özcesi, sabetayist avcýlýðýnýn kökeninde, geleneksel Anadolu tefeci-bezirgan
tayfasýnýn iþbirlikçi ticaret burjuvazisiyle olan
çýkar çatýþmasý yatar. Din, bu çatýþmanýn sadece ideolojik aracýdýr.
Ýþte bu tüccarlar savaþýnda, marksizmden kopan küçük-burjuvalar için tek seçenek olarak sunulan iþbirlikçi-tekelci burjuvazi saflarýna geçiþi (T. Özalýn transformasyonu) saðlayamayanlar, ikbali diðer kesimde aramaya baþlamýþlardýr. Özellikle 1995
seçimlerinde %21 oyla RPnin birinci parti
olmasýyla bu ikbal arayýþlarý artmýþtýr. Þeriatçý sermayenin medya ve eðitim alanlarýnda faaliyetlerini yoðunlaþtýrmasý, bu kesimlere yönelen solcu sayýsýnda artýþa yol açmýþtýr.
Sabetayist sorunu, sömürücü sýnýflarýn ticaret alanýndaki çýkar çatýþmasýnýn medyatik görünümünden baþka birþey deðildir.
Yalçýn Küçük dahil olmak üzere, sabetayist
avcýlýðýna çýkanlar, siyasal olaylarý küçük bir
dinsel azýnlýðýn siyasal komplosu olarak sunarken, bu çýkar çatýþmasýný gizlemeye hizmet etmekten baþka iþ yapmamaktadýrlar.
Söylenen tüm süslü sözlerin, efendi edebiyatlarýnýn gizlediði bu çýkar çatýþmasý, oligarþi dýþýndaki sömürücü sýnýflar içinde 12 Eylül
askeri darbesiyle birlikte baþlayan parçalanmýþlýðýnýn yansýlarýdýr. Sabetayist avcýlýðý ile
gizlenen bu ticaret savaþýnýn tek yaptýðý, ülkenin gerçek ve mutlak egemeni olan iþbirlikçi-tekelci burjuvaziyi gözlerden uzak tutmaktan ibarettir.
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Sabetaycýlýk

Deðiþik kaynaklarda yer alan bilgilere göre sabetaycýlýk, Sabetay Sevi yandaþlarý olarak tanýmlanmaktadýr.
Ayný kaynaklara göre, 1626 yýlýnda Ýzmir/
Agorada yahudi bir ailenin çocuðu olarak
dünyaya gelen Sabetay Sevi, 1665 yýlýnda
kendisinin Tevratta sözü edilen ve dünyaya gelip vaadedilen topraklarda yahudiliði
tekrar hakim kýlacak olan mesih (kurtarýcý) olduðunu ilan eder. Ýzmir ve Kudüsteki
yahudi önde gelenleri onu dinlerini bozan
bir düzenbaz olarak gördüklerinden Osmanlý Sarayýna þikayet ederler. Sevi, Saraya
çaðrýlarak sorgulanýr. Hayatý ile iddialarý arasýnda bir seçim yapmasý istenir. Sevi, hayatý
yönünde seçim yaparak Aziz Mehmet adýyla maaþa baðlanýr.
Sabetaycý avcýlarýnýn araþtýrmalarýna
göre, bu, görünüþteki bir müslümanlýktýr. Sabetaycýlara göre ise, Bu can bu bedenden
çýkmadýkça diyerek Müslüman olan Sevi
nin, kapýdan dýþarý çýkar çýkmaz, bedeninden bir kuþun uçup gitmesiyle verdiði sözden azade olduðu söylenir. Can bedenden
çýktýðý için artýk bu söze sadýk kalmasý gerekmez. Böylece Sevi ve onun takipçisi olarak daha sonra Selanike yerleþen 200 kadar
aile, dýþ görünüþte müslüman, kendi aralarýnda ise sabetaycý yahudi kalmaya devam
ederler.
Sabetay cemaatine Türkler dönme, yahudiler ise renkleri deðiþen bir balýk olduðundan Sazanikos demektedirler.
Cahit Uçukun Bir Ýmparatorluk Çökerken adlý kitabýnda 19uncu yüzyýlda Selanikte iktisadi ve kültürel bakýmdan herkesi
geçtiði anlaþýlan Sabetaycýlarýn oruç tutup,
namaz kýldýklarý anlatýlmaktadýr.

Selanikte Kapancýlar, Yakubiler ve Karakaþlar olmak üzere üç gruba ayrýlan sabetaycýlar eðitime büyük önem verirler. Feyziye ve Terakki gibi okullar açmýþlardýr. Atatürkün Selanikteki ilkokul öðretmeni Þemsi
Efendinin (Þemsi Efendi, Ilgaz Zorlunun dedesinin dedesi olduðu için) de sabetaycý olduðu söylenmektedir. Ve iddialara göre, sabetaycýlar, kurduklarý okullara sadece sabetaycý kökenden gelenlerin çocuklarýný kabul
etmektedirler.
Ýddialara göre, Selanikteki Mason Locasýnda ve Ýttihat Terakki içinde etkili bir role
sahip olan sabetaycýlar, tamamen müslüman ismi almakta ve kendilerini her bakýmdan þüphe edilmeyecek ölçüde müslüman göstermektedirler. Ancak, gizli inançlarýnýn devamý için sadece kendi aralarýnda
evlenmektedirler. Sabetaycý avcýlarýna göre,
Osmanlýnýn son döneminde olduðu gibi
Cumhuriyet döneminde de sabetaycýlarýn
toplum ve devlet üzerindeki aðýrlýðý devam
etmiþtir. Bir çok önemli tarihi olayýn içinde
bulunmuþ olan bu cemaat, 1924 yýlýnda Yunanistanla yapýlan mübadele ile Türkiyeye
gelerek Ýstanbulun Þiþli ve Niþantaþý semtlerine yerleþmiþtir.
Sabetaycý avcýlýðý da, bu dönmelerin ticaret ve bürokrasi içinde güçlenmelerine
paralel olarak, kendi gizli amaçlarýna yönelik faaliyetleri sürdürmeleriyle meþrulaþtýrýlmaktadýr. Bu gizli amaç da, Siyonu
kurmak, yani büyük Ýsrail devletinin kurulmasýný saðlamaktýr. Dolayýsýyla büyük Ýsrail
devletinin topraklarýnda egemen olan islamý yýkmak bu amacýn en önemli unsuru
olarak görülmektedir.
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Yaz Sýcaðýnda
Ekonomi
[Tüccarlar Arasý Savaþ ve Barýþ]
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Hemen herkesin borsayla, faiz oranlarýyla, döviz fiyatlarýyla düþüp-kalktýðý bir ülkede ekonomiden söz etmek, ekonominin
içinde bulunduðu durumu tahlil etmek neredeyse en sýkýcý konu haline gelmiþtir. Bu
öylesine bir çeliþki oluþturmuþtur ki, halkýn
borsa, faiz ve döviz alanýna gösterdiði yoðun
ilgiyi görerek ekonomi sayfalarý yayýnlatan
ve buralarda istihdam edilmek üzere birçok
ekonomist-akademisyeni iþe alan medya
sahiplerinin, ekonomik konularýn insanlarýn
canýný sýktýðýný gördükçe, ekonomi yazarlarý futbol yazýlarýyla iþlerini sürdürme gayreti
içine girmiþlerdir. Ekonomi yayýnlarý ise, televizyonlarýn bant yazýlarýnda kendi gerçekliðini bulmuþtur.
Ekonomi yazýlarýnýn cansýkýcý hale gelmesiyle birlikte Zülfikar Doðan gibileri gýrgýr türü yazýlara yönelirken, birkaç fedakar
vatan evladý ekonomi yazarý, canla-baþla
ekonominin ne denli ýsýndýðýný anlatmayý
sürdürmektedir. Ama yaz tatilinin baþlamasýyla birlikte, ekonomide hiçbir þey olmayacaðý öngörüsüyle tatile çýkan ekonomi yazarlarý, geri dönüþlerinde geyik muhabbetini bile aratacak denli sýkýcý eski ekonomi
anýlarý kaleme almaya baþlamýþlardýr. Onlar,
borsa, faiz ve döviz dýþýnda hiçbir ekonomik olgu ve konuyla ilgilenmeyenlerin yaz
sýcaðýnda ekonomi yazýlarý okumayacaklarýndan emin olduklarý için, ekonominin çeyreklere göre hareket ettiði düþüncesiyle
herþeyi üçüncü çeyreðe býrakmayý yeðlemiþlerdir.
Ekonomi yazýnýnda iþler böyle olunca,
üçüncü çeyreðin bir ay öncesinde ekonomiden söz etmek de güçleþmektedir.
IMF ile üç yýllýk yeni bir stand-by anlaþ-

masýnýn imzalanacaðý haberleri de böylesi
bir yaz sýcaðýnda medyada yer almýþtýr.
Özellikle IMF uzmanlarýnýn alelacele çaðrýlmasý ve ardýndan IMFnin cari açýk sorununa dikkatleri çeken raporunun yayýnlanmasý, sýcak yaz günlerinin ekonomi yazarlarý için bir yaz yaðmuru gibi gelmiþtir.
Bugün medyanýn tüm ekonomi yazýnýnda baþ konusu, 12 aylýk cari iþlemler açýðýnýn 12 milyar dolarý aþmasý olmaktadýr.
Merkez Bankasý verilerine göre, OcakMayýs 2004 döneminde cari iþlemler açýðý
8.811 milyon dolar olmuþtur. Resmi veriler
yayýnlanmamýþ olmakla birlikte, Temmuz
ayý itibariyle cari iþlemler açýðýnýn 12 milyar
dolara yaklaþtýðý tahmin edilmektedir.
Bir ülkenin döviz gelir-giderler hesabýný
gösteren cari iþlemler hesabýnda verilen her
açýk, eksi rakam olarak, ülkenin bulmasý gereken döviz miktarýný göstermektedir. 12
milyar dolar düzeyindeki bir cari iþlemler
açýðýnýn, borçlanma yoluyla kapatýlmasý gerekmektedir. Bu ise, iç ve dýþ borçlarýn yükselmesi ve faiz yükünün artmasý demektir.
Cari iþlemler açýðýna yol açan temel faktör ise, dýþ ticaret açýðýdýr.
Ocak-Haziran 2004 dönemi dýþ ticaret
dengesi þöyle oluþmuþtur:
Ýhracat
Ýthalat
Dýþ Ticaret Açýðý

(milyon $)

28.589
45.433
-16.844

Görüldüðü gibi, Ocak-Haziran döneminde dýþ ticaret açýðý 16 milyar dolarý geçmiþtir. 2003 yýlýnda 22 milyar dolar olan dýþ ticaret açýðýnýn yýl sonu itibariyle 30 milyar dolarý aþacaðý kesin gibidir.
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Bu sayýlarýn gösterdiði gerçek ise, ülkemizde kýran kýrana bir ticaret savaþý verildiðidir. Yüksek reel faiz politikalarýyla dolarýn
deðerinin düþük tutulmasý, ekonomistler
tarafýndan ithalatý artýrýcý, ihracatý azaltýcý etki
yaptýðý söylense de, dýþ ticaret verileri, her
iki kesimin de hummalý bir faaliyet içinde
olduðunu göstermektedir.
Ýthalatta görülen en büyük artýþ kara, hava ve deniz taþýtlarý ve eklentileri ithalinde
olmuþtur. Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yýla göre %838 artarak, 4.4991 milyon
dolarlýk kara taþýtý (otomobil) ithal edilmiþtir. Ayný dönemde ihraç edildiði beyan edilen kara taþýtlarýnýn deðeri ise, bir önceki yýla göre %53,3 artarak, 3.713 milyon dolar olmuþtur.
Bunun dýþ ticaret açýðýndaki payý fazla
büyük olmasa da, ülkemizdeki re-export
ekonominin durumunu göstermesi açýsýndan özel bir yere sahiptir. Ýthal edilen mallar, re-export yöntemiyle ihraç edilmektedir.
Benzer durumlar, neredeyse tüm ihracat kalemlerinde görülmektedir. Büyük patlama
yaptýðý iddia edilen ihracattaki artýþýn gerçekliði de bu re-export alanýnda bulunmaktadýr. Çin gibi ülkelerden toptan ithal edilen
ara mallar, basit ambalajlamalarla tüketim malý olarak ihraç edilmektedir.
Ülke içi pazarýn tümüyle ithal ürünleriyle dolmasý karþýsýnda iç üretimdeki gerilemeden en büyük zararý Anadolu kaplanlarý görmekle birlikte, MHP-DSP-ANAP koalisyon hükümeti döneminde baþlatýlan ve
AKP döneminde hýzlandýrýlan re-export yöntemiyle kendilerine yeni iþalanlarý bulmuþlardýr. Artýk onlar birer ihracatçý sanayici
olmuþlardýr. Hiçbir þey üretmeden, basit
ambalaj deðiþikliði ile katma deðer üreten ve karþýlýðýnda ihracatý teþvik primlerinden yararlanan Anadolu kaplanlarý, þimdi
durumlarýndan memnun görünmektedirler.
Ýthalata egemen olan iþbirlikçi ticaret
burjuvazisinin en büyük hasmý olarak yýllardýr din ticareti yapan Anadolu tüccarý, þimdi
birer islami sermaye grubu haline dönüþmüþtür. Ýç pazar için üretim artýk onlarý ilgilendirmemektedir. Bu da, iþbirlikçi ticaret
burjuvazisiyle olan çeliþkisinin görünüþte yumuþamasýný getirmiþtir. AKP iktidarý da bu
görüntüdeki yumuþamanýn iktidarý olarak el
üstünde tutulmaktadýr.
Bugün ihracat ve ithalat patlamasýndan
tüm ticaret erbaplarý memnundur. Ortaya çýkan cari açýk ise, uluslararasý para-serma-

yenin kýsa vadeli yüksek faiz gelirleri için
bulunmaz bir ortam yaratmýþtýr. Artýk ithalatçýlarýn sabetayist olup olmadýklarý da,
uluslararasý para-sermayenin yahudi sermayesi olup olmamasýnýn da önemi kalmamýþtýr. Sabetayist avcýlýðýnýn eski solcularýn iþi
haline gelmesinin arkasýnda yatan gerçek
de, bu karþýlýklý memnuniyettir.
Ancak Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý tarafýndan özel olarak korumaya alýnmýþ
islami sermayenin yeni ticaret alanlarý bulmasý, ayný zamanda onlarýn gücünü artýrmýþtýr. Bu da, Anadolu tüccar ve esnafý üzerinde yeni bir hegemonik güç ortaya çýkarmýþtýr. Düne kadar yahudi sermayesi olarak ilan edilen tüketim mallarý sektöründeki hegemonik güç karþýsýnda islami dayanýþma örnekleri sergileyenler, bugün kendi içlerinden çýkan bu yeni gücün karþýsýnda
ne yapacaklarýný bilemez hale gelmiþlerdir.
Bir dönem Omonun bakkallarý hiç talep olmayan Persili almaya zorlamasýna
benzer davranýþlar, bugün yeni tüccar islamcý sermaye tarafýndan yapýlmaktadýr.
Bu da giderek AKPde toplaþmýþ olan inananlar arasýnda huzursuzluða ve tepkiye
yol açmaktadýr.
Tüccar savaþlarýnýn diðer yaný ise, tüketici kredileridir.
Tüketici kredilerinde meydana gelen büyük artýþ, özellikle ithal mallara ve eðlencedinlence sektörüne olan talebi artýrmýþtýr.
Ýslamcý sermayenin fazlaca etkin olmadýðý bu alanlara yönelen tüketici kredileri, küçük esnaf ve tüccarý kredi faizlerini ödeyemez hale getirmektedir. Tüketici kredisi kullananlarýn geleneksel ürünlere yönelik talepte bulunmamalarý, ayný zamanda bu küçük
esnaf ve tüccarýn iþlerini yürütemez hale getirmekte, onlarý iflasa sürüklemektedir.
Ýþte bu ticari geliþme ortamýnda enflasyon rakamlarýnýn sürekli düþtüðü ilan edilmektedir. Ýhracatýn ve iç pazarýn tümüyle ithalata baðýmlý hale getirildiði bir dönemde,
dolarýn düþük deðeri enflasyonu geriletirken,
kredi kartlarýndaki geniþleme tüketimi artýrmaktadýr. Talepteki artýþ karþýsýnda ithalat
artarken, fiyatlar ayný seviyede kalmaktadýr.
Tüketicinin eline geçen gelirde belirgin bir
artýþ sözkonusu deðilken ortaya çýkan bu
talep artýþý sadece kredi kartlarýyla saðlanmaktadýr. Ancak kredi kartlarýnýn tutarý Merkez Bankasýnýn emisyon hacminde hiçbir
etkiye sahip olmadýðýndan, sýký para politikasý sürdürülüyor gösterilmektedir.
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Piyasadaki emisyon miktarýna göre ayarlanan fiyat artýþlarý, kredi kartlarýyla saðlanan
talep artýþý karþýsýnda iþe yaramaz hale gelmiþtir. Piyasalarda likit para miktarý ayný seviyesini korurken, kredi kartlý satýþlar artmaktadýr. Güngor Urasýn sözleriyle, ülke, simidin üç taksitte satýldýðý bir ülke haline gelmiþtir. Geçen yýl 9,3 katrilyon lira olan kredi kartý borçlarý, 15,7 katrilyon artarak 25 katrilyon liraya yükselmiþtir.
Ekonominin olaðan iþleyiþi içinde tüketicilerin gelirlerindeki reel ya da nominal
artýþla ortaya çýkan talep artýþý, kredi kartlarýyla, yani borçlanma yoluyla meydana
gelmektedir. Bunun sonucu olarak, tüketiciler, gelirlerinde (ücret ve maaþ olarak) artýþ olmasýndan çok, kredi kartlarýnýn limitlerinin bankalar tarafýndan yükseltilmesiyle
ilgilenmektedirler. Bu da ücret ve maaþ artýþ
istemlerinin sesinin duyulamaz ölçüde cýlýz
kalmasýna yol açmaktadýr.
Haziran sonu itibariyle, kredi kartý sahiplerinin 452.513ü borçlarýný ödeyemedikleri
için kara listeye alýnmýþ olsalar da, toplam
içinde %3lük bir kesimi oluþturmaktadýrlar.
Dolayýsýyla endiþe edilecek bir durum, sadece bu 452.513 kredi kartý borçlusunun
kendisinden baþkasý için mevcut deðildir.
Bugün islami sermaye ile gavur iþbirlikçisi ticaret sermayesi arasýnda yaþanan
bahar havasý, tümüyle emperyalist ülkelerdeki aþýrý-üretim bunalýmýnýn etkisini sürdürmesinin bir sonucudur. 1980 dünya ekonomik bunalýmýnda olduðu gibi, emperyalist ülkelerdeki aþýrý-üretim (mal ve sermayenin aþýrý-üretimi) geri-býraktýrýlmýþ ülkelere
verilen kredilerdeki artýþla eritilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu ise, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin
borçlarýný ödenemeyecek büyüklüðe ulaþtýrmaktadýr.
2003 ve 2004de görülen büyük ithalat
patlamasý, IMF borçlarýnýn ötelenmesi ve
yeni iç ve dýþ borçlanma yoluyla finanse
edilmiþtir.
AKP hükümeti kurulduðunda 127 milyar dolar olan dýþ borç toplamý 2004ün ilk
üç ayýnda 146 milyar dolara yükselmiþtir. Ýç
borçlar ise, 155 katrilyon liradan 209 katrilyon liraya çýkmýþtýr. Böylece 2004 yýlýnýn
üçüncü ayýnda iç ve dýþ borç toplamý 286
milyar dolar olmuþtur. IMF verilerine göre,
2003 yýlýndaki GSMH 235 milyar dolar olduðu gözönüne alýndýðýnda, ortaya çýkan borç
miktarý GSMHyý çoktan aþmýþ bulunmaktadýr.

Ýhracat patlamasý adý verilen olay ise,
emperyalist ülkelerde tüketim mallarý sektöründe ortaya çýkan maliyet artýþýnýn bir
ürünüdür. Ancak emperyalist ülkeler, düþük
faiz politikalarýyla tüketim mallarý sektöründe maliyet düþürücü yatýrýmlarý teþvik etmektedirler. 1980 dünya ekonomik bunalýmýnda olduðu gibi, bu yatýrýmlar tamamlandýðý oranda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerden yapýlan ithalat da azalmaktadýr. Özellikle dolarýn fiyatýnýn düþük tutulmasý yoluyla geribýraktýrýlmýþ ülkelerden yapýlan ithalat, gerek iþsizliðin sübvansiyonunda, gerekse yeni
yatýrýmlarýn gerçekleþme süresinde meydana gelen üretim düþüþlerinin kapatýlmasýnda bir araç olmaktadýr.
80li yýllarda uygulanan bu politikanýn diðer yaný ise, emperyalist ülkelerde verimliliði düþmüþ makine ve teçhizatýn geri-býraktýrýlmýþ ülkelere satýlmasýdýr. Bu satýþ, ilk anda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde sanayi üretiminde artýþýna yol açsa da, emperyalist ülkelerde maliyetlerin düþürülmesine paralel
olarak iþlevsiz kalmakta ve hurdaya çýkmaktadýr. Geri-býraktýrýlmýþ ülke halklarýna düþen
ise, bu geçici uygulamanýn getirdiði borçlarýn ödenmesi olmaktadýr.
Bugün bu uygulama, yani emperyalist ülkelerde tüketim mallarý sektöründe makine ve teçhizatýn yenilenmesi sürecinde geribýraktýrýlmýþ ülkelerin ihracatýnýn artýrýlmasý
politikasý en yoðun biçimde Çinde uygulanmaktadýr. Çin mallarýnýn dünya pazarlarýndaki tartýþmasýz üstünlüðü böylesine bir
konjonktürün sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr. Emperyalist ülkelerden Çine aktarýlan
eski makine ve teçhizatla saðlanan üretim
artýþý, dünya pazarlarýnda tüketim mallarýnýn
fiyatlarýnýn düþmesine yol açmakla birlikte,
emperyalist ülkelerde yenilenen makine ve
teçhizatýn devreye girmesiyle sona erecektir.
Ýþte böylesine bir konjonktürde, Türkiye
deki ithalatçý ve ihracatçý tüccarlar paylarýna düþeni almaktadýrlar. T. Özal dönemindeki ünlü ihracata yönelik sanayileþme
döneminin bir benzeri yaþanmaktadýr. Sonuç ise, 1994 ve 2001 Þubat krizlerinden
baþka birþey olmayacaktýr.
Bu yaz sýcaðýnda ekonomiyi ýsýtan emperyalist ülkelerdeki geliþmeler olmaktadýr.
Emperyalist ülkelerde faiz oranlarýný yükseltme yönündeki eðilimler bu ýsýnmanýn daha
da artacaðýný göstermektedir.
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KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI-I
MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
OLÝGARÞÝ NEDÝR?
MARKSÝZM-LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR-III
THKP-C/HDÖ VE 15 YIL
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
GRAMSCÝ ÜZERÝNE
REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU
ULUSAL SORUN ÜZERÝNE
BDS: BÝR PRAGMATÝK SAPMA
YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE
ZAFER BÝZÝM OLACAKTIR! [Ankara Davasý Savunmasý]
DEVRÝM PROGRAMLARI
RUS DEVRÝMÝNDEN ÇIKAN DERSLER
ESKÝ BÝR GERÝLLANIN EMEKÝ
PASS VE YENÝ ÇÖZÜMÜN FIRSATÇILIÐI

DEVRÝMCÝ MARÞLAR VE EZGÝLER
DÜNYADA VE TÜRKÝYEDE EKONOMÝK BUNALIM [Kurtuluþ Cephesi Seçmeler-I]
LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE [Kurtuluþ Cephesi Seçmeler-II]

