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ABDnin ve ABnin
gerçekleþtirilen sivil darbelerdeki
rolü ve iþbirliði ile ülkemizde geliþen
son siyasal olaylarýn genel bir deðerlendirmesi.
2002 yýlýnýn Mayýs-Temmuz
aylarýnda Kemal Derviþ, Hüsamettin
Özkan ve Ýsmail Cemle baþlatýlan
DSPye yönelik medya operasyonunun kýsa tarihi.

Metroseksüel olmamakla
öðünen Mustafa Sarýgülle Son Kale
CHPyi ele geçirme operasyonunun
genel bir deðerlendirmesi.

Solda birlik ve çatýþma olaylarýnýn
ýþýðýnda oportünizmin niteliði üzerine
bir deðerlendirme.

Ekonomide herþeyin yolunda
gittiðine iliþkin medya manipülasyonlarýnýn gerçek içeriði.
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Düðmeye Kim Bastý?
AB mi, ABD mi?

Bugün ABnin kendi yaþam alanlarýnda kendi egemenliðine karþý olan
toplumsal ve siyasal geliþmeler karþýsýnda kullandýðý temel yöntem, bizde
bilinen adýyla post-modern darbedir.
Post-modern darbe yöntemi, egemenlik alaný içindeki ülkelerde AB fonlarýyla finanse edilen geniþ bir medya aðýna ve önde gelen küçük-burjuva
aydýnlarýnýn oluþturduðu sivil toplum kuruluþlarýna dayanýr. Gürcistan ve
Ukraynada olduðu gibi, iktidar gücünü alaþaðý etmek için bu güçler yanýnda
Avrupa ya da ABDde eðitim görmüþ bir toplumsal muhalefet lideri ortaya
çýkarýlýr. Kendilerinin finanse ettikleri medya aracýlýðýyla bu muhalefet lideri pazarlanýr ve etrafýnda vakýflar aracýlýðýyla satýn alýnmýþ geniþ bir muhalefet örgütü (sivil inisiyatif) kurulur. Mevcut iktidar seçim sistemini deðiþtirmeye ve adil seçim yapmaya zorlanýr. Gerçekleþtirilen ilk seçimde medya
desteðindeki muhalefet lideri seçimleri kazanýr. Eðer seçim sonuçlarý istenildiði gibi gerçekleþmez ise, muhalefet seçimlere hile karýþtýðý iddiasýyla
sivil direniþ baþlatýr. Ülke parlamentosunun önünde baþlatýlan bu sivil direniþ
yeterince uluslararasý destek saðlar saðlamaz parlamentoyu basar ve kendisini iktidar ilan eder.[Kurtuluþ Cephesi, AB, Askeri Darbe Yapabilir mi?,
Sayý: 82, Kasým-Aralýk 2004.]

ABD-ABnin ortak operasyonu sonucunda Ukraynada gerçekleþtirilen turuncu
devrim ya da portakal devrimi, standart
sivil darbenin yeni bir baþarýsý olmuþtur.
AB ve ABDnin temiz vakýflar aracýlýðýyla yürüttüðü örtülü operasyonlarla sivil
güçler örgütlenmiþ, uluslararasý demokrasi
vakýflarý ya da insan haklarý örgütleri aracýlýðýyla gerekli parasal ve ayni yardýmlar yapýlmýþtýr. Ukraynalý sivil güçlerin haftalar
boyunca çadýr yaþamýný sürdürebilmeleri
için gerekli yiyecek, içecek, giyecek ve çadýr ihtiyaçlarý doðrudan AB ülkelerinden
karþýlanmýþtýr. Pop starlardan Ukraynanýn
ulusal kahramaný sporculara kadar herkes
harekete geçirilmiþ, AB çadýrlarýnda yaþayan
binlerce insan sivil darbenin muhafýz bir-

likleri olarak meydanlarý doldurmuþlardýr.
Ve sonuçta seçimler yenilenmiþ, Yuþçenko açýk farkla baþkanlýk seçimini kazanarak göreve baþlamýþtýr.
Tüm bu süreçte devlet gücü ortalýkta
fazlaca görünmemiþtir. Týpký Gürcistanda
olduðu gibi. Herkesin bildiði gibi, ortalýkta
görünmeyen devlet gücü, ülkenin silahlý
kuvvetleridir.
Nasýl yapýlmýþsa yapýlmýþ, devletin askeri güçleri demokratik seçimler karþýsýnda
tarafsýz kalmýþ ve böylece demokratik
açýlýmýn görünmeyen gücü olarak ortalýkta fazlaca görünmemiþtir.
Diðer yanda ise, ABD baþkanlýk seçimini W. Bush bir kez daha kazanýrken, Iraktan sonra sýranýn kimde olduðu tartýþmalarý
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yeniden alevlenmiþtir.
Böylece Amerikan emperyalizminin askeri müdahaleleri ve iþgali ile ABnin sivil
darbeleri dünyanýn yeni olgularý olarak bir
ve ayný zaman diliminde ortaya çýkmýþtýr.
Irak iþgali öncesinde yaþlý ve eski Avrupanýn sanýldýðý kadar homojen bir birlik
oluþturmadýðý görülmüþtür. Fransa-Almanya
eksenindeki Irak iþgaline karþý cephe AB
içinde azýnlýkta kalýrken, Amerikan emperyalizminin Avrupadaki iþbirlikçileri tümüyle Irak iþgaline katýlmýþlardýr. Daha henüz
AB üyesi olmamýþ Polonya, Macaristan Irak
iþgaline askeri olarak katýlýrken, sivil darbe öncesi Ukrayna yönetimi ayný biçimde
Irak iþgaline asker göndererek katýlmýþtýr.
Gürcistandaki Amerikan askeri varlýðý ve üsleri hesaba katýldýðýnda, kendisini AB olarak örgütleyen Büyük Avrupa üzerinde
Amerikan emperyalizminin gücü ve hegemonyasý açýkça görülebilmektedir.
Amerikan askeri saldýrýsýnýn Iraktan sonra hangi ülkeye yöneleceði sorusu, bir kez
daha gözlerin Ýrana çevrilmesine yol açarken, ABnin sivil darbesinin yeni hedefinin neresi olduðu ise belirsizliðini korumuþtur. Kimilerine göre Beyaz Rusya hedef tahtasýna oturtulurken, kimilerine göre Ermenistan yeni sivil darbe hedefi olarak gösterilmektedir.
Bu süreçte gözlerden ve medyatik ilgiden uzak kalan iki geliþme ise, Kuzey Kýbrýs ve Türkiye olmaktadýr.
Karen Foggun uyuyan güzellerinin harekete geçirilmesiyle Kuzey Kýbrýsta gerçekleþtirilen sivil darbeyle M. Ali Talatýn,
sessiz sedasýz ve sanki olaðan bir geliþmenin olaðan bir sonucuymuþcasýna, baþbakanlýða getirilmesiyle sonuçlanýrken, Güney
Kýbrýsýn Annan planýný reddetmesi ile gerçek bir zafere dönüþtürülememiþtir.
Öte yandan ise, 17 Aralýk tarihi yaklaþtýkça tansiyonu artan Türkiyenin AB üyeliði
tartýþmalarý, 17 Aralýk zirvesiyle birlikte, sanki
hiçbir þey olmamýþcasýna bir yana itilebilmiþtir. Halkýn %70nin AB üyeliðini desteklediði ilan edilen bir ülkede AB ile müzakere
tarihinin resmen 3 Ekim 2005 olarak açýklanmýþ olmasýna karþýn ortaya çýkan ilgisizlik birkaç AB kadrolu elemaný dýþýnda fazlaca önemsenmemiþtir.
Oysa 17 Aralýk zirvesinden müzakere tarihinin alýnmasýyla birlikte AKPnin büyük bir
zafer alayý düzenleyeceði ve bunun verdiði ivme ile 2005in bahar aylarýnda baskýn

seçime giderek, AB tarihinin Avrupa dýþýnda gerçekleþtirdiði ilk sivil darbenin zaferi
ilan edileceði medyanýn köþe yazarlarý tarafýndan haftalarca yazýlmýþ çizilmiþtir.
Ama beklendiði gibi olmamýþ, zafer
alayý, Ankara büyükþehir belediye baþkaný
Melih Gökçekin düzenlediði arabesk karþýlama töreniyle noktalanmýþtýr.
Böylece ABnin Türkiye zaferi ya da
ýlýmlý islam eliyle gerçekleþtirmeye çalýþtýðý
sivil darbesi kesin bir sonuca ulaþtýrýlamamýþtýr.
ABnin kadrolu ve maaþlý propagandistlerini bile þaþkýnlýða düþüren bu geliþme, yeni TL, yeni yýl, borsanýn rekorlarý haberleriyle bir yana itilirken, Mustafa Sarýgülün
CHP operasyonu gündemin ilk sýrasýna çýkartýlmýþtýr. Baþýný reformist sol görünümdeki Milliyet gazetesinin çektiði Aydýn Doðan
medya grubunun Deniz Baykala karþý
yoðun propagandasý, geçmiþte eksik kalmýþ
birþeylerin tamamlanmasý yönünde yeni bir
adým olarak ortaya çýkmýþtýr.
Deniz Baykalýn feryat-figan içinde düþürülemeyen son kale olarak ilan ettiði CHPye yönelik Mustafa Sarýgül operasyonu, Kemal Derviþ-Ýsmail Cem-Hüsamettin Özkan
üçlüsünün (Milliyet gazetesinin tanýmýyla
rüya timi) DSP operasyonunun yeni bir
versiyonu olmuþtur.
Bir yanda metroseksüel olmadýðýný ilan
eden metroseksüel Mustafa Sarýgül, diðer
yanda solun yeni tanýmýyla yeniden ortaya çýkan Kemal Derviþ ve T. Özalýn transformasyonunun tipik ürünü olan Zülfü Livaneli ortalýkta boy gösterirken, ABnin kadrolu ve maaþlý propagandistleri fazlaca mutlu deðillerdir.
Ýþte bu mutsuzluk ortamýnda Fettullah hocanýn bomba gibi açýklamalarý
gündemi yeniden deðiþtirmiþtir.
ABDde ikamet eden Fettullah hocanýn
gelecek günlerde ülkede çok kan akacaðýna iliþkin açýklamalarý küçük-burjuvalar
arasýnda paniðe yol açmýþsa da, birbiri ardýna yayýnlanan Fettullah hoca röportajlarýyla panik havasý daðýtýlmýþtýr.
Bu süreçte görülmektedir ki, bu ülkede
birþeylerin emperyalist ülkelerin istediði yönde deðiþtirilebilinmesi için soldan baþka
bir güç mevcut deðildir. Eðer sol, Kemal
Derviþin yazdýðý gibi, radikal sol etkiden
arýndýrýlabilinirse ve M. Ali Birandýn yazdýðý
gibi kesenin aðzýný açarak satýn alýnabilirse, her türlü dönüþüm ve deðiþimin gerçek-
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leþtirileceði kabul edilmektedir.
M. Ali Birand þöyle yazmaktadýr:
Türk kamu oyu her ne kadar AB
lehindeymiþ gibi görünüyorsa da,
müzakerelerin baþlamasýyla birlikte
öylesine teknik sorunlar çýkacak, öylesine çýkarlar çatýþacak ki, bugün
fazla sesini çýkaramayanlar birer kahraman gibi ortaya döküleceklerdir.
Üstelik birbirimizi aldatmayalým,
ABnin dirençli bir desteði, sýrtýný
dayayacaðý kurumlar yoktur. Üniversite hocalarýnýn önemli bir bölümü sessiz bir muhalefet içindedirler.
Eðittikleri öðrenciler de, hocalarýna
bakýp baðýmsýzlýk aðýtlarý yakmaktadýrlar. Yargý aleyhtedir. Cumhurbaþkanlýðý baþýndan beri kuþkuludur. Askerin tutumunu hepimiz biliyoruz.
Bürokrasinin tümü karþýdýr. Ya sendikalar, meslek odalarýna ne demeli... Düne kadar AB yanlýsý kampanya
yapan TÜSÝAD ve TOBB gibi devleri
de, müzakere süreciyle birlikte, çýkar
çatýþmasý nedeniyle nasýl bölüneceðini hep birlikte göreceðiz.
Türkiye böylesine bir muhalefet
ortamýnda müzakere edemez.*
M. Ali Birand, bu durumdan çýkardýðý
vazifeyi ise þöyle sýralamaktadýr:
Bu manzarayý deðiþtirmenin bir
tek yol vardýr:
Kollarý sývamak, kesenin aðzýný
açmak, iþin ustalarýný toplayýp hem
Türkiye de, hem de Avrupada dev
bir tanýtým-eðitim kampanyasý açmak.
Bu çýkmazdan baþka türlü kurtulamayýz. Ýstediðimiz kadar büyük laflar edelim, yetmez.
Çok para harcamak, iþin en ehliyetlilerini bir araya getirmek ve bu
projeyi bürokrasinin elinden kurtarmak þarttýr...
Ýþte bundan dolayý, mutlaka eðitim kampanyasý gerektiðini vurgulamak istiyorum.
1. Kýsa vadede, öncelikle basýný
ayrý, bürokrasiyi ayrý eðitecek bir dizi
bilgilendirme konferansý gerekmektedir...
2. Orta vadede üniversiteler, Si-

vil Toplum Örgütleri, meslek odalarý ve derneklerine el atýlmalý ve
onlara gereken bilgiler verilmeli.
3. Kamu oyuna yönelik, özel TV
kanalý, radyosu ve yazýlý basýnýyla bir
tartýþma ve bilgilendirme kampanya
yapýlmalý.**
Evet, M. Ali Birandýn önerisine göre, kesenin aðzý açýlmalý, kýsa vadede basýn ve
bürokrasinin muhalif kesimleri; orta vadede üniversite, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odalarý (Barolar Birliði, ATO
gibi) satýn alýnarak, uzun vadede kamuoyunun koþullandýrýlmasý olanaklý olmalýdýr!
Bunlar ABnin sivil darbesinin standart
iþlerinden baþka birþey deðildir.
1980lerde oligarþinin baþlattýðý adam
satýn alma politikalarýnýn zaman içinde geçirdiði evrim, politikanýn uluslararasýlaþtýrýlmasýný getirmiþtir. Bir baþka deyiþle, oligarþinin adam satýn alma politikasý globalleþmiþtir.
Görülen odur ki, bugün ABnin sivil darbe yapabilmesi için gerekli ve yeterli koþullarýn tam olarak olgunlaþtýðý düþünülmemektedir. Dolayýsýyla kesinin aðzý daha
fazla açýlmalý, çok para harcanmalý ve bu
yolla daha fazla adam satýn alýnmalýdýr. Eðer
satýn alacak olanlar, M. Ali Birandýn sözlerini dinler, kesenin aðzýný açarsa, satýn alýnacaklarýn kolayca bulunabileceði kesindir.
Bu AB havucunun artýk eskisi kadar
iþe yaramadýðýnýn bir göstergesidir. Bugüne
kadar tavþanlar AB havucu ile koþturulmuþtur, ama artýk biraz havuç yedirilmesi
zorunlu hale gelmiþtir. Piyasanýn ihtiyaçlarýna göre eðitim sloganýyla yürütülen üniversite eðitimi, yeterince iþsiz üniversite mezunu üretmiþtir. Bu iþsiz üniversite mezunlarý, kendilerini iþsizliðe mahkum edenin,
piyasanýn ihtiyaçlarýna göre eðitim anlayýþý
olduðunu görmediklerinden, iþ bulma umutlarýný tümüyle AB üyeliðine baðlamýþlardýr.
Ancak AB üyeliði çok uzak bir hayal haline
geldiði ölçüde, bu umutlar kýrýlmakta, yerini AB karþýtlýðýna býrakmaktadýr. Bu nedenle, kýsa ve orta vadede bu umutlarý canlý tutabilmek için bu iþsiz üniversite mezunlarýna, Keynes yöntemleriyle iþ bulup para vermek gerekmektedir. Ama iþsiz üniversite
mezunlarýnýn sayýsý öylesine çoðalmýþtýr ki,
ABnin bugün için ayýrdýðý fonlar yeterli de-

* Milliyet, 24 Aralýk 2004.

** Milliyet, 24 Aralýk 2004.
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ðildir. Dolayýsýyla ABnin kesenin aðzýný daha fazla açmasý gerekmektedir.
Þüphesiz ABnin emperyalist ülkeleri,
emperyalizmin yüzyýllýk deneyimine sahiptirler. M. Ali Birand gibi kendi paralarýyla
beslenenlerin sayýsýndaki her artýþýn kendilerine masraf yazacaðýný çok iyi bilirler. Ve
yine çok iyi bilirler ki, pazar sorunu olabildiðince ucuza çözümlenmesi gerekir. Maliyetlerdeki artýþ, pazarýn pahalýya gelmesine
yol açar. Dolayýsýyla maliyeti yüksek, kâr
oraný düþük alanlara yatýrým yapmakta ikirciklenirler. Bu yüzden, birkaç renkli çadýr,
biraz içecek-yiyecek, bir parça giyecek ve
bir-iki sobayla iþlerin kolayca yürütüldüðü
Ukrayna tipi pazarlar mevcutken, Türkiye
gibi maliyeti yüksek ve AB havucuyla yetinmeyen pazarlara yatýrým yapmakta fazlaca istekli deðillerdir. Bu isteksizlik AB içinde
ortaya çýkan Türkiye karþýtý hýristiyan demokrat muhalefette kendisini ifade etmektedir.
Maliyetlerin düþürülmesinin yolu yine
soldan geçmektedir. Bunun için solun
her türlü örgütlenmesi, ya daðýtýlmalýdýr ya
da yönetimi ele geçirilmelidir. Bugün için
ABnin en ucuza ve en az maliyete yol açacaðýný düþündüðü yöntem budur.
Bu yöntem, pop star yarýþmalarýndan
elde edilen deneyimle zenginleþtirilmiþtir.
Medya, istediði zaman istediði kiþiyi pop
star yapabileceðini görmüþtür. Mustafa Sarýgül, medyanýn yeni pop starý olarak Beyhanýn yerine ikame edilmektedir. Ve bilinmektedir ki, politikanýn Beyhaný olarak
Mustafa Sarýgül de bir süre sonra avamlaþacak ve önemsizleþecektir. Dolayýsýyla ortaya çýkacak boþluðun, þöyle ya da böyle doldurulmasý gerekecektir. Kemal Derviþ, olmazsa bir baþkasý bu boþluðu dolduracak
aday olarak medyada boy göstermeye
baþlayacaktýr.
Bugün sol için bulunan formül, neosol ve buna uygun neo-yapýlanmadýr. M.
Ali Birandýn orta vadeli yatýrým alaný olarak düþündüðü üniversiteler, sol dönüþüm
projesi için kýsa vadeli yatýrým alanýdýr.
Ve yatýrýmýn verimli olup olmayacaðý, bir
zamanlarýn hýzlý solcu gazetecisi, tüketici
haklarýnýn yýlmaz savunucusu Meral Tamer
aracýlýðýyla test edilmektedir.
Bir yandan Kemal Derviþin yeni solu,
radikal olmayan solu, öte yandan, temiz
vakýf kurucu ve yöneticilerinden, radikal
sol ekonomistlerin en eski ve en hýzlýlarýn-

dan, T. Özalýn transformatörlerinden Prof.
Dr. Ýlhan Tekeli ve arkadaþlarý piyasaya yeniden sürülmüþlerdir.
Bu piyasa sürümü Meral Tamer sunumuyla þöyledir:
Düþünce hayatýmýzýn önde gelen
isimlerinden Prof. Dr. Ýlhan Tekeli,
Mehmet Kabasakalýn organize ettiði
Pera Palas toplantýlarý için yeni siyasi parti/hareket modeli üzerine bir çalýþma yapmýþ. TÜSES, SODEV, SDD ve
TESAV gibi sosyal demokrat sivil toplum kuruluþlarýnca, bugünlerde üzerinde düþünce egzersizi yapýlmakta
olan Prof. Tekelinin Türkiye solu için
yeni siyasi parti modeli, 2 temel önermeye dayanýyor:
Birinci önerme, partilerin siyaset
yapmasýndaki temel amacýn, iç dinamik yaratmaya yönelik olduðu ilkesinden yola çýkýyor. Siyasete bakýþ
açýsýný tümüyle deðiþtiren bir önerme
bu. Partinin esas amacýnýn, ne olursa olsun iktidara gelmek olmayýp,
toplumda iç dinamik yaratmasýna dayanan bir bakýþ açýsý.
Ýkinci önerme partinin yapýsýyla ilgili. Yeni modelin çýkýþ noktasý, partinin öðrenen bir kurum olmasý. Kollektif biliþsel (cognitive) sorumluluk
üzerine kurulu bir parti yapýsý bu.
Partinin þöyle çalýþmasý düþünülüyor:
Deðiþik yerelliklerde toplumun deðiþik kesimleriyle biraraya gelerek sürekli çözüm üretirken, sürekli bilgi de
üretmek, o yeni bilgiler/çözümler aracýlýðýyla toplumda yeni bir güven aðý
oluþturmak ve bunun üzerinden siyaset yapmayý öneriyor Prof. Tekeli.*
Esas amacý iktidara gelmek olmayan
parti! Ýþte sola biçilen misyon budur.
Bu misyon, bugüne kadar ÖDP tarafýndan yerine getirilmeye çalýþýlmýþtýr. Ýlhan Tekeli ve kollektif biliþsel (cognitive) sorumluluk sahibi arkadaþlarýnýn yeni giriþimi (ki
bazýlarý ÖDPnin günlük yayýn organý Birgünün yazar kadrosunda yer almaktadýr),
ÖDPnin bu misyonu yeterince yerine getiremediðini göstermektedir. (Zaten verilen
paralarla günlük yayýn organlarý Birgünü
bile yaþatamayacak kadar müsriftirler.)
Böylece misyon gerçek sahiplerine dev* Meral Tamer, Prof. Tekeliden sol için yeni parti
modeli, Milliyet, 26 Ocak 2005.
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redilmektedir. Ýlhan Tekeli ve cognitivistlerinin kiþisel gelirleri zaten AB fonlarýndan
saðlandýðý için, ek bir masrafa ihtiyaç duyulmayacaktýr. ÖDP kurmaylarý gibi AÝHMden
(Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi) alýnan
tazminatlarla beslenmeleri de gerekmeyecektir.
Bugün için Meral Tamer aracýlýðýyla yapýlan testin ne sonuç verdiðini bilemiyoruz.
Bilebildiðimiz, eski solcularýn, eskimiþ sosyal-demokratlarla birlikte, Tony Blairin
üçüncü yolunu neo-sol olarak yeniden
ve bir kez daha piyasaya sürmeye çalýþtýklarý
ve Aydýn Doðan medyasýnýn reformist
sol yayýn organý Milliyetin bu iþe tahsis edildiðidir.
Yine bilinebilen bir diðer þey de, AB yandaþlarý ile ABD beslemelerinin kolektif biliþsel sorumluluk üstlendikleridir. Bugün için
temel hedef bilgi kirlenmesi saðlamaktýr.
Diðer bir ifadeyle, amaç solda kullanýlagelen, ancak son yirmi yýlda içeriði boþaltýlmýþ
her türlü kavramýn kullanýmýna son vermek
ve yerlerine biliþsel kirliliði geçirmektir.*
Hedef kitle, Sütçü Ýmam Üniversitesinden mezun olmuþ iþsiz kitledir. Týpký Ukraynada olduðu gibi, üniversite mezunu iþsizler
ordusuna yeni iþ olanaklarý bulunabileceði
havucu sunularak, emperyalist güçlerin
hizmetine sokulmaya çalýþýlmaktadýr.
Þöyle söylüyor Prof. Dr. Ýlhan Tekeli:
Günümüzde ulusçu olmak, ulusçuluktan doyum almak ne konuda
olabilir? Ben, saygý gören bir ülkenin
yurttaþý olduðum zaman onur duyarým. Ama saygý duyulan bir ülkenin
yurttaþý olmak için, küresel dünyanýn
düþünce ve sanat hayatýna katkýda
bulunmak lazým. Ýç dinamik yaratmak, böyle bir koþulu da ortaya ko* Bu anlatým tarzýmýzdan yola çýkarak, konuyu fazla akademik hale getirdiðimiz, dolayýsýyla anlaþýlmasýný güçleþtirdiðimiz ileri sürülebilir. Yakýndan izlendiðinde görülecektir ki, emperyalizm tarafýndan
satýn alýnmýþ sol entelektüeller ve bilimadamlarý olabildiðince akademik bir dil kullanmaktadýrlar. Týpký oluþturulmasý amaçlanan sol partinin iktidar amacý gütmemesi gibi, onlarýn da anlaþýlmak
diye bir kaygýlarý yoktur. Ancak onlarýn kaygýsýz olmalarý, yaptýklarý iþin bilincinde olmadýklarý anlamýna gelmemektedir. Ýlk bakýþta anlaþýlmaz gibi görünen dil, üniversite gençliði arasýnda olabildiðince
yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Söylenenler solda fazla anlaþýlmaz görünüyorsa, bu, gençlik arasýnda bir alt-kültür dili oluþturulmasýndandýr. Ve yakýndan bakýldýðýnda görülecektir ki, bu alt-kültür dili sol örgütler
içinde hazla yaygýnlaþmaktadýr.

yuyor.
Diðer taraftan baðýmsýzlýk da yeniden tanýmlanýyor. Bugünün dünyasýnda baðýmsýzlýk, ülke sýnýrlarý içine kapanarak deðil, dünyada yankýlanacak bir projeyle saðlanabilir ancak.
Biz Türkiyenin kaygýlarýndan geliþen
bir iç dinamikle, mesela üniversite
reformu konusunda ABD ve Avrupadaki üniversitelerin de reform
ihtiyacýna cevap verecek bir proje
ile dünyada pekâla sesimizi duyurabiliriz.**
Ýþte esas amacý iktidara gelmek olmayan partinin ne yapacaðý da böyle ortaya
konulmaktadýr: ABD ve Avrupadaki üniversitelerin reform ihtiyacýna cevap verecek bir
proje. Böyle bir proje ile, birden çok kuþ
vurulmuþ olacaktýr.
Sol, sosyal-demokrat sol partisiz partiye sahip kýlýnacaktýr (týpký ÖDPnin partisiz parti olmasý gibi). Bu yolla sol ulusalcýlýk bertaraf edilecek, AB ve ABDnin önündeki her türlü engel kaldýrýlmýþ olacaktýr.
Sonra iþsiz üniversite mezunlarýna iþ
bulunacaktýr. Üstelik emperyalist ülkelerin
üniversitelerinin reformunu yaparak saygý
duyulan bir ülkenin yurttaþý olma onurunu
taþýyan baðýmsýzlýkçý ve ulusalcý gençler
olacaklardýr!
Ve nihayet bu gençlerin green card peþinde koþmalarý da gerekmeyecektir. AB ve
ABD üniversitelerinin reform çalýþmalarýnda
yer alacaklarý için, otomatikman bu ülkelere gidebilecekler ve yaþayabileceklerdir.
Üstelik hiç kimse çýkýp da, Meral Tamer
köþesinde vantrilokluða soyunan bu Prof.
Dr. için sen kim oluyorsun da, emperyalist
ülkelerin üniversitelerinin reformunu gerçekleþtireceksin de demeyecektir. Bu ülke,
ýlýmlýlaþtýrýlmýþ inananlarýn hükümet olduðu bir ülkedir. Ýnanmak ve inanýlana
iman etmek yeterlidir.
Bu iman ve inanç dünyasýnda son ayda
meydana gelen hareketlilik, popüler dilde
ifade edersek, düðmeye kim bastý? sorusunu yeniden gündeme getirmiþtir.
Yirmi yýldýr deðiþik biçimlerde ve deðiþik
isimlerde piyasaya sürülmüþ olan sol tezler, eski isimlerle yeniden piyasaya sürülürken, ulaþýlmak istenen amaç ve bu amacýn
sahipleri her istediklerini yaptýrabilecekleri** Meral Tamer, Prof. Tekeliden sol için yeni parti modeli, Milliyet, 26 Ocak 2005

%

KURTULUÞ CEPHESÝ Ocak-Þubat 2005

&

ne olan inançlarýyla pervasýzlaþmýþlardýr. M.
Sarýgülün Yuþçenko atkýsýyla boy göstermesi ve Yuþçenkovari kürsü iþgal gösterileri bu pervasýzlýðýn somut örneði olmuþtur.
Olaylarýn geliþiminde görülen bu pervasýzlýða bakýldýðýnda, düðmeye ABDnin
bastýðýný söylemek pek yanlýþ olmayacaktýr.
Ukrayna ve diðer sivil darbelerde sivil inisiyatif bölümünü organize eden ve
koordinasyon iþlerini yürüten ABnin emperyalist ülkeleri karþýsýnda Amerikan emperyalizmi fazlaca ortalýkta görünmemeye çalýþmýþtýr. Ancak gerçekleþtirilen tüm sivil darbelerin ve sivil darbe giriþimlerinin ABABD ortaklýðýnýn bir sonucu olduðu da kesindir.
ABDnin, ABnin lebenraumunda (yaþam alaný) gerçekleþtirilen sivil darbelerdeki rolü, askeri güçlerin denetim altýna
alýnmasý ve ordu komutanlarýnýn satýn alýnmasýdýr. Bu koþul yerine getirilmeksizin ABnin emperyalist ülkelerinin sivil darbelerinin baþarýya ulaþmasý olanaksýzdýr. Bu nedenle sivil darbenin gerçekleþtirildiði ülkeler ABD ve AB emperyalistlerinin çýkarlarýnýn
ortaklaþtýðý ülkelerdir.
Emperyalistlerin bu ortak çýkarlarý sivil
darbe konusu olan ülke ekonomilerinin
IMF aracýlýðýyla yönetilmesinde kendisini açýða vurur. Sivil darbenin gerçekleþtirildiði
ülkelerin AB bünyesine alýnmýþ olmasý, bu
ülkelerin ABD ve AB emperyalistlerinin ortak pazarý olmasý gerçeðini ortadan kaldýrmamaktadýr. Eski diplomatik tanýmla, ABD
ve AB emperyalistleri sivil darbe koþullarýnda açýk kapý politikasýnda uzlaþmýþlardýr. Bu uzlaþmanýn askeri bölümü Amerikan
emperyalizmine býrakýlmýþken, sivil alanlar AB emperyalistlerine aittir. Bu nedenle
sivil darbe sonrasýnda gerçekleþtirilen askeri ihalelerde Amerikan emperyalizmi rakipsiz kalmaktadýr.
Amerikan emperyalizminin Irak iþgali öncesinde görüldüðü gibi, AB içindeki yaþlý
Avrupa dýþýnda kalan ülkeler üzerinde
Amerikan emperyalizminin siyasal ve askeri denetimi neredeyse mutlak düzeydedir.
Bu mutlak denetimin aracý ise NATOdur.
Böylece IMF ve NATO düzeyinde sivil
darbe yapýlan ülkelerde ABDnin hegemonyasý altýnda AB emperyalistleriyle ortak yönetimi sözkonusu iken, AB üyeliði çerçevesinde AB emperyalistlerinin kendi yönetimleri sözkonusudur.
Bu iliþki ve çeliþkiler içinde gözden kaçý-

rýlmamasý gereken nokta, Amerikan emperyalizminin sivil darbelere iliþkin tüm sivil faaliyetleri AB emperyalistlerine býrakmadýðý, kendi özel vakýflarý aracýlýðýyla sivil alanlarda da etkin olduðudur. Bu etkinlikte en önemli kurum Sorosun vakýflarýdýr.
Sorosun Açýk Toplum Vakfý, Sorosun yönettiði uluslararasý fonlarýn yapýsýna uygun
olarak ABD-Ýngiliz iþbirliðinin kurumlarýdýr.
Bu iþbirliði sonucu, Amerikan emperyalizmi
gerektiðinde ABnin lebenraumunda sivil
darbe gerçekleþtirme gücüne sahiptir. Bu
da Alman ve Fransýz emperyalistlerini en
fazla rahatsýz eden olgudur.
Bugün Türkiyedeki her türlü sivil darbe hazýrlýklarýnýn ve giriþimlerinin arkasýnda ABD-Ýngiliz ortaklýðý bulunmaktadýr. Kýbrýs konusunda Ýngiliz Karen Foggun koordinatörlüðü ve ABDde ikamet eden Fettullah hocanýn ýlýmlý islam projesindeki rolü
bu ortaklýðýn somut olgularýdýr. Kemal Derviþin tartýþmasýz ABD yandaþlýðý, AKPnin
kuruluþunda Tayyip Erdoðan-Abdullah Gül
ikilisine ABDnin yaktýðý yeþil ýþýk, Mustafa Sarýgüle verilen destek her durumda
Amerikan emperyalizminin tartýþmasýz egemenliðinin göstergeleridir.
Ülkemizdeki geliþmelerde zaman zaman
ABnin öne geçmesi, Amerikan emperyalizminin Türkiye üzerindeki egemenliðinden
vazgeçtiði ya da ABnin Amerikan emperyalizminin egemenliðini sona erdirmeye çalýþtýðý anlamýna gelmemektedir. ABnin yapmaya çalýþtýðý, açýk kapý politikasýnýn sýnýrlarý içinde kendi etki alanýný geniþletmekten ibarettir. Amerikan emperyalizmi, AB
üyeliði perspektifiyle, halk kitlelerinin tepkilerinin nasýl pasifize edilebildiðini ve yönlendirilebilindiðini çok iyi bilmektedir. Bu
nedenle ABnin kendi etki alanlarýný geniþletme yönündeki faaliyetlerine göz yummaktadýr. ABnin emperyalist ülkeleri bu faaliyetlerinde solu ve sol güçleri kullanýrken, Amerikan emperyalizmi geleneksel sað
politik ittifaklarýn mutlak yöneticisi durumundadýr. Ancak her durumda çýkarlarý kesiþtiðinde birlikte ve birleþik olarak hareket
etmektedirler. Dolayýsýyla düðmeye kim
bastý sorusuna verilecek tek yanýt, Amerikan emperyalizminin hegemonyasý altýnda
tüm emperyalist güçler olacaktýr. Yanýlgý ise,
AB üyeliðiyle Türkiyenin ABnin emperyalist güçlerinin denetimi altýna gireceði beklentisidir.
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Uyuyan Güzeller
Nasýl Uyandýrýldý?

Türkiye, 9 Temmuz 2002 günü Rüya
Timi ile tanýþtý. DSPnin Hüsosu, Ýsmail
Cemi ve IMFnin Kemal Derviþinden oluþan
rüya timi, Aydýn Doðan medya grubunun
üstün gayret ve çabalarýyla kamuoyunun
karþýsýna çýktý.
Doðan Þirketler Grubunun bir üyesi, Ertuðrul Özkökün küçük bir hissedar ve Genel Yayýn Yönetmeni olduðu Hürriyet gazetesinin öncülüðünde tüm Doðan Medya
Grubu, Hüsamettin Özkan, Ýsmail Cem ve
Kemal Derviþin baþýný çektiði DSP isyanýnýn neredeyse tek tezgahçýsý ve yöneticisi
olarak ortaya çýkmýþtýr.
Þefliðini Ertuðrul Özkökün yaptýðý Doðan Medya Grubu, Hüsamettin Özkan, Ýsmail Cem ve Kemal Derviþin oluþturduðu
üçlüyü, kimi zaman rüya timi, kimi zaman
troyka diye sunarken, DSP isyancýlarýyla
kurulacak partiyi de makul çoðunluðun
partisi olarak programatik ve pragmatik
bir temele oturtmuþtur.
Avrupa Birliðinin Ankara temsilcisi Karen Foggun ünlü e-maillerindeki ifadesiyle
uyuyan güzeller, rüya timi olarak karþýmýza çýkartýlýrken, bir zamanlarýn umudu
karaoðlan Bülent Ecevit (ve özellikle Rahþan Ecevit) akla gelebilecek her yol ve sözcük kullanýlarak karalanmaya, suçlanmaya
baþlanmýþtýr. Ýþ göremez raporu alýnarak
baþbakanlýktan azledilmeye çalýþýlan Bülent Ecevite yönelik suçlamalar, karalamalar öylesi boyutlara ulaþtýrýlmýþtýr ki, eþi Rahþan Ecevit Marie Antoinette gibi on binlerce DSPliyi yok eden haris ve meþum
kadýn olarak sunulmuþtur. Rüya timinin
yaratýcýsý ve yöneticisi olduklarýný her fýrsatta göstermekten hoþlanan Doðan Medya

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

yük manipülasyon ve dezenformasyon operasyonlarýndan birisine baþlamak için start
aldý.
Her zaman olduðu gibi, Avrupa Birliði
aracýlýðýyla yeni kredi olanaklarý sahibi olacaðýný düþünen Doðan medya grubu, TÜSÝADýn Yakup Cemili olarak ileri atýldý.
Doðan medya grubu köþe yazarlarý, TÜSÝAD ilanýnýn, faþist MHPnin baþkaný Devlet Bahçelinin Avrupa Birliðine uyum süreci ile ilgili açýklamasýna yanýt olduðunu
hep bir aðýzdan söylemeye baþladýlar.
Ancak TÜSÝADýn gazetelerde yayýnlanan
Avrupa muhtýrasý ilaný sadece düðmeye
basarak AB meydan muharebesini baþlatmýþtý. Kendilerinin de çok iyi bildiði gibi,
bu muharebe tek bir ilanla yürütülemezdi.
Hemen Genelkurmay ve MGK devreye sokuldu.
Ýlanýnýn yayýnlandýðý gün TÜSÝAD Baþkaný
Tuncay Özilhan Genelkurmay Ýkinci Baþkaný
Orgeneral Yaþar Büyükanýtý makamýnda
ziyaret etti. Ziyaret sonrasý Tuncay Özilhan büyük ölçüde mutabakat olduðunu
açýkladý.
30 Mayýs günü yapýlan ve Ecevitin katýlmadýðý MGK toplantýsý sonrasýnda Hürriyet gazetesi Tarihi Çaðrý baþlýðý ile TÜSÝAD
ýn silahlý güçlerinin tam desteðini ilan etti.
Köþe yazarlarýna göre Devlet Bahçeli iyice
köþeye sýkýþtýrýlmýþtý!
Toplumun Dünya Kupasýnýn heyecan
ve coþkusu içinde bulunduðu bir sýrada,
Doðan Medya Grubunun diðer yayýn organý Milliyet gazetesi tüm bunlar ikincil konularmýþcasýna Ecevitin saðlýðý ile ilgili yayýnlarýný manþetten vermeye devam etti.

Tarihler 31 Mayýs 2002yi gösterdiðinde
Milliyet gazetesi Ecevitin hastalýðýna kesin
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teþhisi koydu:

Oysa ki, ayný Milliyet gazetesi 6 Mayýs tarihinde þöyle yazýyordu:
Doðrular yine Milliyette
Ýþte teþhis
Doktorlarý, Ecevitin rahatsýzlýðýnýn
ardýndaki gerçeði Milliyete açýkladý:
Kalýn barsaðýn uzunluðundan kaynaklanan gaz sýkýþmasý.
Ayný tarihlerde Doðan medya grubunun
üçüncü büyük gazetesi Radikalin ilgi alaný ise Avrupa Birliðine girmenin sosyolojik,
psikolojik, ideolojik ve teorik kapsamý olmakla birlikte, büyük biraderleri Hürriyet
ve Milliyetin manþetlerde býraktýklarý boþluklarý kapatmak olmuþtur.
Radikal gazetesi liberal sol görünüm
altýnda Avrupa Birliðinin MHP sorunsalýyla
daha yakýndan ilgili yayýnlar yapmaya baþladý. Bu yayýnlarýn temel konusunu MHP ve
MHPli bakanlarýn icraatýný sergilemek
oluþturmuþtur.

Ve Mayýs sonuna gelindiðinde Radikal
gazetesi de büyük biraderler gibi sorunun
çözümünü ilan etti:

Mayýs sonunda Doðan medya grubunun
üç büyüðü Avrupa Birliði konusunu gündemin ilk sýrasýna çýkartýrken, ANAP dýþý-ndaki hükümet ortaklarýný (DSP ve MHP) her
yönden sýkýþtýrmaya baþlamýþlardý.
Bu gazetelerin manþetlerine bakýldýðýnda ülkenin temel sorunu ABye girmekti ve
bu sorun, TÜSÝAD ilanýnda ifade edildiði gibi
geleceðimizi belirleyen bir sorundu. Henüz geleceðimizi karartanlarýn kim olduðu
açýkça ilan edilmemiþse de, bunlarýn hükümet içindeki iki parti olduðunun altý çizilmeye baþlanmýþtý.
Artýk AB meydan muharebesinin ikin-
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ci perdesi açýlmaktadýr: AB yanlýlarý ile AB
karþýtlarýnýn ayrýþmasý ve saflaþmasý.
Bu ayrýþtýrma ve saflaþtýrma operasyonunun yumuþak karný ise DSP olmaktadýr.
Milliyet gazetesi tarafýndan Ecevitin saðlýðý
ile ilgili haberlerdeki yoðunluk, giderek
post-Ecevit dönem senaryolarýna yerini
býrakmaya baþlamýþtýr.
Ýþte bu tarihte kýsa adý CSIS olan ve Merkezi Washingtonda bulunan Uluslararasý
Stratejik Araþtýrmalar Merkezinin Türkiye
Direktörü Dr. Bülent Aliriza adlý kiþinin 24
Mayýs tarihli Ecevit sonrasý dönemin ertelenmesi (Postponing the Post-Ecevit Era)
baþlýklý raporu kamuoyuna yansýtýldý.*
Ýþte böylesi dýþ desteklerle politika kulislerinde yer alan herkesin çok iyi bildiði
post-Ecevit dönem planlarý Haziran ayýna
girildiðinde yeni bir medyatik atakla yürütülmeye devam etmiþtir.
Kim olduðu ve nerden geldiði makul
çoðunluk tarafýndan fazlaca bilinmese de,
sivil toplum önderi, ÝKV baþkaný ünvanlý
Meral Gezgin Eriþ adlý bayanýn önderliðinde 175 sivil toplum örgütü imzalý muhtýra ilan 6 Haziran günü gazetelerde tam sayfa yayýnlandý.

4 Haziran günü Devlet Bahçelinin grup
toplantýsýnda, kendileri aleyhine yazý yazan
gazetecilerin adlarýný tek tek sýralayarak yaptýðý tehdit konuþmasýna bir yanýt gibi sunu-



* 24 Mayýs tarihli olduðu söylenen bu raporda þöyle denilmektedir: ABD büyükelçisi Robert Pearsonla yaptýðý öðle yemeði görüþmesinde, Pearson,
Ecevitin yakýnda istifa edeceðini ve bunun Kasým
2002de erken seçimin yolunu açabileceðini söyleyerek Derviþi uyardý.

lan Meral Hanýmýn Avrupa Ordusu harekâtý faþist MHPnin hedef tahtasýna oturtulduðu görünümünü veriyordu. Artýk herþey
AB yandaþlarý-AB karþýtlarý arasýnda süren
bir savaþa dönüþmüþ gibiydi.
Milliyetçi, mukaddesatçý, muhafazakar,
dini bütün, ama hepsinden önemlisi TürkÝslam sentezcisi tüm güçler bu yeni savaþ
alanýnda kýlýçlarýný çekip yerlerini aldýlar. Ve
7 Haziran günü Türkiye Cumhuriyetini
Kuran Türk Ulusuna baþlýklý 133 aydýn,
akademisyen ve sendikacýnýn imzaladýðý
bildiri Cumhuriyet gazetesinde tam sayfa
yayýnlandý.
Ancak dezenformasyon kanallarý hazýrlýklýydý ve ayný gün (7 Haziran) Radikal gazetesinin manþetinde þunlar yazýlýydý:

Ýþadamlarý ABden kopmanýn doðuracaðý ekonomik sonuçlarý açýkladý
TÜSÝAD: Zenginliðin yolu AB
Prof. Dr. Asaf Savaþ Akatýn TÜSÝADýn isteði üzerine hazýrladýðý çalýþmaya göre Türkiye, Avrupa Birliði ile
tam üyelik müzakerelerine baþlarsa
10 yýl sonra kiþi baþýna düþen milli
gelir dokuz bin dolara kadar çýkabilir
Bu arada Dünya Kupasý, olanca heyecaný ile sürüyordu. 9 Haziran tarihli Radikal gazetesinin manþetiyle ifade edersek,
sadece siyasete 90 dakika ara verilmiþti.
Dünya Kupasýnýn heyecan ve coþkusuyla verilen 90 dakikalýk ara bittiðinde,
Bülent Ecevit yeniden devreye sokuldu.
Ecevit havayý yumuþattý
Mecliste AB iþini çözeriz
Baþbakan Ecevit, 12 gün sonra
dün gazetecilerin karþýsýna çýktý koalisyonda kriz yaratan idam ve Kürtçe konusuna el koydu.
Doðan medya grubunun üç büyüðü
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ortalýðýn yumuþadýðý izlenimi uyandýrýrken,
küçük kardeþlerden Gözcünün sürmanþeti gelecek günlerin iþaretlerini veriyordu:

Ancak Dünya Kupasý heyecaný beklenilenin tersine uzadý. Çeyrek final, yarý final
derken siyasete bir süre ara verildi. Tüm
gözler Dünya Kupasýna çevrildi ve siyaset
ikinci plana indi.
Ýþte bu sýrada (19 Haziran) Pamukbanka el konuldu. Karamehmetlerin Pamukbankýn içini nasýl boþalttýklarý büyük medya patronlarý için bu kez fazlaca önemli olmamýþtýr. Onlarýn gündemi hükümeti devirmek ve yerine yeni bir oluþum geçirmek
olduðundan Pamukbank olayý fazlaca ilgi
uyandýrmadý.
Dünya Kupasý maçlarýnýn bitimiyle birlikte medyatik dezenformasyon ve kamuoyunun koþullandýrýlmasý faaliyetleri yeniden
baþlatýldý.

Temmuz ayýna girerken artýk kartlar
açýk oynanmaya baþlandý. MHP bir yana býrakýlýp, Bülent Ecevite yönelen Doðan Medya Grubu yeniden Ecevitin saðlýðý konusunu iþlemeye baþladý.
Doðan Medya Grubunun ilk bombasý
Hürriyetin kalemþörlerinden Emin Çölaþana
yaptýrýlan haber oldu:

2 Temmuz günlü Hürriyet gazetesinin
manþetinden verilen bu habere göre, Emin
Çölaþan birinci elden aldýðý çok özel haberi yayýnlayýp yayýnlamamakta hayli tereddüt ettikten sonra acý gerçeði kamuoyuna açýklamayý bir görev bilmiþti.
Emin Çölaþanýn haberine göre, Bülent
Ecevitin tüm göstergeleri çok iyi olmakla
birlikte 78 yaþýndaki Bülent beye 81 yaþýndaki Rahþan haným çok iyi bakmamaktadýr.
Yatakta olmasý gerekirken kapýyý
konuklara Ecevit açýyor. Rahþan haným içeriden Ayy ben iþ yapýyordum
zili duymamýþým diye sesleniyor.
Baþbakan ilaçlarýný düzgün alamýyor. Eve gelene kapýyý baþbakan açýyor. Bir keresinde, çelik korsesi çözülmüþ, kasýðýnda olmasý gereken
özel çorap ayak bileklerinde kapýyý
açýyor.
Ancak tüm bunlar holding medyasýnca
yeterli görülmemiþ olacak ki, Yakup Cemil
rolündeki Emin Çölaþan haberinin devamýnda Bülent Ecevitin aç kaldýðýnýn kan tahlilleriyle ortaya çýktýðýný yazarak Rahþan Ecevitin 14. Luoise nasýl Marie Antoinettelik
yaptýðýný kamuoyuna açýklamaktadýr!
3 Temmuz günü Hürriyet gazetesi bir
kez daha Emin Çölaþanýn haberini konu yaparak, haberin Ankaraya bomba gibi düþtüðünü manþetten vermiþtir.
Amaç belli olmuþtur: Bülent Ecevit, yani
baþbakan, Rahþan Ecevit tarafýndan iyi bakýlamamaktadýr, dolayýsýyla hastahanede
özel bakýma alýnmasý gerekir kanýsýný toplumun vicdanýna seslenerek yerleþtirmek.
Bir baþka deyiþle, baþbakan Bülent Ecevit,
doktor raporuyla iþ göremez hale getiri-

!
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lerek tasfiye edilmek istenmektedir.
Ayný gün, Hürriyetin diðer kardeþi Milliyet ise daha insancýl yaklaþmaktadýr Ecevitlere!

"

Fikret Bilanýn bu çok özel röportajýnýn
ayrýntýlarýnda Rahþan Ecevitin Bülent Ecevite çok iyi baktýðýna yer verilmiþtir.
Ýlk bakýþta bu insancýl haber, Hürriyet
in zalimliði karþýsýnda Ecevitlerin Milliyet
tarafýndan korunmasý gibi görünmektedir.
Oysa Mayýs ayýnda Ecevitin saðlýðýnýn iyi
olmadýðý, bu nedenle baþbakanlýktan istifa
etmesi gerektiði haberlerini manþetine taþýyan da ayný Milliyet olmuþtur.
Gerçekte ise, Milliyet gazetesinin 3 Temmuz tarihli haberi ile Hürriyet gazetesinin 2
Temmuz tarihli haberi birbirini tamamlamaktadýr. Kamuoyunun dikkatinin çekilmek
istendiði yer Bülent Ecevitin akli dengesi
yerinde mi sorusu olmaktadýr. Fikret Bila,
çok özel röportajý ile bu konuyu kamuoyunun gündemine sokmaya çalýþmýþtýr.
4 Temmuz günü Hürriyet ve Milliyet gazeteleri Ecevitin saðlýk durumuna iliþkin haber yayýnlamazken, bu kez görevi Radikal
yerine getirir:
Baþbakanlýkta Týp Zirvesi
Haberal, Baþbakanlýða giderek
Özkan ve Saðara Ecevitin saðlýk durumunu anlattý.
Baþbakan Ecevitin tedavisini yürüten Baþkent Üniversitesi rektörü
Prof. Dr. Mehmet Haberal ... hekimlerin Ecevitin tavsiyeleri dinlememesinden rahatsýz olduðu için Baþbakanlýkla temaslarý artýracaðý ifade
ediliyor.
Radikal gazetesinin bu haberi dezenformasyon ve kamuoyunun yönlendirilmesi
için özel olarak hazýrlanmýþtýr. Baþbakan
Bülent Ecevit olmakla birlikte, Baþbakanlýk
ayrý bir kurum ve ayrý bir kiþiye aitmiþcesine
(Hüsamettin Özkan) bir izlenim uyandýrýlmaktadýr. Oysa Bülent Ecevitin hastalandý-

ðýndan bu güne kadar Hüsamettin Özkan
bir kez bile görüþmeye ya da ziyarete gitmemiþken, birden baþbakanýn saðlýðýyla ilgili haberler zirve haline getirilmektedir.
Kamuoyu Bülent Ecevitin saðlýk nedeniyle
görevden alýnmasýný desteklemeye yöneltilirken, diðer yandan yeni baþbakan yardýmcýsý adayýna (Hüsamettin Özkan) alýþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr.
4 Temmuz günü Doðan Medya Grubu
nun Frankfurt tesisi, muhteþem bir törenle
açýldý. Bu haberi 5 Temmuz günü Hürriyet
gazetesi sürmanþetten þöyle veriyordu:
Muhteþem Açýlýþta Avrupa Uzlaþmasý
Almanyadaki yeni baský tesislerimizin açýlýþýnda politikacýlar, Türkiyenin ABye girmesine destek verme konusunda uzlaþtýlar.
Haberle birlikte yayýnlanan muhteþem
tören fotoðrafýnda Tansu-Özer Çiller, Mesut Yýlmaz, Tayyip Erdoðan yanýnda Bülent
Eczacýbaþý, Can Kýraç birlikte görüntülenmiþtir.
Tarihler 8 Temmuzu gösterdiðinde Hürriyet gazetesi manþet ve sürmanþet haberleriyle yeni gündemi açýklýyordu:

Hürriyet gazetesinin manþet haberi ise
Ve Özkanla yollarý ayýrdý olmuþtur.
9 Temmuz günü tüm gazeteler benzer
manþetlerle çýktý.
Ýstifa depremi
Gazeteler bakanlardan Hüsamettin Özkan, Ýstemihan Talay, Recep Önal ve Mustafa Yýlmazla birlikte 18 milletvekilinin istifasý haberleriyle doluyken Milliyet gazetesi Hüsamettin Özkanýn Ecevite son sözleri olarak allah þifa versin dediðini sürmanþetten verirken, alt manþetinde þu haber yer
alýyordu:
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Yeni parti kuruluyor
Ecevitlerin inadý DSPyi parçaladý.
Özkanýn ardýndan istifa eden 3 bakan ve 18 milletvekili parti kurmak
için hazýrlýklara baþladý.
Ayný gün Hürriyet gazetesi ise gözler bu
ikilide alt manþetiyle Kemal Derviþ ve Ýsmail Cemin istifalarýnýn gündemde olduðunu yazýyordu. Doðan medya grubunun diðer
yayýn organlarý boþ durmuyordu:

11 Temmuz günü medyanýn birinci
haberi Ýsmail Cem, Kemal Derviþ ve Hüsamettin Özkanýn anlaþtýklarý ve yeni partinin yola çýktýðý oldu.
12 Temmuz günü Doðan Medya Grubu yeni partinin adýný yeni oluþuma dönüþtürerek troyka söylemine geçiþ yaptý.
Ama hesaplar henüz bitmediðinden eski
söylem tümüyle terk edilmedi.
10 bin DSPliyi tasfiye etti
Ýngiliz gazetesi Financial Times,
Rahþan Eceviti, eþini iktidardan ederek giyotinde idam edilen Fransýz
Kraliçe Marie Antoinetteye benzetti.

12 Temmuz Doðan medya grubu için
neredeyse bir dönüm noktasý olmaktadýr.
Çünkü Kemal Derviþ yeni oluþuma katýlmak için istifa etmiþ, ancak iki saat sonra
istifasýný geri almýþtýr. Kimine göre Ecevit istediði için, kimine göre Cumhurbaþkaný Sezer istediði için istifasýný geri almýþtýr. Kemal
Derviþin istifa olayý ve vazgeçmesinin tek
sonucu, olaylarýn, toplum mühendisliði ne
soyunmuþ olan Doðan Medya Grubu nun
istediði gibi geliþmediðidir. Ama onlar bir
kez bu iþe girmiþlerdir, amaçlarýna ulaþabilmek için güçlerini kullanmayý sürdürme kararlýlýðý içindedirler. Nitekim ayný gün
Milliyet gazetesinin manþeti Kemal Derviþin
istifasýný geri almasýyla bozulan moralleri
güçlendirmeye yönelik olmuþtur:
Kemal Derviþ yeni oluþumdan
kopmuyor
Sözünü Tutacak.

Ancak Kemal Derviþin yeni oluþuma
baðlý olduðuna iliþkin atýlan tüm manþetlere
karþýn, geliþmelerin istenildiði yönde olmadýðý ortaya çýkmaya baþlamýþtý. Özellikle Ýsmail Cemin yeni oluþumun ilk basýn toplantýsýnda söylediði sözler, iþleri daha da
karýþtýrmýþtý.
Türkiyenin elbette büyük sorunlarý mevcut. Ama Türkiyemizin gücü,
Türkiyemizin birikimi, Türkiyemizin
kudreti yaþadýðýmýz bütün sorunlardan daha büyüktür. Bu gücü hayata
geçirecek olan Türkiyenin çaðdaþ
birikimleridir bu gücü hayata geçirecek olan. Birikimleri büyük bir ittifaka, sosyal demokrasi eksenindeki
çaðdaþ çoðunluðun iktidarýna dönüþtürmek önümüzde duran vazifedir.
Artýk konu gazete manþetleri ile kamuoyunun yönlendirilmesi ve koþullandýrýlmasý
konusu olmaktan çýkmýþ, yeni oluþumcularýn makul olmayan düþüncelerini deðiþtirmeye dönüþmüþtür. Dolayýsýyla konular manþetlerden köþe yazýlarýna taþýnmýþtýr.

#
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Her zaman olduðu gibi bu yeni yönelimi Ertuðrul Özkök dile getirmiþtir.
Yeni oluþumun lideri Ýsmail
Cem, kurulacak partinin rengini demokratik sol olarak ilan ederken,
çok önemli bir iddiayý da gündeme
getiriyor...
Ben, yine de dünkü tezimi tekrar
edeceðim.
Cem, Derviþ, Özkan isimleri etrafýnda oluþan coþku, sol etiketin belirlediði coðrafyaya sýðmaz.
Bu coþkunun, klasik siyasi etiketleri aþan bir boyutu var. Dolayýsýyla
bu talebe cevap verecek hareketin
de klasik tarifleri aþma-sý gerekir.*
Ertuðrul Özkök, Ýsmail Cemin basýn toplantýsýndaki sözlerinden hayal kýrýklýðý duyduðunu açýkça söylemese de, iþlerin yolunda gitmediðini þöyle dile getirmiþtir:
Aslýna bakarsanýz, liderlik kadrosunu oluþturan üç siyasetçinin de bu
konularda gerçek birer liberal olduðunu biliyoruz.
O nedenle, ben ilk bakýþta biraz
hayal kýrýklýðýna uðramýþ gibi görünen
çevrelere sabýrlý olmalarýný tavsiye
ederim.**
Yine de Ertuðrul Özkök iþi þansa býrakmak istememektedir. Bu yüzden partinin
programýný bekleyip görmeden onun nasýl
olmasý gerektiðini de ayný yazýsýnda yazma
gereði duymuþtur:
Peki 21inci yüzyýla yönelik politika yapacak bir partinin kimyasý nasýl
olmalý?
Bu tarifi Kemal Derviþ çok güzel
yapmýþtý. Liberal ekonomi, sosyal
sentez.***
Ama ok yaydan çýkmýþtý. Doðan medya
grubunun üstün gayretleriyle ortaya çýkartýlan yeni oluþum Ýsmail Cemin baþkanlýðýnda makul çoðunluk partisi olmaktan
çaðdaþ çoðunluk partisi olmaya doðru
adým atmýþtýr.
Oysa ona söylenen baþkadýr:
Dünle birlikte gitti cancaðýzým
Ne kadar laf varsa düne ait
Þimdi yeni þeyler söylemek lazým
Ondan istenilen ise: Soldan saða her

$

* Ertuðrul Özkök, 70-30 denklemini bozma zamaný, Hürriyet, 13 Temmuz 2002.
** Ertuðrul Özkök, Hürriyet, 13 Temmuz 2002.
*** agy.

kesimi kucaklayacak (ki buna Ertuðrul Özkök makul çoðunluk adýný veriyor) yeni
bir parti kurmak ve bu çerçevede DTP baþkaný yapýlan Ali Bayarý da kendi aralarýna
katarak bir merkez partisi oluþturmak.
Fakat Ýsmail Cem böyle bir geliþmeyi benimsememiþ görüntüsü çizmeye baþlayýnca,
bu görüntünün derin kuliste fazlaca destek bulmadýðýný ve düþ kýrýklýðý yarattýðýný
dostça yazma görevi küçük birader Radikalin gözde beyaz Türklerden Murat
Yetkine verilmiþtir:
Yeni partinin bu çerçevede soldan saðý kucaklayacak þekilde kurulmuþ olmasý beklentisi derin kuliste
de varmýþ. Yeni parti ekibinden Talayýn ikinci Özal hareketi formülasyonu bu çerçevede heyecan oluþturmuþ ve AKPnin önünün böylelikle kesilebileceði umudunu doðurmuþ. Ancak Cemin partisini sosyal
demokrat çizgide açýklamasý yeni
partinin çoðu kesimin içinde yer alacaðý bir oluþum olmayacaðýný açýða
çýkarmýþ.****
Bundan sonraki birkaç gün boyunca Ýsmail Cemin köþeye sýkýþtýrýlmasýna yönelik haber ve yorumlar yoðunlaþtýrýldý.
Derviþ yakýn çevresiyle dertleþti
Yeni Oluþuma yeni isimler lazým.*****
Ve yeni bomba gazetelerin birinci sayfa manþetlerinde patladý: Derviþ, süpriz
bir þekilde Deniz Baykalla buluþarak 2,5
saat görüþtü.
Doðan medya grubu daha önceden bildiði, ancak gerçekleþmesini engelleyemediði (ya da en azýndan Ýsmail Cemi sýkýþtýrmak için kullanabileceðini düþündüðü) Derviþ-Baykal görüþmesinin rüya timine iliþkin
**** Murat Yetkin, Yeni oluþuma derin destek,
Radikal, 16 Temmuz 2002.
***** Milliyet, 17 Temmuz 2002. Bu haberde sözkonusu olan yakýn arkadaþlarla biraraya geldiði yer
Ankara Hiltondur. Sözkonusu olan yakýn arkadaþlar Prof. Dr. Hurþit Güneþ, Prof. Dr. Celal Göle,
Prof. Dr. Asaf Savaþ Akad, iþadamý Bülent Eczacýbaþý, Derviþin danýþmaný Oya Ünlü ve babasý Devlet Bakaný Fikret Ünlüdür. Bir baþka haberde yakýn
arkadaþlar toplantýsýna iliþkin þu bilgilere yer verilmiþtir: Bu arada, otele ABD Savunma Bakaný Yardýmcýsý Wolfowitz ile ABD Dýþiþleri Bakaný Yardýmcýsý Marc Grossmanýn da gelmesi dikkat çekti. Gazetecilerin, Wolfowitz ile Grossman da yemeðe katýldý mý? sorusunu Eczacýbaþý, Hayýr þeklinde yanýtladý.
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yaratabileceði güvensizliði ortadan kaldýrmak amacýyla 18 Temmuz günü tüm manþetleriyle harekete geçti.
Milliyet gazetesi Derviþ-Baykal görüþmesi
haberini vermeksizin þu manþetle yayýnlandý:
Derviþin planý
Baykal-Derviþ görüþmesi ciddi dedikodulara yol açtý. Ancak Derviþin
planý Yeni Oluþuma güç kazandýrmak
Radikal de, Milliyet gibi, Derviþ-Baykal
görüþmesinin olduðuna iliþkin hiçbir habere yer vermeksizin yorumu manþete çýkardý:
Kemal Derviþ: Gönlüm daha
geniþ bir uzlaþmadan yana.
Büyük birader Hürriyet gazetesi ise,
Baykal-Derviþ görüþmesini küçük bir alt baþlýkla Muharrem Sarýkayanýn köþe yazýsýndan
vermekle yetindi. Ama rüya timinin nasýl
destek bulduðunu gösteren baþka bir manþet atmamazlýk etmedi:
Demirelden süpriz mesaj
Demirel, Yeni Oluþumun liderleri Ýsmail Cem ve Hüsamettin Özkaný
telefonla arýyarak, Türkiyenin yeni
bir soluða ihtiyacý var dedi.
Doðan medya grubunun üç büyüðü
kendi aralarýnda iþbölümü yaparak son geliþmeleri yönlendirme çabasýna giriþmiþlerdir. Bu çabalarý öylesine telaþ içinde yapýlmaya baþlanmýþtýr ki, Baykal-Derviþ görüþmesinin haberini bile vermeden yorumuna geçmiþlerdir. Bu telaþýn nedeni ise,
yeni oluþumun sonuna gelindiðidir. Doðan medya grubu bu durumun sorumlusu
olarak sosyal-demokrat sözcüðünü terk
edecekmiþ gibi görünmeyen Ýsmail Cemi
gördüðünden son bir hamle ile Ýsmail Cemi
iyice köþeye sýkýþtýrmaya karar verirken,
kendi korkusunun içine iyice sýkýþmýþtýr.

Ama Radikalin manþeti Milliyetin tam
tersi oldu:

Ayný gün Hürriyet gazetesi yeni oluþuma iliþkin hiçbir habere yer vermeksizin
ABD Savunma Bakaný Yardýmcýsý Wolfowitz
le yapýlan görüþmeleri sürmanþetten verirken, manþet haberi þöyle olmuþtur:
Katili deli diye sokaða saldýlar
Trabzonda ablasýný öldürüp ahýra gömen T.S., akli dengesi yerinde
olmadýðý için serbest býrakýldý.12
Böylece rüya timiyle oluþturulmaya
çalýþýlan yeni oluþum hikayesinin sonuna
gelindi. Artýk Doðan medya grubunun yeni
oluþuma iliþkin haberleri kerhen haberlere dönüþtü.
22 Temmuz günü yeni oluþum Yeni
Türkiye partisi olarak kurulurken Hürriyet
gazetesi küçük bir baþlýk altýnda yeni oluþumun Yeni Türkiyesinin yeni amblemi
ni vermekle yetinmiþtir.
23 Temmuz günü, yani Yeni Türkiye
partisinin kuruluþ haberlerinin yer aldýðý gün,
Milliyet gazetesinin manþeti herþeyin bittiðini
ve Doðan Medya Grubunun iþin içinden
çekildiðini ilan ediyordu:
Yeni partiye eski amblem
Yeni Türkiye Partisinin ambleminin bir Amerikan kurumundan esinlenilerek hazýrlandýðý ortaya çýktý.13
Tarihler 24 Temmuzu gösterdiðinde rüya timi Avrupa Birliði fýrsatýný kaçýrtan rüya takýmýnýn içinde yer alarak Doðan medya grubunun çöp sepetinde yerini aldý. Böylece siyaset, Bülent Ecevitin hastalýðýyla
ortaya çýktýðý varsayýlan boþluðu doldurmak için TÜSÝADýn ilanýyla baþlayan ve
uyuyan güzellerin uyandýrýlmasýyla heyecanlanan ve rüya timi ile coþan üç aylýk serüvenini tamamlamýþtý. Siyaset
eskisi gibi ve eski görünümüyle, iliþkileriyle yeniden seçim sath-ý mailine taþýnýrken
üç ay sürdürülen bir manipülasyon (güdüleme, yönlendirme) ve dezenformasyon faaliyeti daha geride kalýyordu.

%
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... Ve Yeni Versiyon:
Son Kale CHP

Ýþ Bankasý ortaklýk yapýsý:
- Ýþ Bankasý Emekli Munzam Sandýk Vakfý %43,42
- CHP %28,09
- Halka açýk bölüm %28,49
Petrol Ofisi ortaklýk yapýsý:
- Doðan Holding %47.42
- Ýþ Bankasý %39.32
- Camiþ Yatýrým Holding %4.05
- Camiþ Madencilik A.Þ. %4.05
- Diðer %5.15

&

2005 yýlýnýn ilk ayýnda medyanýn, özel
olarak da Aydýn Doðan medyasýnýn ilk
büyük haberi Fettullah hoca röportajý olurken, ilk büyük icraatý CHP ve Deniz Baykal
operasyonu olmuþtur. Ancak bu kez, Doðan
medya grubunun daha önceki icraatlarýndan farklý olarak amiral gemisi Hürriyet ve
bay %5 Ertuðrul Özkökün yerini, liberal
sol görünümdeki Milliyet gazetesi ve onun
adý fazla bilinmeyen yayýn yönetmeni almýþtýr.
Operasyonun hangi kod adla þifrelendiði
açýklanmamýþsa da, hedef CHP olduðu için,
Deniz Baykalýn tanýmýyla Son Kale olduðu
söylenebilir.
Son Kale operasyonu, metroseksüel
olmamakla öðünen, hal ve park mafyasýyla
palazlanmýþ Mustafa Sarýgülün, aylardýr süren CHP genel baþkanlýðýný ele geçirme hazýrlýklarýnýn son adýmý olmuþtur.
Her örtülü operasyonda olduðu gibi, öncelikle piyasanýn ýsýtýlmasý ile iþe baþlanýlmýþtýr. Týpký iki yýl önce DSP ve Ecevite yapýldýðý gibi, önce partide deprem olduðu
haberleri yayýnlanmýþtýr. Mustafa Sarýgülün
ihraç isteminin CHP disiplin kurulu tarafýndan kabul edilmemesi depremin baþlangýcý olmuþtur. Disiplin Kurulu üyelerinin pa-

rayla satýn alýnmýþlýðý bile bu deprem haberleri içinde kaybolup gitmiþtir.
Depremin hemen ertesinde çaðdaþ,
güzel sarýþýn bayan (þüphesiz modaya uygun olarak boyalý sarýþýn) görüntüleri eþliðinde arabesk-lümpen maganda Mustafa Sarýgül kutsanmýþ, Yuþçenkodan daha yakýþýklý yeni CHP lideri olarak pazarlanmýþtýr.
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Moda gereði güzel sarýþýn bayan, iki yýl
önceki uyuyan güzeller operasyonunun
devamý olunduðunu kanýtlarcasýna ikinci
Rahþan vakasý olmam sözleriyle Milliyet
sayfalarýný süslerken, þimdi söz halkýn
manþetleri atýlmaya baþlanmýþtýr.
Böylece Son Kale operasyonu baþlatýlmýþ, Deniz Baykalýn dünü, bugünü ve yarýný masaya yatýrýlmýþ, eline neþter alan
Deniz Baykaldan baþlayýp CHP ve solla biten kadavrayý kesip biçmeye baþlamýþtýr.
Ýçlerinde biraz akýlý olanlarý, Deniz Baykalýn elle tutulur bir yaný olmamakla birlikte arabesk-lümpen kültürün yeni pop-magandasý Mustafa Sarýgüle kurban etmenin
pek yakýþýk almayacaðýný düþünüp söylemiþlerse de, kurbanýn arkasýndan fazlaca üzülmeyeceklerini de beyan etmiþlerdir.
Kendilerini çok akýllý, zeki ve çevik
olarak görenler ise, Mustafa Sarýgül operasyonunun baþarýya ulaþmayacaðýný, ama bu
operasyon sonucunda Deniz Baykalýn oldukça sert kroþelerle (belden aþaðý vuruþlar
da dahil) sarsýlacaðýný hesaplayarak, ikinci
bir operasyonla Kemal Derviþ ve ekibini
CHPnin baþýna geçirebileceklerinin hesabýný yapmaya koyulmuþlardýr.
Daha henüz yeni bir yýla girilmiþken baþlayan CHP operasyonu karþýsýnda pek çok
kiþi 1 Mart tezkeresinin reddedilmesini
anýmsayarak, düðmeye ABDnin bastýðýný
düþünürken, iþin içinde ABnin parmaðý olabileceðini düþünenlerin sayýsý da azýmsanmayacak büyüklüktedir.
Her zaman olduðu gibi, bu düþüncelerin
yaratacaðý ABD düþmanlýðý tehlikesi karþýsýnda ABDnin sopacýlarý hemen devreye girmiþ
ve iþin içinde ABDnin olmadýðýný yazmaya
koyulmuþlardýr:
Çok bilmiþ edalarýyla M. Ali Birand (sanki ABD ve ABnin baþka kadrolu memuru
yokmuþcasýna bir kez daha) þöyle yazmýþtýr:

Dýþ iliþkilerle uðraþanlar, ABDnin
kimi ne zaman devirmek istediðini
ve istediði zaman da, neler yaptýðýný
az da olsa bilirler. ABD Baykalý gerçekten devirmek istese, þimdiye kadar bu iþi bitirmiþti bile.
Amerikan emperyalizminin kadir-i mutlak bir güç olduðuna inanmýþ ve herkesi
buna inandýrmakla görevlendirilmiþ bu
kiþinin sözüne güvenilecek olursa, düðmeye ABD basmamýþtýr. Her sözcüðünde satýlmýþlýk akan bu kiþiye göre, düðmeye
medya basmýþtýr!
Doðrudur, medya Deniz Baykal
dan soðudu ve sýkýldý. CHPnin giderek nasyonel sosyalist kokan yaklaþýmlarý da liberal medyanýn kuþkularýný arttýrdý. Deniz Baykal aðzýyla kuþ tutsa, kendini büyük medyaya
beðendiremez.
Görüldüðü gibi, dün hizipçi, hýrçýn olmakla suçlanan Deniz Baykal, bugün uzlaþmacý muhalefet yapmakla suçlanýrken,
þimdi nasyonel sosyalist kokan yaklaþým
sahibi olmakla bile suçlanabilmektedir.
Tüm bu iddialar ve propaganda ortamýnda Amerikan emperyalizminin Türkiyeden
yeni askeri talepleri olduðuna iliþkin haberler medyada yer alýrken, üst düzey ABD
görevlileri birbiri ardýna Ankaraya gelmeye
baþlamýþtýr. Ve yine 17 Aralýk günü AB zirvesinde Kýbrýs pazarlýðý yapýlýrken Baykalýn
AB ile tüm iliþkilerin kesilmesine iliþkin yaptýðý basýn toplantýsý gazetelerin sayfalarý arasýnda kaybolup gitmiþtir.
CHP, düzenin sol görünümlü tek kitle
partisidir. Cumhuriyeti kuran parti kimliði
ile baþlayan tarihsel serüveni Ýsmet Ýnonü
ile ortanýn soluna, Ecevit ile demokratik
sola ve Erdal Ýnonü ile liberal sola dönüþerek Deniz Baykalýn genel baþkanlýðý günlerine gelmiþtir.

'
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1970lerde Ecevitin ikinci Kerensky
olma fobisi, 12 Eylül askeri darbesi sonrasýnda Erdal Ýnönünün genel baþkanlýðýnda
aslan sosyal-demokratlarý kitle pasifikasyonunun sürdürülmesinin temel kurumu haline dönüþtürmüþtür. Deniz Baykala gelene
kadar tüm sosyal-demokratlar ülkedeki
depolitizasyonun sürmesi için ellerinden gelen çabayý göstermiþlerdir. Seçim dönemlerinde bile kitlelerin politize olmamasý için
mitingler düzenlemekten kaçýnýlmýþ, lüks
otel salonlarýnda düzenlenen sosyal-demokrat panellerle iþler idare edilmiþtir.
Erdal Ýnönünün yerine geçen Murat
Karayalçýnla sosyal-demokratlar (Tansu Çillerle birlikte) Gümrük Birliðinin mimarlarý olmuþlardýr.
Adlarý ister SODEP, ister SHP, ister CHP
olsun, her durumda sosyal-demokratlar AB
yandaþý, globalizm taraftarý ve Tony Blairci üçüncü yolcu olmayý sürdürmüþlerdir.
Sosyal-demokrat teorisyenler Türkiyenin
bölgesel güç olduðundan yola çýkarak,
alt-emperyalist ülke modeline uygun sosyal-demokrat teoriler ortaya atmýþlardýr. Böylece oligarþi içindeki ticaret burjuvazisinin
sözcülüðüne soyunmuþlardýr. Bu da sosyaldemokratlarýn sürekli oy kaybetmesine, geleneksel sol oylarýn sürekli erimesine yol açmýþtýr.
Bir yandan geleneksel sol oylar erirken,
diðer yandan yeni teorik açýlýmlarýyla sosyaldemokrat aydýnlar yeni iþ ve para olanakla-

rýna sahip olmuþlardýr. SHP döneminde parti
üst yönetimi üniversite öðretim üyeleri ile
müteahhit-mühendislerin arpalýðý olurken,
belediyeler hal ve park mafyasýnýn palazlanma yeri haline gelmiþtir.
Deniz Baykal SHP-CHP genel baþkaný olduðunda yaptýðý tek þey, partinin üst yönetimini geleneksel CHP yönetimine dönüþtürmek olmuþtur. Böylece CHP yönetiminde
bürokrat kökenliler ve hukukçular yeniden
egemen olmuþtur.
Ulusal solcu (M. Ali Birandýn nasyonel sosyalist kokan yaklaþým adýný verdiði)
Ecevitin DSPsinin daðýtýlmasý sonrasýnda
soldaki boþluk CHPnin 2003 seçimlerinde
barajý aþmasýyla kapanýrken, Deniz Baykal
ve yönetimi geleneksel CHP yöneticiliðini
sürdürmekten baþka birþey yapmamýþlardýr.
Erdal Ýnönüden devralýnan kitlelerin politize edilmemesi yönündeki tutum bu dönemde de sürmüþtür. Ama ne Musaya ne Ýsaya
yaranamamýþtýr.
Ve bugün CHP çok açýk biçimde iktidar olmayý amaçlamayan ve parti olmayan parti haline dönüþtürülmek istenmektedir. Böylece gerek ülke içi aktörler, gerek ABD ve AB emperyalistleri CHPden kurtulunduðunda Türkiye üzerindeki tüm hesaplarýný gerçekleþtirebileceklermiþcesine
bir tablo ortaya çýkartýlmýþtýr.
Oysa mecliste mutlak çoðunluða sahip
olan parti AKPdir. 367 milletvekili ile AKP
istenilen yasayý istediði gibi meclisten çýkar-
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ma gücüne sahiptir. CHPnin 171 milletvekili AKP karþýsýnda birkaç saatlik meclis engellemesinden baþka bir anlama ve güce
sahip deðildir. Bu açýdan bakýldýðýnda CHP
üzerine yapýlan hesaplarýn fazlaca önemi
yoktur.
Diðer yandan Deniz Baykal yönetimindeki CHP, kitlelerin politize olmamasý için elinden gelen gayreti göstermektedir. Medyanýn istediði gibi sert deðil, yapýcý muhalefet yapmaktadýr. Kamuoyu anketleri
yeni bir seçimde CHPnin oylarýnýn önemli
ölçüde azalacaðýný göstermektedir. Bu açýdan da CHPnin önemsenebilecek bir güç
olmadýðý da açýktýr.
ABD ve ABnin açýk iþbirlikçisi Yuþçenkonun atkýlarýyla Mustafa Sarýgülün boy
göstermesi ve üstüne üstlük CHP delegelerinin 1/3ünün oyunu alabilmesi bile CHPnin ne denli güçsüz olduðunu açýkça göstermektedir.
Ama yine de Son Kale operasyonu
baþlatýlmýþtýr. Bu da, CHP üzerinde baþka
hesaplarýn da bulunduðunun somut kanýtýdýr.
Þüphesiz CHP, halk kitleleri tarafýndan
sol bir parti olarak kabul edilmektedir. Eski
marksist sol kesimlerin olabildiðince hýzla legalize olduðu, buna karþýlýk devrimci
mücadelenin olabildiðince alt düzeyde seyrettiði günümüz koþullarýnda geleneksel
CHP çizgisi bile bir tehdit olarak algýlanabilmektedir. Ülkenin hýzla daðýlmaya doðru
evrildiði, siyasal yöneticilerin tümüyle yabancý sermaye gruplarýnýn çýkarlarýný gözettiði,
sanayi ve tarýmsal üretimin yerine ticaretin
geçtiði bir dönemde sözde ulusalcý bir politikaya bile tahammül edilememektedir. Bu
tahammülsüzlük ve tehdit algýlayýþý CHPye
yönelik operasyonun gerçek nedenini oluþturmaktadýr. Ancak bu süreçte pek çok bireysel ve grupsal çýkarlar da devreye girmektedir.
Bu çýkarlarýn çatýþtýðý alanlardan birisi
CHPnin Ýþ Bankasý hisselerine iliþkindir.
Deniz Baykal ve ekibinin CHP yönetiminden uzaklaþtýrýlmasý operasyonunun baþýný
Doðan medya grubunun çekmesi tesadüf
deðildir. Doðan Holdingin en büyük yatýrýmý olan Petrol Ofisinin hisselerinin yarýsý Ýþ
Bankasýnýn kontrolü altýndadýr. Dolayýsýyla
CHP yönetiminde egemen olan bir ulusalcý politika, Ýþ Bankasý üzerinde de etkili olacaktýr. Bir baþka ifadeyle, CHPnin Ýþ Bankasý hisseleri, Ýþ Bankasý üzerine yapýlan he-

saplarýn engeli olarak görülmektedir. Doðan Holdingin neredeyse kaderi Ýþ Bankasýnýn elindedir. Ama öte yandan Ýþ Bankasýnýn kaderi de giderek uluslararasý finans kuruluþlarýnýn eline geçmektedir.*
CHPde çýkarlarýn çatýþtýðý ikinci alan ise
yerel yönetimlerdir. Belediyelerdeki olaðan
yolsuzluklar, giderek belediyeleri özel rüþvet
kapýsý haline getirmiþtir. Hal, otopark, temizlik vb. alanlarda oluþan mafyalarýn kaynaðý
belediyeler ve belediye çalýþanlarýnýn gelir
kaynaðý mafyalardýr. Sað partilerin belediye mafyalarý yeni tip tüccar-iþadamý kimliðine sokulmuþken, CHPli belediye mafyalarý televizyon dizilerini aratmayacak iliþkiler
içinde varlýklarýný sürdürmektedir. Geleneksel olarak belediye baþkanlarýnýn CHP delegeleri üzerindeki etkisinden yola çýkan Mustafa Sarýgül, bu mafya iliþkileri sayesinde
delegeleri kendi yanýna çekebileceði hesabýný yapmýþtýr.
Tüm bu iliþki ve çeliþkiler raðmen CHP,
halk kitlelerinin gözündeki sol niteliði ile
ülkedeki her türlü siyasal geliþmenin potansiyel bir sol alternatifi kimliðine sahiptir.
CHP gibi düzen içi büyük bir kitle partisinin oluþturulmasýnýn güçlüðü ve neredeyse
olanaksýzlýðý, her çeþit sol kesimin CHP
üzerinde hesaplar yapmasýna yol açmaktadýr. Bu da, CHPyi sosyal-demokrat kabul
eden marksistlerden demokratik solculara kadar her kesimin CHP ilgisinin nedeni olmaktadýr.
Sözcüðün tam ve bilimsel anlamýyla devrimci kesimler açýsýndan CHP üzerinde oynanan oyunlar çok açýktýr. Yoðun legalizm
rüzgarlarý karþýsýnda legalizme kayan sol
* 2004ün ilk dokuz ayýnda Ýþ Bankasýnýn toplam
mevduatý 23 milyon YTLdir. Bunun 12 milyon YTLsi
döviz tevdiat hesabýna aittir ve bankalardaki toplam DTHnýn %25ini oluþturur. Yurtdýþýndan aldýðý
kredilerin toplamý 3 milyon YTLdir. Gerek DTH, gerek dýþ borçlanma nedeniyle Ýþ Bankasýnýn toplam
yükümlülüðü 15 milyon YTL olup, tümüyle dolar
kurlarýna baðlý bir yapýya sahiptir. Dolayýsýyla Ýþ Bankasý dolar kurlarý üzerinde yapýlan spekülasyonlarda piyasa yapýcý banka durumundadýr. Öte yandan
Ýþ Bankasýnýn tasarruf mevduatlarý toplamý 6,6 milyon YTL iken, dýþ kredi borçlarý bunun yarýsýna yakýndýr. Bu da banka kredilerinin önemli bir bölümünün dýþ kaynaklara baðlý olduðunu, dolayýsýyla
da bir kez daha dolar kuruyla yakýndan ilgili olduðunu gösterir. Diðer yandan, dolarýn deðer yitirmesi
bankalardaki DTH hesaplarýnýn yükselmesine yol açtýðýndan, dolar kuruna iliþkin spekülasyonlar bankalara maliyetsiz kredi olanaðý saðlamaktadýr.
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örgütler de dahil, CHPnin niteliði konusunda çok farklý görüþler mevcut deðildir. Çoðu
durumda CHPnin niteliðine iliþkin tahlil ve
saptamalar yüzeysel kalsa da, onun oligarþik
düzenin en temel partisi olduðu konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadýr. Ancak
halk kitlelerinin gözünde CHPnin sol parti
olarak kabul edilmesi onlarca yýldýr aþýlamayan sorun olarak kalmaya devam etmiþtir.
Þüphesiz Son Kale operasyonu, her
türden iç ve dýþ çýkarlarýn karmaþýk ve karýþýk iliþki ve bileþimlerine sahne olmuþtur.
Ancak CHPnin düþürülmesinin, onu sol
parti olarak kabul eden halk kitleleri üzerinde olumsuz sonuçlar yaratacaðý, özellikle günlük-pratik devrimci faaliyet içinde
görülebilen gerçekliktir. (Seçimlerde açýkça
bu ikilem görülmüþtür.)
Tartýþmasýz diðer bir gerçek ise, CHPyi
düzeltmek, güçlü bir muhalefet odaðý
haline getirmek ve içindeki yozlaþmalarý tasfiye etmek devrimci hareketin ne iþi, ne de
görevi olduðudur.
Bu iki gerçek, bir yandan halk kitlelerinin sol parti olarak gördüðü CHPnin liberal sol partiden öte tümüyle tasfiye edilmeye kalkýþýlmasý, diðer yandan CHPnin kitlelerin depolitizasyonunda önemli bir iþlev
sahibi olmasý gerçeði ile birleþerek, devrimci
hareketin karþýsýna yeni bir ikilem koymuþtur.
CHPye yönelik hesaplarý ve oyunlarý sergilemek ve bu baðlamda çýkarlarý ve bu çýkarlarýn temsilcilerini teþhir etmek, CHPnin
gerçek bir sol parti olarak kabul edildiði þeklinde yorumlanabilmekte ve tersine olaylarý
sýradan izleyicisi olmak da oyunun tüm sol



hareketi etkileyen sonuçlarýna ilgisiz kalmakla özdeþ olmaktadýr.
Bugün CHP, hiçbir biçimde halk kitlelerinin umudu deðildir. Onun temsil ettiði
kabul edilen sosyal-demokrasi çoktan globalizme yamanmýþ ve global ticaretin tüccar ideolojisi haline dönüþmüþtür. CHPnin
oligarþi ve emperyalizm için tek iþlevi halk
kitlelerinin depolitizasyonudur. CHPnin geleneksel söylemi zaman zaman bu iþlevini
yerine getiremeyecek sonuçlar doðurduðu
ölçüde, oligarþi ve emperyalizm ikilisinin çýkarlarý ile çatýþmaktadýr. Bu, AB ideologlarýnýn kemalizmden kurtulmak adýný verdikleri olgudur. Halkýn sol kesiminin CHPye
olan ilgisi ve beklentisinin nedeni de, bu çýkarlara karþý sesini yükseltebileceði beklentisidir. Bu beklentinin anti-emperyalist ve
ulusal baðýmsýzlýkçý niteliði açýktýr.
Bu kitle CHPden uzaklaþtýðý ölçüde
ýrkçý-milliyetçilik daha büyük geniþleme alanýna sahip olacaktýr. Doðan medya grubunun kýzýl elma koalisyonu olarak demagojik biçimde sürekli gündemde tutmaya
çalýþtýðý bu ýrkçý-milliyetçi geliþme derin
MHPnin etki alanýný geniþletecektir.* Cem
Uzanýn Genç Parti olayý da halkýn sol kesimlerinin demagojik nitelikte bile olsa her
türden ulusal söyleme kolayca yönelebileceðini göstermiþtir.
Devrimci mücadelenin önündeki sorun,
CHP ve Türkiye üzerinde oynanan oyunlarý
teþhir etmek, Amerikan emperyalizminin
açýk saldýrganlýðý karþýsýnda geliþen anti-emperyalist ve anti-amerikancý tepkileri yurtseverlik temelinde örgütlemek, ýrkçý-milliyetçiliðe ve islamcý-milliyetçiliðe karþý mücadeleyi sürdürmektir.

* Faþist MHP milliyetçileri A. Türkeþ sonrasýnda
bölünmüþlerdir. Ancak tümü de ideolojik-politik olarak ýrkçý-milliyetçi çizgidedirler. Ya ümitsizsinizdir
ya da ümit sizsiniz... Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz... Biz çareyiz, biz ümidiz türünden yazýlar gün
geçtikçe artmaktadýr.
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Solda
Kuzular ve Kurtlar

2005e beþ kala ABnin Türkiye ile üyelik müzakerelerine baþlama kararý almasýyla birlikte, solda yeniden birlik önerileri ortalýða atýlmaya baþlandý. Sanki AB ile üyelik müzakerelerini sol yürütecekmiþcesine,
baþ müzakereci seçimi için solun birlik olmasý gerekiyormuþcasýna ortalýða atýlan
öneriler iki boyutta ortaya çýkmýþtýr.
Bir tarafta DSden DHKP-Cye dönüþen
ve giderek HÖP-HÖC söyleminde legalize
olan Ekmek ve Adalet dergisi çevresinin
birlik çaðrýsý, diðer tarafta ÖDP kongresi
öncesinde ÖDPye egemen olan eski DY
oportünist-kariyerist yönetici kliðine yönelik
birlik çaðrýsý yer almýþtýr.
Son söylemleriyle HÖC adýný kullanan
Ekmek ve Adalet çevresinin Eylül ayýnda
baþlattýðý Devrimci Bir Merkez Giriþimi
þu sözlerle açýklanmýþtýr:
Tüm devrimci yapýlarý, emperyalizmin ve iþbirlikçi iktidarlarýn devrim
ve sosyalizmi yok etme saldýrýsýna
karþý güçlü bir barikat oluþturabilmek
ve topraklarýmýzda devrimin ve sosyalizmin sesini daha güçlendirebilmek için; ideolojisinde devrimci, pratiðinde militan bir birlik oluþturma
misyonunu üstlenmeye çaðýrýyoruz.
Anlaþýlabildiði kadarýyla HÖC adýna yapýlan birlik çaðrýsý, ne birleþik sol parti,
ne de birleþik sol cephe çaðrýsý olmamýþtýr. Biraz parti-biraz cephe anlayýþýyla formüle edilmiþtir. Sonuçta çaðrý sonrasý tüm
devrimci yapýlarla yapýlan görüþmelerden
hiçbir sonuç çýkmadýðý ve reddedenler bunun acýsýný çekeceklerdir denilerek giriþime (þimdilik) son verildiði açýklanmýþtýr.
Diðer yandan asýl olarak kulis faaliyet-

leri olarak yürütülen ÖDPye yönelik birlik
çaðrýlarý ise, bir zamanlarýn DYsinin þefi
Oðuzhan Müftüoðlunun medyanýn ilgisine mazhar olan açýklamasýyla son buldu.
Bu ülkede solun ve halkýn baþýna gelen en büyük kötülüklerin baþýnda 12 Eylül gelir. Bir askeri darbe kararý alýndýðý 12 Eylülden aylar önce biliniyordu. Arkadaþlar o
dönemde faaliyet yürüten yirmi kadar sol örgüt temsilcisiyle bu bilgiyi paylaþtýlar. (Bu insanlarýn hepsi
þimdi hayatta.) Böyle bir darbeyi engellemek için ne yapýlabilirdi? En
azýndan darbecilerin iþini kolaylaþtýracak eylemlerden kaçýnýlabilir, ortak
kitlesel eylemler yapýlabilir, önlemler
alýnabilir miydi?
O tarihten sonra 12 Eylül oluncaya kadar sekiz ay geçti. O arada sol
ne yaptý dersiniz? Bu güne kadar
kimsenin üstüne alýnmak istemediði
bu tür sorularýn yanýtýný bulmak için
o günlerin tarihini hatýrlamak yeterli.
Faþist bir darbeye karþý ortak önlemler alma konusunu kimse ciddiye almadý. Bazýlarýmýz Faþizm geliyor
diye pasifizm öneriyorlar biçiminde
yazýlar yazdý. Türkiye tarihinin en karanlýk dönemini baþlatan bir faþist
darbeye beþ kala, býrakýn bunu önlemek için ortak önlemler almayý, sol
gruplar birbirlerine karþý þiddetli bir
mücadele ve rekabet içine girdi.*
Böylece Oðuzhan Müftüoðlu, askeri dar* Oðuzhan Müftüoðlu, Sol mu dediniz?, Birgün, 30
Aralýk 2004.

!
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benin 12 Eylül 1980de yapýlacaðý bilgisine sekiz ay önce sahip olduklarýna iliþkin
tarihsel bir gerçeði ifþa ederek, böylesi bir
istihbarat bilgisine raðmen solun bir araya gelemediðini, birlik olamadýðýný, dolayýsýyla solda birlik arayýþlarýnýn anlamsýz olduðunu kanýtlamýþ oldu.
Medya, Oðuzhan Müftüoðlunun bu
açýklamasýný askeri darbeyi sekiz ay öncesinden biliyorlardý þeklinde haberleþtirerek
gerekli ilgiyi ve bilgiyi geniþ kesimlere ulaþtýrdý. Böylece kulislerdeki sol birlik tartýþmalarý yerini 12 Eylül askeri darbesi önlenebilir miydi? tartýþmasýna býraktý.
Bir tek budala bir düzine akýllýnýn
içinden çýkamayacaðý kadar soru sorarak ortalýðý birbirine katabilir!*
Bu kez de böyle olmuþtur. Ýnsanlarýn tarih bilgisi ve bilincinin tümüyle silikleþtirildiði, tarihin popüler tarih haline dönüþtürüldüðü bir dönemde biz askeri darbe yapýlacaðýný sekiz ay öncesinden biliyorduk
diye ortaya çýkmak elbette kolaydýr. Ama
tarih, tarih kitaplarýnda kalmýþ olsa da, yok
edilemez.
DYnin büyük þefinin, bir askeri darbe kararý alýndýðýný sekiz ay önce biliyorduk
dediði derin istihbarat, 13 Aralýk 1979 tarihinde Selimiye kýþlasýnda yapýlan generaller toplantýsýnda muhtýra verilmesi kararýyla baþlar. 27 Aralýk 1979 günü Kenan Evren
ve kuvvet komutanlarýnýn Cumhurbaþkaný
Fahri Korutürke verdikleri muhtýra, açýk
biçimde askeri darbenin yapýlma kararýnýn
alýndýðýnýn ifadesidir. Ve tarihin kaydettiði
gibi, 27 Aralýk muhtýrasýnýn muhatabý
bulunamamýþtýr. Gerek Demirel, gerek Ecevit, muhtýranýn muhatabý olmadýklarýný
söyleyerek, olayý geçiþtirmiþlerdir. Böylece
askeri darbe süreci baþlamýþtýr.
Türk ordu hiyerarþisi nedeniyle askeri
darbeler ancak Mart ya da Eylül ayýnda yapýlabilmektedir. Her iki ay da, terfi ve atamalarýn yapýldýðý yüksek askeri þura toplantýlarý sonrasýna denk düþer. Dolayýsýyla askeri darbenin ne zaman yapýlacaðýný bilmek
için derin bilgi sahibi olmak gerekmemektedir.
Yýllar sonra insanlarýn tarihi unuttuklarýndan yola çýkarak, biz herþeyi biliyorduk
havalarýyla ortaya çýkýp, yirmi kadar sol örgüt temsilcileriyle bilgiyi paylaþtýklarýný,
ama solun gereðini yapmadýðýný söyleyen-

"

* Devrimci Yol, Sayý:1, 1 Mayýs 1977.

ler, aþaðýdaki sözlerin de sahipleridirler:
... faþist terörün artmasý ve mevcut kurumsal faþizmin derinleþmesi,
hemen hemen her zaman bir açýk
faþist diktatörlük eðilimini de beraberinde getirmektedir. Faþist uygulamalar derinleþtikçe, bu sertleþme ortamý
içinde daima bir darbe ya da baþka
bir yolla iktidar arayan açýk faþist diktatörlük eðilimleri de gündeme gelecektir.**
Bu geliþmelerin en son geldiði
yer sivil sýkýyönetim uygulamalarýdýr.
Bugün (bir yanda) polis tarafýndan
her türlü iþkence uygulamalarý faþist
katliamlarý takviye edecek þekilde
sürdürülürken sözde anarþiyi önleme
uðruna giderek artan biçimde ordu
devreye sokulmaktadýr. Bu geliþmelerin Latin Amerika ülkelerinde sýkça
rastlanan türden sol görünümlü bir
hükümet aracýlýðýyla yürütülen baskýcý bir yönetim doðrultusundaki bir
geliþme sayýlmasý gerektiði söylenebilir ki, bu tür yönetimleri çoðunlukla açýk faþist bir yönetimin izlemesi
kaçýnýlmaz bir þeydir.***
Bu alýnan tedbirler ise (...) ordunun devreye sokulmasý yoluyla, daha
ileriki bir aþamada ordunun aracýlýk
edeceði açýk faþist bir rejime geçiþ
saðlamaktan baþka bir anlama gelmez.****
DYnin DY olarak varolduðu tüm zamanlarda en geniþ kitle içinde en dar kadro
çalýþmalarýnda eðitim kitabý olarak kullandýðý elkitabýnda þöyle yazýyordu:
Ülkemizde faþizmin týrmandýðýný ve anti-faþist mücadelenin bu
týrmanýþý önleme sorunu olduðunu
ileri süren tüm görüþler ülkemizdeki
faþizmin geliþme özelliðini kavrayamamaktadýr. Bu bakýþ açýsý faþizmi
esas olarak aþaðýdan yukarýya (kitle tabanýna dayanarak) mevcut devlet cihazýný ele geçirmeye yönelik bir
geliþme þeklinde kavradýðý için, faþizmin iktidara geliþini, týrmanýþýný önleme sorunu olarak kavramaktadýrlar.
Bu anlayýþ faþizme karþý mücadelenin doðru olarak yürütülmesinin en
** Devrimci Genclik, Sayý 12, 13 Eylül 1976.
*** Devrimci Yol, Sayý 21, Aðustos 1978.
**** Devrimci Yol, sayý 20, Temmuz 1978.
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büyük engelidir.
Bu anlayýþ sadece anti-faþist mücadelenin program hedeflerini demokrasiyi koruma þeklinde saptýrmakla kalmamakta, gerek açýk diktatörlüklerin askeri faþist terörünü, gerekse gizli faþizm dönemlerindeki
resmi ve sivil faþist terörün anlamýný
kavrayamamaktadýr. (TÝP vb. gibileri
Devlet Güvenlik Kuvvetleriyle faþist
komandolarý karþý karþýya getirme
politikasýný savunabilmekteler!) Sorun
bir sýkýyönetimi ya da askeri darbeyi
önlemeye indirgenmekte, faþizmin
asýl kaynaðý olan devlet demokratikleþtirilmeye(!) çalýþýlmakta, her türlü
faþist terörün faþizmin yayýlmasýna
hizmet ettiði görülmeyerek, faþist terör karþýsýnda (ona karþý çýkýlmamasý
þeklinde) oyuna gelmeme uyanýklýðý(!) önerilmektedir. Bu anlayýþlar yýkýlmadan, anti-faþist mücadelenin bir
devrim sorunu olduðu kavranmadan
baþarýya ulaþýlamaz.*
Tüm bunlar yokmuþcasýna, kendileri tarafýndan yazýlýp-çizilmemiþcesine bugün ortaya çýkýp Faþist bir darbeye karþý ortak önlemler alma konusunu kimse ciddiye almadý. Bazýlarýmýz Faþizm geliyor diye pasifizm
öneriyorlar biçiminde yazýlar yazdý diyebilen þef, asýl sorunun askeri darbe olup olmayacaðý deðil, buna karþý nasýl savaþýlacaðý sorunu olduðunu da bir yana býrakmýþtýr.
Öncü savaþý devrim stratejisi deðildir. Devrim stratejisi, devrimin temel ve genel yolunu belirler. Ülkemizde devrim uzun dönemli bir silahlý savaþ yolundan, ülkemize özgü bir
halk savaþýndan geçerek zafere ulaþacaktýr. Öncü savaþý, ülkemizde halk
savaþýnýn geçmek zorunda olduðu;
halk savaþýnýn ilk evresinde geçilecek
olan bir ara aþama veya taktik evredir. Emperyalizmin 3. bunalým dönemine has geliþmelerin bir sonucu
olarak halk savaþýnýn baþlangýç aþamasý proletarya partisinin örgütleyip
yürüteceði öncü-gerilla mücadelesi
ile karakterize olacaktýr.**
* Faþizm üzerine birkaç söz (KSD eleþtirisi), Devrimci Gençlik Broþürü, Aralýk 1976.
** Devrimci Yol, Bazý Teorik Sorunlar Üzerine,
Sayý: 18, 22 Mayýs 1978.

Tarihin sorusu þudur: Sizin proletarya
partisinin örgütleyip yürüteceði öncü-gerilla
mücadelesine ne oldu? Yine kendilerinin
söylemi ile öncü savaþýný yürütecek partinin partileþme süreci ne olmuþtur?
Söz kendilerine aittir, yargý ise tarihe býrakýlmýþtýr:
Bugün ülkemiz devriminin temel
meselesi proletaryanýn öz örgütünün
yaratýlmasý meselesidir. On yýllardan
bu tarafa pek çok kiþinin tekrar edip
durduðu ve fakat hala gündemin birinci maddesi olmaya devam eden
partinin yaratýlmasý görevi karþýmýzdaki temel görevdir. Biz bugün bu
görevin yerine getirilmesi için bilinçli
ve örgütlü bir çabanýn gerektiðini tekrar ediyor; partileþme yolunda yapýlmasý gerekenleri saptýyoruz.
Bu temel görevin baþarýlabilmesi
için sadece yapýlmasý gerekenleri
saptamak yeterli deðildir. Esas olan
bunlarý hayata geçirebilmektir. En
doðru deðerlendirmeleri yapsak, bu
yolda en tutarlý þeyleri önersek bile
hayata geçiremiyorsak eðer, hiçbir
þey yapmýþ sayýlmayýz. Söylediklerimizi pratikte gerçekleþtirmek için
bütün gücümüzle çalýþmalýyýz. Bu
yoldaki pratiðimiz bizim devrimciliðimizin mihenk taþý olacaktýr. Tarih
bizi içinde bulunduðumuz süreçte bu
görevi yerine getirip getiremediðimize bakarak yargýlayacaktýr.***
Ýþte DYnin büyük þefinin ve ÖDPnin
fahri danýþmanýnýn medyatik ifþaatlarý
böylesi bir tarihe sahiptir.
Bu tarihi bir yana býrakan bir baþka fahri danýþman da þunlarý söylemiþtir:
Seksen öncesinin yoðun silahlý çatýþma ortamý içinde Devrimci
Yolun ortamý gerginleþtiren deðil
frenleyici bir siyasi çizgi izlediði
söylenebilir.***
Ve bugün ortaya çýkýp, herþeyi bildiklerini, ama solun, sol içi rekabet ve çatýþmalar nedeniyle bir araya gelemediðini söyleyenler, kendilerinin bir dönemlerin dayýlarý olduklarýný da unutmuþ görünmektedirler. Bugün öylesine masum ve maðdur
postuna bürünmüþlerdir ki, 12 Ey-lüle beþ
*** Devrimci Yol Bildirge, Nisan 1977.
*** Bülent Forta, Yeniden, Devrimci Yol Dosyasý,
Sayý: 24, s: 13-14.
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kala Murat Belge ve Mihri Belliden sol içi
çatýþmalarý önlemek için bildiri yayýnlamalarý talebinde bulunduklarýný söyleyebilmektedirler. Tarihi unutmuþ olanlar ya da bilmeyenler sanacaktýr ki, 12 Eylül öncesinin DYsi
kuzu, geri kalan sol kurttur. Semt pazarcýlarýndan devþirilen lümpenlerle oluþturduklarý SDBlerle solda terör estirenler onlar deðildir. Bilenlerin unuttuðu, bilmeyenlerin zaten bilmedikleri bu tarihte DY kuzularýnýn en yoðun biçimde çatýþtýðý sol yapýlar dayýlarýn dayýsý KSD ile HK ve DS olmuþtur.
Yine onlarýn yazdýklarý tarih okunduðunda sanýlýr ki, 12 Eylül öncesinde tüm sol
örgütler sol içi rekabet ve þiddet nedeniyle askeri darbeye karþý savaþmak için gerekli iþleri ve hazýrlýklarý yapamamýþlar, dolayýsýyla 12 Eylül karþýsýnda hazýrlýksýz yakalanmýþlardýr!
Sol tarihte DY bir ekoldür. Demagojiden oportünizme kadar her alanda kendine özgü yol ve yöntemleri olan bu ekol,
ayný zamanda soldaki dayýlýðýn ekolüdür. Bu ekolde okumuþ olanlar, ne denli
mezuniyet belgesine sahip olmasalar da,
her zaman bu ekolün yol ve yöntemlerini
kendi faaliyetlerine taþýmýþlardýr. DYnin askýcýlarý DSliler bu ekolün eski öðrencileri olduklarýný bir yana býrakarak, bugün sol
içi þiddetin amansýz düþmanlarý olarak
kuzulaþmýþlardýr.
Ama ne yazýk ki tarih devam etmektedir.

$

DY þefi Oðuzhan Müftüoðlunun açýklamalarýnýn ardýndan HADEPlilerin (yasal bir
sorun olmadýðý düþünüldüðünde PKK olarak tanýmlanan kesimler) HÖClülere (Ekmek ve Adalet dergisi çevresi ya da eski DS
liler vb. þeklinde tanýmlanabilir) saldýrýsý haberleri sol medyada yer almýþtýr.
Sol medya haberlerine ve yapýlan açýklamalara göre, HADEPliler Cephe þaþýrma,
sabrýmýzý taþýrma, PKK burada Cephe nerede sloganlarýyla Ýstanbulda HÖClülerin
bulunduðu semt kahvelerini basmýþlardýr.
Baskýn sonrasýnda HÖClüler meþru ve demokratik tepkilerini ortaya koymak için HADEP il binasý önünde protesto eylemi yapmýþlar ve ardýndan sen yaptýn-ben yaptým
tartýþmalarýna giriþmiþlerdir.
Sanki Oðuzhan Müftüoðlunun sol içi
çatýþmalara biçtiði deðeri onaylarcasýna geliþen bu olaylar, bugün için her ne kadar
tatlýya baðlanmýþ görünse de, solda dayýlýðýn ne denli etkili olduðunu da göstermiþtir. Geçmiþten farklý olarak, bu kez maðdurlarýn eski dayýlar, dayýlarýn da eski
dayýlar olmasýdýr.
Ýþte solda, sol adýna ortalýkta dolaþan
kurtlar ve kuzular böylesine iliþkiler içinde, bir yandan birlikçi, diðer yandan tetikçi olarak misyonlarýný yerine getirmektedirler. Buradan çýkartýlabilecek tek sonuç,
tarihin doðru ve tam olarak bilinmesi ve
oportünizme karþý amansýz mücadelenin
sürdürülmesi gereðidir. Gerisi kurtlar ve kuzular masalýdýr.
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Baðdattaki Hurmalar
Psiko-Ekonomi

Yýllar önce Kemal Derviþin yakýn arkadaþý, müzmin CHP baþkan aday adayý Prof.
Dr. Hurþit Güneþ, Star televizyonunda katýldýðý bir programda þöyle söylüyordu:
Biz ekonomistler sorumlu davranmak zorundayýz. Eðer ekonominin
kötüye gittiðini söyleyecek olursak,
piyasalarda panik baþgösterir. Bu nedenle durum kötüye gittiðinde daha
dikkatli olmalýyýz.
Bu sözlerin üzerinden yýllar geçti. Ancak
medya ekonomistleri ile üniversite ekonomi kürsüsü sahipleri ülke ekonomisine iliþkin tahlil ve yorumlarýnda sorumlu, devlet
adamý sorumluluðuna yakýþýr bir biçimde
sorumlu davranmaya devam ettiler.
Bu sorumlu ekonomist tutum, giderek
ekonomik olaylarýn ve bunalýmlarýn psikolojik nitelikte olduðuna iliþkin bir kaný oluþturdu. Bu kanýyla (ve her zaman olduðu gibi
imanla) enflasyonun psikolojik bir olay olduðu, eðer insanlar enflasyon beklentisinden kurtarýlabilinirse enflasyon olgusunun
ortadan kalkacaðý düþüncesi ekonomi yöneticilerinde egemen olmaya baþladý. Saygýn
ekonomistler, büyük ciddiyetle ekonomide
beklentiler ya da rasyonel beklentiler teorisi üzerine yazýlar yazmaya, dersler vermeye baþladýlar.
Medyanýn iki güzide ekonomistinin yayýnladýðý kitapta þunlar yazýlýdýr:
... gerçekte, ekonomik dengenin
oluþmasýnda ekonomik bireylerin çeþitli deðiþkenlikler üzerinde ileriye dönük beklentileri çok önemli bir rol
oynamaktadýr. Ekonomik deðiþkenlerdeki ileriye dönük beklentiler geçmiþ deneyimler ve ekonomik yapý-

dan (tüketim ve yatýrým eðilimleri
gibi) önemli ölçüde etkilenmektedir.
Futboldan örnek verelim. Hakem
çift vuruþ vermiþ olsun. Kaleci kalesinde topun nereye atýlacaðý konusunda bir beklenti içerisinde. Atýþýn
çift vuruþ þeklinde olmasý kalecide
topun doðrudan kaleye atýlmayacaðý
konusunda bir beklenti yaratýyor. Yani beklenti çift vuruþun kuralýndan
geliyor. Çünkü çift vuruþ yapýldýðýnda, gol olabilmesi için topun atýþý yapanýn dýþýnda bir oyuncuya deðmesi
gerekiyor. Halbuki, atýþýn çift vuruþ
yerine serbest vuruþ olmasý durumunda kalecinin beklentileri içinde
topun doðrudan kaleye doðru vurulabileceði de olacaktýr. Çünkü serbest
vuruþta topun doðrudan kaleye girmesi durumunda da gol geçerli olacaktýr.
Ekonomideki beklentiler futboldaki gibi yalnýzca oyunun kurallarýndan
kaynaklanmaz. Karar alma sürecinde
edinilen bilgiler beklentilerin oluþturulmasý açýsýndan çok önemli olmaktadýr.*
Görüldüðü gibi, medyanýn bu iki güzide ekonomisti, her ne kadar televoleci ekonomistlerden olmasalar da, ekonomik olaylarý futbolla açýklamaktan kendilerini alamamýþlardýr. Ancak bu kadar kusur kadý kýzýnda da mevcut olduðundan önemli sayýlmamalýdýr. Demektedirler ki, beklentileri
ekonomik yapý kadar, elde edilen bilgiler de
* Dr. Mahfi Eðilmez-Dr. Ercan Kumcu, Ekonomi Politikasý, s. 291.
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yönlendirmektedir.*
Ýþte bu vargýdýr ki, piyasa aktörlerinin
ve siyasal yöneticilerin iþlerini alabildiðine
kolaylaþtýrmýþtýr. Artýk enflasyonu düþürmek
istiyorsanýz, insanlarý enflasyonun düþeceðine inandýrmanýz yeterli olacaktýr. Eðer faizlerin düþmesini istiyorsanýz, ayný þekilde insanlarýn faizlerin düþeceðine inanmalarý yetecektir. Ýnsanlarýn dolar birikimlerini bozdurmak istiyorsanýz, onlarý dolarýn deðer
kaybedeceðine inandýrmanýz sizi sonuca
ulaþtýracaktýr.
Tüm bu iþler yapýlýrken, tek sorun elde
edilen her bilginin doðru olmayabileceðidir.
Yukarda sözünü ettiðimiz yazarlarýn sözleriyle ifade edersek, beklentilerin elde edilen haberler yoluyla þekillenmesi ve elde
edilen haberlerin her zaman doðru olmayacaðý gerçeði piyasalarýn dengesini oynak
yapabilmektedir.** Ama alan almýþ, satan
satmýþ olacaðýndan, piyasa dengeleri ne
denli oynak olursa olsun, her durumda beklentileri yönlendirenler bu iþten kazançlý çýkmýþ olacaklardýr.
Buraya kadar yazdýklarýmýzý iktisat dilinden politik dile çevirirsek, ekonomide
beklentiler teorisi, siyasal manipülasyon ve
dezenformasyondan baþka birþey deðildir.
Ýktisat dilinde beklentileri yönlendiren bilgiler denilen þey, politik propaganda araçlarýnýn iþlevlerinden bir tanesidir. Bir siyasal
yönetimin ya da siyasal partinin her türlü
propaganda aracýný kullanarak kendisini
baþka türlü sunabilmesi nasýl olanaklý olabiliyorsa, ekonomi alanýnda da ayný olanak
sözkonusudur. Borsa ve ticaret spekülasyonlarý bunun en açýk örneðidir.
Bankacýlýðýn amacý ticarete kolaylýk saðlamaktýr, ve ticareti kolaylaþtýran her þey, spekülasyonu da kolaylaþtýrýr. Ticaret ile spekülasyon bazý
hallerde öylesine sýkýfýkýdýrlar ki, hangi noktada ticaretin bitip hangi noktada spekülasyonun baþladýðýný anlamak olanaksýzdýr. Banka bulunan
yerlerde, sermaye daha kolay ve daha düþük faiz oranýyla elde edilir.
Ucuz sermaye, spekülasyonu kolaylaþtýrýr, týpký, ucuz dana etiyle biranýn,
oburluðu ve ayyaþlýðý kolaylaþtýrmasý
gibi.***

&

* Dr. Mahfi Eðilmez-Dr. Ercan Kumcu, Ekonomi Politikasý, s. 292.
** agk, s. 292.

J. W. Gilbartýn bu saptamasý üzerine Engels þöyle yazar:
Ticaret ile spekülasyon bazý hallerde öylesine sýkýfýkýdýrlar ki, hangi
noktada ticaretin bittiðini, hangi noktada spekülasyonun baþladýðýný anlamak olanaksýzdýr. Satýlmamýþ metalar üzerinden avans almak ne kadar kolay olursa, bu gibi avanslar o
kadar fazla alýnýr, ve sýrf karþýlýk göstererek avans para almak için meta
imali ya da zaten imal edilmiþ bulunan metalarý uzak piyasalara sevketmek þeklindeki yersiz teþvik o ka- dar
büyük olur. Bir ülkenin tüm iþ aleminin böylesine bir sahtekârlýk dalgasýyla ne ölçüde kuþatýlabileceðini
ve bunun sonunun neye varaca- ðýný,
1845-47 yýllarý arasýndaki Ýngiliz ticaret tarihi bütün çýplaklýðý ile gözler
önüne serebilir. Kredinin neler yapabileceðini bu bize gösterir.****
Bugün olumlu olduðu ilan edilen her
türlü ekonomik geliþme, medya ve camiler aracýlýðýyla manipüle edilen ticari ve
mali spekülasyonlardan ibarettir.
Ýhracat teþvikleri ve ihracat ve ithalat kredileri yoluyla finanse edilen ticari spekülasyonlar öylesine boyutlara ulaþmýþtýr ki, artýk
ülke içinde herhangi bir malýn üretilip üretilmediðinin hiçbir önemi kalmamýþtýr. Tam
bir Kayserili mantýðý ile herþey alýnýp satýlmaktadýr. Ýhracat patlamasý ithalat patlamasýna dayandýrýlmýþtýr. Ýthal edilen hemen
her þey, hem iç pazarda satýþa sunulmakta, hem de ihraç edilmektedir. Takýyyecilerin I. ve II. MC hükümetlerinden elde ettikleri deneyimlerle bu spekülasyonlar kitabýna
uydurulmaktadýr. DÝE ve Merkez Bankasý
kayýtlarýyla oynanmakta, kalemler deðiþtirilmekte, veriler ya gecikmeli olarak ya da
deðiþtirilerek kayda geçirilmektedir. 19992003 arasýnda Yunanistan ve Ýtalyanýn yaptýðý bütçe hesaplarýný çarpýtma yöntemi kullanýlmaktadýr.
Ýktisatýn her cinsten para teorileri bu
spekülasyon ortamýnda iþe yaramaz aletler
durumuna dönüþmüþtür.
Bilinebileceði gibi, burjuva iktisatýn para teorisine göre, döviz kurlarýndaki deðiþ*** J. W. Gilbart, The History and Principle of Banking, London 1834 s. 137, 138.
**** K. Marks, Kapital, Cilt: III, s. 358-359, Engelsin
notu.
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kenliklerden en çok ithalat ve ihracat etkilenir. Dolayýsýyla dýþ ticaret açýðý veren ülkeler, ithalatý sýnýrlandýrmak ve ihracatý artýrabilmek amacýyla kendi ulusal paralarýný devalüe etme yoluna giderler. Bunun sonucu,
ihraç ürünlerinin fiyatý döviz cinsinden düþerken, ithal mallarýnýn fiyatý ulusal para cinsinden yükselir. Eðer bir ülkede döviz fiyatlarý sürekli yükselirse, bu durumdan en çok
kârlý çýkan ihracat þirketleri olur. Dolayýsýyla
döviz fiyatlarýndaki her düþme ihracatçýnýn
tepkisine yol açar.
Bizde olduðu gibi, dolarýn son iki yýlda
sürekli deðer kaybettiði, dolayýsýyla TLnin
sürekli deðer kazandýðý koþullarda, klasik
iktisat teorilerine göre, bu iþten en zararlý
çýkan kesim ihracat sektörüdür. TLnin aþýrýdeðerlenmesi, ayný iktisat teorilerine göre,
ihracatý frenler ve ithalatý artýrýr. Bunun sonucu olarak ülke içinde üretim düþer, iþsizlik artar, dýþ ticaret açýðý ve cari iþlemler açýðý büyür.
Ekonomideki bu geliþme, kaçýnýlmaz
olarak siyasal sonuçlar doðurur. Siyasal yönetim geliþmelerin yönünü deðiþtirmek için
göreve çaðrýlýr. Bunu yapmadýðý ya da yapamadýðý koþullarda siyasal muhalefet yükselir. Er ya da geç ekonomik ve siyasal bir bunalým patlak verir.
Ancak bugün piyasalara bakýldýðýnda,
herkes ekonomik gidiþattan memnun görünmektedir. Arasýra iþbilmez birkaç ihracatçýnýn TLnin (ya da YTLnin) aþýrý-deðerlenmesinin ihracatçýyý zor durumda býraktýðýna
iliþkin açýklamasý medyada yer alsa da,
bunlarý hiç kimse (AKP bile) ciddiye almamaktadýr. Bir yandan ihracat rekor üzerine rekor kýrarken, diðer yandan ithalat rekor üzerine rekor kýrmaktadýr. Piyasalar neredeyse aðzýna kadar dolarla dolmuþtur. Dolar sudan ucuz ve boldur. Bu dolar bolluðunda cari iþlemler açýðýný kapatmak da
hiç sorun olmamaktadýr. Bir yandan rekordan rekora koþan ihracattan gelen dolarlar, diðer yandan turizm gelirlerinden gelen dolarlar ve nihayetinde kaynaðý belli olmayan dolar giriþleri dolar bolluðuna yol açmýþtýr. Artýk dolarýn fiyatý üç ayda bir dalgalanan bir seyir izlememekte, neredeyse
iki yýldýr ayný düzeyde seyretmektedir. Böyle olunca ihracatçýnýn dolar üzerinden yaptýðý anlaþmalardan doðan kur farký riski
de en aza inmiþtir.
AB ile müzakerelere baþlanma tarihinin
verilmesiyle birlikte ülkeye akýn edeceði ka-

bul edilen doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýyla gelecek dolar-sermaye beklentisi de dolarýn deðer kaybetmesini teþvik etmektedir.
Bu ortamda iktisatçýlar (ister medya
köþe yazarlarý, ister televoleci ekonomistler
olsun) cari iþlemler açýðýnýn tehlike sinyali verdiðine iliþkin yaptýklarý yayýnlardan vazgeçmiþlerdir. Hiçbiri ortalýkta nelerin döndüðünü anlamýþ görünmemektedirler.
Böyle olunca da, ekonomi ekonomistlere emanet edilemeyecek kadar ciddi bir iþ
haline gelmiþ, sýradan medya köþe yazarlarý birer psiko-ekonomist olarak boy göstermeye baþlamýþlardýr. Bardaðýn dolu tarafýný
görmekle baþlayan yazýlar, ekonominin ne
denli iyiye gittiðine iliþkin methiyelerle devam etmektedir. Borsanýn tarihi rekorlarý
bu methiyeleri daha da artýrmýþtýr.
Sýradan köþe yazarlarýnýn ekonomistliðe
soyunmasý, ekonomi köþe yazarlarýný iþsizgüçsüz býrakma eðilimi göstermenin ötesinde, ekonomistlerin gündemini de belirlemeye baþlamýþtýr. Artýk enflasyon canavarý
yenilmiþ, faizler düþmüþ, döviz darboðazý
aþýlmýþ, ihracat artmýþ ve iç ticaret canlanmýþken, ekonomistlere de iþ kalmamýþ görünmektedir.
Ýþte bu geliþme içinde, iþlerini kaybetme
tehlikesi ile yüzyüze kalan medya ekonomistleri cari iþlemler açýðýndan dýþ ve iç
borçlar sorununa sýçrama yaparak kendilerine yeni bir iþ alaný açmaya çalýþmaktadýrlar. Ama onlara da yanýt gecikmemiþtir:
Bunca dolar bolluðunda borç sorunu diye
bir sorun yoktur!
Medyada kelaynak kuþu misali nesli
tükenmiþ birkaç iktisatçýdan birisi olan Güngör Uras Bir yerlerden dolar fýþkýrýyor baþlýklý yazýsýnda þöyle yazmaktadýr:
Bundan üç yýl önce, bankalar
Tüpraþýn olaðan petrol ödemesi için
piyasadan 30 milyon dolar topladýðýnda, piyasa altüst olur, Bankalar döviz alýmýna geçti diye, döviz fiyatý tavana vururdu.
Bugünkü duruma sevinmemek
mümkün deðil de... Bu bolluðun kaynaðýný bilen yok. Acaba bizim döviz
hesaplarýmýz mý yanlýþ?.. Belki de bizim döviz açýðýmýz falan yok. Çünkü
bu durumun izahý yok. Önce denildi
ki, Iraktan geliyor. Sonra denildi ki,
hudut ticaretinden geliyor. Derken
denildi ki, halkýmýz yurtdýþýndan do-
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larlarýný getiriyor. Olmadý... Dolarlarýn
yastýk altýndan çýktýðý, cepteki dolarlarýn bozdurulduðu söylendi. Ýyi de...
Bu kaynaklar ne zengin kaynak ki, üç
yýldýr döviz geliyor, geliyor... Kaynak
tükenmiyor.*
Ve bu tükenmez kaynak, dýþ borçlanma ve yeþil sermaye giriþinden baþka bir
þey deðildir. Her ikisi de ticari ve mali spekülasyonda patlama yapmýþtýr.
Düne kadar devlet (kamu) tek dýþ borçlanýcý konumundayken, 1990lardan sonra
bankalar sendikasyon kredisi adý altýnda
dýþ borçlanmaya yönelmiþlerdir. Bugün ise,
seküritizasyon kredileri yeni dýþ borçlanma enstrümanlarý olmuþtur. Ýktisat diliyle ifade edersek, bu yeni araç varlýða dayalý menkul kýymet ihracýdýr. Artýk dýþ borç
saðlayabilmek için, tüyü bitmemiþ yetimin
hakký bile varlýklaþtýrýlmýþ ve borçlanma
için garanti olarak dýþ finans kesimlerine sunulmuþtur.
Ýþte bir medya haberi:
 23 kasým 2004  Ýþ Bankasý, havale akýmlarýna dayalý seküritizasyon (varlýða dayalý menkul kýymet ihracý) iþlemi çerçevesinde 600 milyon
dolarlýk kaynak saðladý. Kredinin üç
transtan oluþtuðu, bu translarýn son
vadelerinin 7, 8 ve 10 yýl olduðu kaydedildi. Ýþ Bankasý Genel Müdürü Ersin Özince, bankanýn sadece Türkiye
de deðil, dünyada da þimdiye kadar
havale akýmlarýna dayalý olarak yapýlan ve iki sigorta kuruluþu tarafýndan
ayný anda sigortalanan en yüksek tutarlý seküritizasyon iþlemini tamamladýðýný bildirdi...
Verilen bilgiye göre, Standard
Chartered Bank liderliðinde gerçekleþtirilen iþlem, MBIA Insurance Corporation ve AMBAC Assurance Corporation tarafýndan sigorta edildi.
Dünyanýn önde gelen derecelendirme kuruluþlarýndan Standard and
Poors ve Moodys tarafýndan derecelendirilen seküritizasyon iþlemi, bir
Türk bankasýnýn uluslararasý piyasalardan bir defada saðladýðý en yüksek kaynak olma özelliðini taþýyor.
Görüldüðü gibi, dünyada, þimdiye kadar sözcükleriyle süslü üç transtan olu-

!

* Güngor Uras, Milliyet, 31 Ocak 2005.

þan haber, Ýþ Bankasýnýn havale iþlemleri
gelirlerini 7-10 yýl süreyle ipotek altýna aldýrttýðýna iliþkindir.
Haberin sunuluþundan da görüldüðü gibi, herþey çok iyi olmasýnýn ötesinde, dünya çapýnda önemli bir olaydan söz edilmektedir. Uluslararasý tefeci bankalardan
ipotek karþýlýðý (varlýða dayalý) alýnan borç,
ayný zamanda iki sigorta kuruluþu tarafýndan ayný anda sigortalanmasý büyük bir
marifetmiþ gibi sunulmaktadýr.
Oysa ortada bir borçlu (Ýþ Bankasý) ve
bir borç verenin, yani alacaklýnýn (Standard
Chartered Bank) olduðu bir borç iþlemi sözkonusudur. Alacaklý taraf parasýný garanti altýna alabilmek için Ýþ Bankasýnýn borcunu
sigortalattýrmýþtýr. Bankalarla azçok iþi olan
herkesin bildiði gibi, bu sigorta iþlemi borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda
borcu üstlenecek olan kefil durumundadýr.
Ve herkes bilir ki, kefil, ancak borçlunun
borcunu ödeyemeyeceði düþünüldüðünde
istenilir.
Ýþ Bankasý dünyanýn en büyük seküritizasyon iþlemini yaparken, hem ülke içi ve
ülke dýþý havale iþlem gelirlerini ipotek altýna aldýrtmýþ, hem de iki uluslararasý sigorta
þirketine prim ödeyerek borcuna kefil olmalarýný saðlamýþtýr. Bu yapýlan bir deha ürünü olmayýp, uluslararasý mali piyasalarda
tefecilerin eline düþmek anlamýna gelmektedir.
Eðer bir banka kendisinin gelecekteki
gelirlerini ipoteklettirerek borçlanmaya gidiyorsa, bunun anlamý, kendisinin artýk bir
banka olmaktan çýktýðýdýr. Olaðan durumlarda bir bankanýn borcu, onun mevduatlarýdýr. Eðer banka yeterli mevduat toplayamýyorsa, kendisinin bankacýlýk iþlevi sona
ermiþ demektir. Cumhuriyet Türkiyesinin ilk
özel bankasý olan ve hisselerinin %28,6sý
Atatürkün mirasý olarak CHPye ait olan Ýþ
Bankasý bu hale düþmüþtür.
2004 yýlýnda özel banka ve þirketlerin*
sendikasyon, seküritizasyon ya da Murabaha adý altýnda aldýklarý dýþ borçlarýn
toplamý 10 milyar 584 milyon dolar olmuþtur. Ýþte piyasalardaki dolar bolluðunun temel nedenlerinden biri budur.
Yol açýlmýþtýr. Artýk tüm banka ve þir* Bunlarýn bir kýsmý þunlardýr: Turkcell, Boyner Holding, Oyak, Petrol Ofisi, Doðuþ Holding, Arçelik,
Koçbank, Akbank, Dýþbank, Finansbank, Eximbank,
Vakýfbank, Ýþbankasý.
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ketler, T. Özalýn köprü gelirlerini satýþa çýkarmasý gibi, her türden gelirlerini ve varlýklarýný ipotek ettirerek dýþ borçlanmaya gitmektedirler. Alýnan borçlar, devlet iç borçlanma kaðýtlarýna yatýrýlmakta ve tüketici
kredilerine dönüþtürülmektedir. Böylece ülkenin tüm geleceði ipotek altýna alýnmýþ
olup, iç borçlanma ya da tüketici kredileriyle bugünden tüketilmektedir.
Bu yol açýldýktan sonra, özel bankalarýn
ve þirketlerin iç piyasadan dolar almaya ihtiyaçlarý kalmamýþtýr. Dolayýsýyla iç piyasada bunlarýn dolara olan talepleri büyük ölçüde azalmýþtýr. Bu da dolarýn sürekli deðer kaybetmesine yol açmaktadýr.
Her ay bir milyar dolar yurtdýþýna transfer edilmektedir. Ýktisat diliyle söylersek,
dýþ sermaye hareketlerinde net dýþ transfer
aylýk olarak bir milyar dolardýr. Bu kâr transferleri tümüyle faiz ödemeleriyle gerçekleþtirilmektedir. Bu transferlerin karþýlýklarý sanayi ve tarým üretiminden elde edilen kârlarla saðlanmadýðýndan, sürekli yeni borçlanmaya gidilmektedir. Bunun adý da iç ve dýþ
borçlarýn döndürülmesi olmaktadýr. Yarýfeodal dönemlere özgü tüccar zihniyeti ile
Alinin külahý Veliye giydirilerek gerçekleþtirilen bu borç çarký ülkenin orta vadeli tüm
gelirlerinin ve varlýklarýnýn ipotek altýna alýnmasýna yol açmýþtýr.
Þimdi ülkenin uzun vadeli tüm varlýklarýnýn ipoteklenmesi gündemdedir. Sendikasyon, seküritizasyon, murabaha ya da sukuh adlarýyla alýnan tüm borçlar, özel ve tüzel tüm kuruluþlarýn maddi varlýklarýnýn
(gayri menkuller dahil) ipoteklenmesiyle sonuçlanmaktadýr. Mortgage ya da islami
adýyla sukuh yoluyla kiþilerin mal ve mülklerinin de yabancý finans çevrelerine ipoteklenmesi gelinen son noktayý oluþturmaktadýr.
Bundan sonraki aþama, ipotekli dýþ borçlarýn haciz iþlemlerinin baþlatýlmasý aþamasýdýr. DÝE ve Hazine Müsteþarlýðýnýn doðrudan yabancý sermaye giriþi olarak sunmaya hazýrlandýðý bu haciz iþlemleri sonucunda
ülke içindeki pek çok þirket ve mülkiyet yabancýlarýn eline geçecektir.

Bu geliþme, ülkenin ekonomik deðil, siyasal varoluþunu ortadan kaldýracak nitelikte olmasýna karþýn, büyük bir medyatik propaganda ile yabancýlarýn varlýðýndaki her artýþýn yeni iþ olanaklarý yaratacaðý
beklentisi egemen olmuþtur. Ýnsanlar yabancý sermaye sayesinde iþ bulacaklarý beklentisine sokulduklarýndan, yabancý sermayenin
artan varlýðýndan hiç kimse endiþe duymaz
hale getirilmiþtir. Üniversite gençliði yabancý bir þirkette kariyer sahibi olacaðý düþüyle pasifize edilmiþtir. Unutulan ve unutturulan ise, kýsa vadeli ipotekli borçlanmanýn sorunlarýný orta vadeli ipotekli borçlanmayla,
orta vadeli ipotekli borçlanmanýn sorunlarýný uzun vadeli ipotekli borçlanmayla çözülmesinin varacaðý son nokta ipotek edilecek
hiçbir þeyin kalmamasýdýr. Bu, kiþilerin, þirketlerin, bankalarýn ve devletin resmen iflasýdýr.
Bir yazar, çok avam bir dille bu gerçeði þöyle ifade etmiþtir:
Sayýn okuyucularým, El parasýyla düðün yapýlmaz. Kimse parasýný
kimsede býrakmaz. Bugün ucuz ucuz
piyasada dolanan paralarý, faiziyle
yarýn geri göndermek zorundayýz.
Bizim bir atasözümüz var... Baðdatta
çekirdeðinle yuttuðun hurmalar, Ýstanbulda baðýrsaklarýný týrmalar derler... Hurmalarý yutmak kolay da...
Çekirdeklerini ne yapacaðýz?*
Ülkenin baðýmsýzlýðýndan sözedenlere
gülüp geçenler, Baðýmsýz Türkiye sloganýnýn çaðdýþý olduðunu ilan edenler, tek kurtuluþun AB üyeliði olduðunu düþünenler, ülkenin geleceðini hiçbir biçimde önemsememektedirler. Onlar birey olarak dünyanýn
herhangi bir yerinde yaþayabileceklerine
inandýrýlmýþlardýr. Kayserili tüccar mantýðýyla herþeyi alýp-satarak kendi yollarýný bulacaklarýna inanmaktadýrlar. Ama ülkeler satýlabilinse de, yeniden satýn alýnabilinmesi
olanaksýzdýr. Avamca ifade edersek, asýl
hurmalarýn çekirdeðinin ne anlama geldiði
o gün anlaþýlacaktýr. Tabii iþ iþten geçtikten
sonra.

* Güngor Uras, Milliyet, 31 Ocak 2005.
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ULAÞ BARDAKÇI

1947 Hacýbektaþ/19 Þubat 1972 Ýstanbul

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

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

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

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

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

ERÝÞ YAYINLARI
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