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ABDnin ve ABnin, geliþen son
siyasal olaylarýn içindeki rolü üzerine
baþlayan tartýþmalarýn bayrak krizi
sonrasýndaki durumunu ele alan
genel bir deðerlendirme.
1 Nisan günü DÝEnin yayýnlamýþ
olduðu büyüme rakamlarýnýn gerçek
niteliði üzerine bir inceleme.
Büyüyen ve geliþen ekonominin
içinde bulunduðu durum ve sýcak
paranýn yaratmýþ olduðu sonuçlar.

Bazý aklýevvel eski solcularýn partisiz parti teorileriyle geliþtirdikleri
dünya üniversitelerinin reformu
projeleri üzerine.

Onlar,
Halkýn
Devrimci
Öncüleriydiler.
Mücadelelerinin
ve sonuçlarýnýn
bilincinde
olarak
savaþtýlar.
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5 TÜRK VAR!
DÜNYANIN EN ÝYÝ 500 ÜNÝVERSÝTESÝ
LÝSTESÝNDE TÜRKÝYE YOK!
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SEKA eylemleri ve bu eylemlerde
solun durumu üzerine bir deðerlendirme.
Amerikan emperyalizminin Irak
iþgalinin ikinci yýlýnda, Dünya Bankasý
baþkanlýðýna getirilen neo-con
Wolfowitzin yeni misyonu üzerine.
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Düðmeye Kim Bastý? (II)

At iziyle it izinin birbirine karýþtýðý yer

Legal ve legalize olmuþ sol, küçük-burjuva globalist aydýnlarýyla birlikte SEKAyla,
6 Mart kadýnlar günü yürüyüþüne polis saldýrýsýyla, Nevrozla uðraþýrken ve 1 Mayýs için
start alýrken, birden bire bayrak krizi patlak verdi.
Mersindeki 21 Mart Nevroz gösterileri sýrasýnda Türk bayraðýnýn iki velet tarafýndan
yerlerde sürüklenmesiyle baþlayan bayrak
krizi, sözcüðün tam anlamýyla AKPnin ipinin çekildiði gün oldu. Nevroz kutlamalarýndaki olayý protesto etmek için her eve
ve iþyerine bir bayrak kampanyalarýnýn
baþlatýlmasý ve bayraða sahip çýkma mitinglerinin düzenlenmesi, popüler ifadeyle,
düðmeye kim bastý? sorusunu daha fazla
sorulur hale getirdi.
Oysa Mersin gösterilerindeki olaylar karþýsýnda AKP hükümetinin tutumu, benzer
olaylar karþýsýnda T. Özalýn takýndýðý ve
globalist küçük-burjuvalarýn övgüler düzdüðü tutumundan çok farklý olmamýþtýr.
AKPnin tek yaptýðý þey, büyük medyanýn
iþbirliðiyle, olayý abartmamak, ortamý germemek, gereksiz gerilimden uzak durmak olmuþtur. Ama Genelkurmay Baþkanlýðýnýn iki gün sonra yayýnladýðý sabrýmýz
tükeniyor türünden açýklamasýyla birlikte
olay birden büyümüþ ve ülke çapýnda
bayraða sahip çýkan milliyetçilik gösterilerine dönüþmüþtür. Doðal olarak Türkiyede
milliyetçilikten söz edildiðinde ilk akla gelen faþist MHP ve MHPli faþistler olduðundan, bu gösterilerin baþýný da onlar çekmiþtir.
Ve bayrak krizi ile birlikte görülmüþtür
ki, faþist MHP ve MHPli faþistler (hangi adla
örgütlenmiþ olurlarsa olsunlar tüm faþistler)

1980 öncesinde olduðu gibi oligarþinin sivil milis gücü olarak her an görev yapmaya hazýr ve nazýrdýrlar.*
Bayrak krizinde halk arasýnda milliyetçi duygularýn ne denli güçlü olduðu, küçük bir kývýlcýmýn ortalýðý ateþlemeye yettiði
görülmüþtür. Herkesin çok iyi bildiði, ne yazýk ki legal ve legalize olmuþ solun bir türlü göremediði bu olgu, Irakýn iþgaliyle birlikte baþlayan anti-emperyalist ve anti-Amerikancý tepkilerin giderek büyümesinin bir
sonucudur. Ancak Irak iþgaliyle birlikte yükselen anti-emperyalist ve anti-Amerikancý
tepkiler, çuval olayý, Kýbrýs sorunu, Ermeni sorunu, AB koþullarý vb. olaylarla
birleþerek geliþmiþ ve milliyetçilik tabanýna
oturtulmaya çalýþýlmýþtýr. Halka ve Olaylara Tercüman, Yeni Asya, Ortadoðu ve nihayetinde Serdar Turgut yönetimindeki Karamehmetlerin Akþam gazetesinin milliyetçi-ülkücü camianýn sesi haline geliþi, Nazlý
Ilýcakýn AKP saflarýndan ayrýlýp (titreyip
kendine dönmesi) aslýna rücu etmesiyle
Dünden Bugüne Tercümanýn ülkücü
anýlarý yayýnlamaya baþlamasý, yine Karamehmetlerin ShowTvsinde yayýnlanan
Kurtlar Vadisi dizisi, dizide Rauf Denktaþýn
* Nitekim 7 Nisan günü Trabzonda bildiri daðýtan
5 TAYADlýnýn linç edilmeye çalýþýlmasý faþist milislerin nasýl hazýr olduklarýný açýkça göstermiþtir. Trabzondaki linç giriþiminin en ilginç yönlerinden birisi
de çarþý esnafýný harekete geçirmek için TAYADlýlarýn bayrak yaktýklarý söylentilerinin çýkartýlmasýdýr. 1980 öncesinde Maraþ ve Çorum olaylarýnda da
komünistler sinemayý bombaladý, komünistler cami yaktý türünden söylentiler çýkartýlmýþtýr. Bu söylentilerle harekete geçirilen çarþý esnafý, faþist milislerin saldýrýlarý için gerekçe yapýlmýþtýr.
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rol almasý, yükselen anti-emperyalist ve anti-Amerikancý tepkilerin milliyetçilik tabanýna oturtulmaya çalýþýlmasýnýn görüngüleri
olmuþtur.
BBCnin dünya çapýnda yaptýðý kamuoyu
araþtýrmasýnda Türkiye nüfusunun %82sinin
Bush yönetimine karþý olduðunun açýklanmasý ve bu oranla dünya birincisi olmasý,
yükselen anti-emperyalist ve anti-Amerikancý tepkilerin ne denli büyük olduðunu açýkça göstermiþtir. Ama ana sorun, Türkiye halkýnýn Amerikan emperyalizmine karþý tepkilerinin ne denli büyük olduðu deðil, bu
tepkilerin nereye ve hangi amaçlarla kanalize edileceði noktasýnda yatmaktadýr.
Yýllardýr sürdürülen globalizm propagandalarýyla büyütülmüþ bir gençlik kuþaðýnýn giderek bu propagandanýn vaad ettiði
cennet hayalinden uzaklaþmasý, AB havucunun hiçbir gerçekliðinin olmadýðýný
görmesi, kozmopolitleþtirilmiþ gençlik kitlesini yeniden içe döndürmüþtür. Kimi aklý
evvel küçük-burjuvalarýn yerelleþme adýný verdikleri, kimilerinin ulusal deðerlere
dönüþ olarak adlandýrdýðý bu sürecin, Irak
iþgaliyle birleþerek milli ve milliyetçi duygularýn yükseliþine yol açtýðý her türlü tartýþmanýn dýþýndadýr.
Tüm bu süreçte 17 Aralýk AB zirvesi
bir dönüm noktasý olmuþtur. 17 Aralýkta AB
üyeliði için tarih verilmesiyle birlikte ülkede herþeyin güllük-gülistanlýk olacaðýna yönelik AB propagandistlerinin yýllarca sürdürdükleri propagandalarla beslenen umutlar, 18 Aralýk günü birden ve býçakla kesilmiþ gibi bitmiþtir. Yýllarca Kýbrýs sorununun
AB üyeliðinin engeli olduðuna iliþkin yapýlan
yayýnlar karþýsýnda ver-kurtul düþüncesi
yaygýnlaþtýrýlmýþken, bunun sonucu olarak
Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmý Annan
planýný kabul etmiþ ve Kuzey Kýbrýs halký referandumda planý onaylamýþken, 17 Aralýk
AB zirvesinde Kýbrýs koþulunun bir kez
daha gündeme getirilmesi tüm umutlarýn
yýkýlmasýna yol açmýþtýr.
Ýþte bu ortamda ve bu hava içinde, tüm
yakýn geçmiþteki olaylar yeniden toplumsal bilincin önüne çýkmýþtýr. Gerçeðin ne
olduðu bilinmeksizin ve bakýlmaksýzýn, Irak
iþgalinden Kerkük olaylarýna, Kürt sorunundan Kýbrýs sorununa, IMF dayatmalarýndan
çuval olayýna kadar her olay ve sorun bir
kez daha toplumsal hafýzada yeniden canlanmýþtýr.
Halkýn yükselen anti-emperyalist ve anti-

Amerikancý tepkilerini gerçek ve devrimci
bir temele oturtabilecek bir sol hareketin
mevcut olmadýðý koþullarda ortaya çýkan
boþluk, milliyetçilik tarafýndan doldurulmaya çalýþýlmaktadýr.* MHPnin ülkücüleri ile
Fazilet Partisinin milli görüþçüleri bu milliyetçiliðin kanalize edilmeye çalýþýldýðý iki
kesim olarak ortaya çýkmýþtýr. Ama her iki
milli ve milliyetçi kesim de, faþist ve Amerikan iþbirlikçisi bir tarihe sahiptir. Kökenleri 1960larda CIA tarafýndan finanse edilen
Komünizmle Mücadele Derneðine dayanýr.
Ülke içinde bu geliþmeler yaþanýrken, 17
Þubat günü Amerikanýn (dolayýsýyla kapitalist dünyanýn) finans merkezinde çýkan
Wall Street Journal gazetesinde Robert L.
Polorkun Türkiyeye iliþkin baþyazýsý yayýnlanmýþtýr.
Robert Polork, Wall Street Journaldaki
yazýsýnda Türkiyeyi Avrupanýn hasta adamý olarak tanýmlayarak þöyle yazmýþtýr:
Atatürkün mirasýnýn çoðu kaybolma riski taþýmaktadýr. Türkiye kolay bir þekilde ikinci derecede bir ülke haline hemen gelebilir: Küçük kafalý, paranoyaya kapýlmýþ, sýradan
bir ülke. Amerika dostluðu olmayan
ve Avrupaya kabul edilmeyen bir ülke.
Yazarýn Tayyip Erdoðaný iki yüzlülükle
suçlamasýnýn ardýndan, ABD Savunma Bakanlýðýnýn üç numaralý adamý Douglas
Feithin, Amerikan karþýtlýðýný hükümetin
engelleyemediði koþullarda ABD-Türkiye
iliþkilerinin eskisi gibi sürdürülemeyeceðine iliþkin açýklamasý geldi.
Amerikan kaynaklý bu açýklamalarýn ardýndan yerli medyada Tayyip Erdoðana
yönelik eleþtiriler arttý. Ardýndan gelen 18
Mart Çanakkale zaferi kutlamalarý, borsadaki düþüþ, faiz oranlarýnýn yükselmesi, dolarýn deðer kazanmasý ve nihayetinde bayrak kriziyle birlikte Tayyip Erdoðan, düðmeye bastýlar açýklamasý yapmak zorunda
kaldý. Doðal olarak Tayyip Erdoðan ve meh* Tarihsel olarak benzer bir boþluk I. yeniden paylaþým savaþý sonunda Anadolu iþgali sýrasýnda da ortaya çýkmýþtýr. Mahir Çayan yoldaþýn Kesintisiz Devrim II-IIIde ifade ettiði gibi, ülkede, kendi solunda,
emperyalizme karþý hiçbir devrimci, ulusal-radikal
sýnýf hareketi olmadýðý, dünyada, bugünkü gibi milli kurtuluþ savaþlarýnýn destekçisi bir dünya sosyalist bloðunun olmadýðý bir evrede radikal-milliyetçiler, yani Kemalistler bu boþluðu doldurmuþtur.
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teran takýmýyla birlikte herkes düðmeye
kim bastý? sorusunu sormaya baþladý.
Bu ortamda kendisini TKP olarak isimlendiren revizyonistler bile Yurtsever Cephe kurduklarýný ilan ettiler. Doðan medyanýn aylardýr diline doladýðý kýzýl elma koalisyonunun ardýndan gelen TKPnin Yurtsever Cephesi, halk arasýnda geliþen ve
yükselen anti-emperyalist ve anti-Amerikancý tepkilerin milliyetçilik tabanýnda örgütlendiðinin bir itirafý olmuþtur.
Yurtseverler sözcüðünün PKKlilerin,
dolayýsýyla Kürt milliyetçilerinin tanýmlanmasý için kullanýldýðý öteki sol ise, bir yandan SEKA, Nevroz, kadýnlar günü, cezaevleri ve 1 Mayýsa kitlenmiþken, bu geliþmeler karþýsýnda yapabildikleri tek þey, düne
ait Türkiyede Türklerin ulusal sorunu var
mýdýr? tartýþmasý olmuþtur. Tartýþmaya bakýldýðýnda, Türkiyede Türkler, uluslarýn
kendi kaderlerini tayin hakký çerçevesinde
kendi ulusal devletlerine sahip olduðundan
Türklerin ulusal sorunu olmadýðý, dolayýsýyla Türkiyedeki tek ulusal sorunun Kürt
sorunu olduðundan öteye hiçbir þey söylenmemiþtir. Ama yapýlan tartýþmalarda, eski
dönemin Ortadoðu devrimci çemberi tezleri yeniden ve yeniymiþcesine ortalýða atýlmýþ, giderek Balkan, Kafkas ve Ortadoðu
halklarýyla demokratik ya da sosyalist
Federasyon gibi Büyük Ortadoðu projesi eksenli teoriler geliþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Tam bu sol içi tartýþmalar ortamýnda, A.
Öcalanýn mevcut ulusal devlet sýnýrlarý
korunmak koþuluyla Kürt konfederasyonu tezi piyasaya sürülmüþtür.
Atilla Ýlhanýn Sultan Galiyevci milliyetçi-sosyalizm tezleri, Yalçýn Küçükün Doðu
Birliði, Doðu Perinçekin Avrasya projesi
vs. derken, varolan ve varolmaya devam
eden tek gerçek, Türkiyede anti-emperyalist ve anti-Amerikancý tepkilerin giderek
yükseldiði ve milliyetçilik tabanýnda faþistler
tarafýndan hýzla örgütlendiði olmuþtur.
Bayrak kriziyle birlikte yükselen antiemperyalist ve anti-Amerikancý tepkilerin
kendilerine yöneldiðini somut olarak gören
faþistler ise, bu somut geliþmenin verdiði
güç ve cesaretle anti-komünist özlerini yeniden güncellemiþlerdir.
Bu geliþme karþýsýnda AB yandaþlarý ve
propagandistleri büyük bir korkuya kapýlmýþlardýr. Bu korkuyla, bir kýsmý hýzla faþistmilliyetçi saflara geçerken, bir kýsmý kolayca
yurtdýþýna kapaðý atabileceði düþüncesiyle

muhalif tutumunu sürdürmeye çalýþmaktadýr. Ama sözde ve görüntüde herkes milliyetçi, vatansever olmuþtur. Birkaç ay
öncesine kadar aðýzlarýndan allah sözünü
düþürmeyenler, bugün vatan, milletten
baþka söz etmez hale gelmiþlerdir. Tek farkla ki, vatan, millet sözcüklerinin yerine
ülke, ulusçuluk vs. kullanarak.
Artýk ulusçular, ulusalcýlar, milliciler, milliyetçiler hep bir aðýzdan marþlar söylemeye baþlamýþlardýr.
Bu ortamda Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn yapabildiði tek þey, DÝEyi kullanarak ve Doðan medya holdingin desteðiyle, büyümede rekor kýrýldýðý propagandasýyla kendi tabanýný elde tutmaktan
ibarettir. Ama özel çevresine iliþkin eleþtirilerin daha da artmasý karþýsýnda Tayyip
Erdoðan ve mehteran takýmý ipin ucunu kaçýrmýþtýr.
Bayrak krizi, ardýndan bayrak mitingleri ve nihayetinde Trabzondaki linç giriþimi milliyetçilikin hýzla militarize olduðunu gösterirken, toplumsal ve siyasal geliþmelerin ekonomik geliþmeyi aþmaya baþladýðýnýn göstergesi olmuþtur.
Bugün tüm medya olanaklarý kullanýlarak iki yönde propaganda ve örgütleme çalýþmalarý sürdürülmektedir.
Birincisi, emperyalizme ve özel olarak
Amerikan emperyalizmine karþý geliþen
milli ve milliyetçi tepkilerin faþistler tarafýndan örgütlenmesidir. Ýkincisi ise, globalist
küçük-burjuvazinin eski sol geçmiþine dayanarak emperyalist politikalarýn temel dayanaðý olarak örgütlenmesidir.
Ýster birinciler (faþistler), ister ikinciler
(iþbirlikçiler) baþarýlý olsun, her iki durumda da geliþen anti-emperyalist ve anti-Amerikancý tepkiler tek bir merkezde toplanmýþ
olacaktýr. Dolayýsýyla Amerikan emperyalizmi için denetlenmesi ve yönlendirilmesi
kolaylaþacaktýr.
Bu geliþmeler karþýsýnda solun (CHP
ve legal eski marksist sol) ve solun yapabilecekleri ise çok sýnýrlýdýr.
CHP ve legal eski marksist solun tek
yapabileceði, konuþmaktan ve günü geldiðinde bir köþeye saklanmaktan ibarettir.
Solun yapabileceði ise, herþeyden önce
marjinalleþmiþ ve legalize olmuþlukla sýnýrlýdýr. Sol hareket, kendi sýnýrlý kitlesi içinde,
Che Guevaranýn sözüyle ifade edersek,
küçük taktik sorunlarda büyük stratejik
hedefler görmek istemiþtir. Silahlý devrim-
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ci mücadeleye yönelik oligarþinin sürdürdüðü pasifikasyon ve imha operasyonlarýna
paralel olarak daha fazla legalize olmuþ, daha fazla marjinal konulara yönelmiþtir. Doðal olarak geliþmeleri görememiþtir. Bugün
sýnýrlý bir kitleye sahip olan sol hareket, bu
kitleyi, þeriatçýlýða ve globalizme olduðu
kadar faþist-milliyetçi geliþmeye karþý da korumasýz ve silahsýz býrakmýþtýr.
Þüphesiz yine de faþist-milliyetçi örgütlenmeye karþý savaþtan söz edilecek, yazýlar yazýlacak ve nihayetinde 1 Mayýsta,
kahrolsun faþizm sloganlarý atýlacaktýr.
Ama bunlarýn hiçbirinin legalize olmuþ sol
hareketin içinde taþýdýðý zaaflarý ortadan kaldýrmaya yetmeyeceði açýktýr.
Oysa sorun, faþizme karþý savaþ sorunu deðildir. Sorunun özü, Irakýn iþgaliyle
birlikte globalizm denilen dönemin sona
ermesi ve bu ortamda geliþen anti-emperyalist ve anti-Amerikancý tepkilerin faþistmilliyetçilik tarafýndan örgütlenmesidir. Bugün faþistlerin üzerinde yükseldikleri dalga,
AB ve ABD politikalarýna karþý duyulan tepkilerden oluþmuþtur. Bu boyutuyla, tepkilerin temelinde, IMF politikalarýna olduðu kadar AB ve ABD emperyalistlerinin, Ermenistandan Kýbrýsa, Iraktan ortodoks kilisesine
kadar her alandaki isteklerine kayýtsýz-þartsýz
boyun eðiþe duyulan tepki yatmaktadýr. Geniþ bir kesim Iraktaki çuval olayýndan Barzaninin Türkiyeyi tehdidine kadar her alanda gösterilen pasifliðe karþý tepki duymaktadýr. Ulusal onurun ayaklar altýna alýndýðýný düþünen bu geniþ halk kitlesi, bir zamanlar yedi düvele karþý savaþmýþ bir halkýn torunlarý olduðunu yeniden anýmsamýþtýr.
Bu ortamda soldaki en büyük ideolojik
açmaz, Kürt milliyetçiliðinin yurtseverlik
olarak sunulduðu koþullarda, TC ve Türk
bayraðý karþýsýnda duyulan tepkidir. Sözcüðün Marksist-Leninist anlamýnda yurtseverlik unutulmuþtur ve ne anlama geldiði bile bilinmemektedir. Ulustan, ulusal onur
dan söz eden her kiþinin kolayca þovenist
olmakla suçlanabildiði bu iliþkiler içinde,
ulusal boyuneðmiþliðe karþý halkýn gösterdiði tepkiyi anlayabilmek de, örgütleyebilmek de olanaksýzdýr.
Bugün yükselen milliyetçilikin sýnýfsal
tabaný, Anadolu küçük ve orta sermaye ke-
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simidir. Daha genel ifadeyle çarþý esnafý
hýzla AKPden (þeriatçýlýktan) uzaklaþarak,
yeniden ve bir kez daha MHP saflarýna
geçmektedir. Yýllardýr varlýðý bile unutulan
köylüler, milli görüþçü þeriatçýlýk ile milliyetçilik arasýna sýkýþtýrýlmýþ ve sahipsiz bir
kitle haline getirilmiþtir. Tarým ürünleri ithalatýnýn yaratmýþ olduðu yoksullaþma ve
mülksüzleþmenin sorumlusu olarak gavuru görmektedir. Dolayýsýyla AKPnin gavura her boyun eðiþi, köylü kitlesini milliyetçilik saflarýna savurmaktadýr.
Bunlarýn dýþýnda henüz saflarý netleþmemiþ iki kesim bulunmaktadýr: Gecekondularda yaþayanlar (varoþlar) ve sitelerde
oturanlar. Site sakinleri kredi kartlarýnýn
yarattýðý ek tüketim olanaklarý ile mevcut yapýnýn korunmasýndan yana görünürken, gecekondu bölgeleri çatýþma alanlarý olarak
öne çýkmaktadýr. Faþist milislerin, Anadoludaki etkilerinden güç alarak, gecekondu
bölgelerindeki çalýþmalarýný yoðunlaþtýracaklarý kesindir. Bu da, bu alanlarda faaliyet
yürüten legalize olmuþ sol ve Kürt göçmenlerle çatýþma demektir. Bu çatýþma olasýlýðý
karþýsýnda Gazi barikatlarýyla, yaþasýn
Gazi muharebemiz söylemleriyle birþeyler
yapýlamayacaðý da kesindir.
Þurasý da kesindir ki, MHP ya da bir baþka ad altýnda faaliyet gösteren faþistler, emperyalizme ve Amerikaya karþý yükselen
tepkileri denetim altýna aldýklarý ölçüde
Amerikan emperyalizmi ile pazarlýk masasýna oturacaklardýr. Geçmiþteki iþbirlikçilikleri,
bu pazarlýk masasýndan uzlaþmayla kalkýlacaðýnýn garantisidir.
Böylesine iç içe geçmiþ iliþkiler ve çeliþkiler ortamýnda, amiyane ifadeyle at iziyle,
it izinin birbirine karýþtýðý bir dönemde
düðmeye kim bastý? sorusunun önemi
yoktur. AKPnin yüzyüze kaldýðý ikilem, emperyalizmin her istediðini (açýktan ya da gizli
olarak) yaparak kendi ipini çekmek ile yeniden milli görüþ günlerine dönerek, yükselen milliyetçi hareketi milli görüþe kanalize etmeye çalýþmak ve bunun sonucu
olarak uluslararasý finans çevrelerinin desteðini kaybederek ekonomik bir krizin patlak vermesine boyun eðmektir. Her iki durumda da kaybeden Tayyip Erdoðan ve
mehteran takýmý olacaktýr.
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1 Nisan günü Doðan Medya Holdingin
amiral gemisi Hürriyet ile AKPnin medyasý Yeni Þafak yukardaki manþetlerle çýktý.
Doðan Medya Holdingin prestij gazetesi
Milliyet ise 39 Yýllýk Rekor baþlýklarý attý.
Türkiyenin %9,9luk büyüme hýzý ile Çini
sollayarak dünya birincisi olduðu duyurulurken, ayný zamanda tüm Türkiyeye herþeyin yolunda gittiði, korkulacak birþey olmadýðý mesajý da verildi. Ve her zaman olduðu gibi, borsa bu haberle bir kez daha
coþtu, 26 bin sýnýrýný zorlamaya baþladý.
Sanki bayrak kriziyle birlikte baþlayan
milliyetçilik tehlikesi karþýsýnda ýlýmlý islamýn zaferi ilan edildi.
Oysa Hürriyetin sekiz sütuna manþet haberi, ekonomiyi az çok izleyen herkesin çok

iyi bildiði gibi, hiç de yeni deðildi. Aylar öncesinden büyüme oranýnýn %9lar düzeyinde gerçekleþtiði biliniyordu. Yeni olan tek
þey, DÝEnin (Devlet Ýstatistik Enstitüsü)
büyüme oranlarýný yeniden açýklamasýndan
ibaretti. Ama ABden Kýbrýsa, Iraktan bayrak krizine kadar her alanda sýkýþan ve yönetemez hale gelen AKP için yeni bir moral kaynaðýna ihtiyaç vardý ve DÝE açýklamasý buna hizmet etti. Doðan Holding ise,
son haftalarda sürekli düþen borsayla kaybettiklerini geri almak istediðinden DÝE açýklamasýnýn üstüne atladý.
Bu haberler üzerine, doðal olarak, tüm
globalist küçük-burjuva aydýnlarý ve mütareke basýnýnýn köþe yazarlarý, bu ülkede iyi þeyler de oluyor türünden yazýlar ka-
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leme aldýlar. Birkaç haftalýk borsa düþüþü
ve faiz oranlarýnýn yükseliþi sonrasýnda bu
olumlu haber, bayrak krizi sonrasýnda
milliyetçi kesime atýlmýþ bir Kasýmpaþalý
çalýmý olarak kayda geçti.
NE OLDU?
DÝEnin bir devlet kuruluþu olduðunu
düþünüp, devlete büyük güven duyanlar
için, ne oldu? sorusunun yanýtý medya
tarafýndan manþetlerden verilmiþtir. Her þey
açýktýr ve ortadadýr. Ekonomik büyümede
39 yýllýk rekor kýrýlmýþtýr. DÝEnin Dsine
güvenenler için tüm olan biten de bundan
ibarettir.
Devlete, sadece adý devlet olduðu
için deðil, emperyalizme baðýmlý bir ülkenin devleti olduðu için güven duymayanlar
ise, þüphesiz ne oldu? sorusunun yanýtýný
bulmaya çalýþacaklardýr. Ancak ellerinden
de fazlaca bir þey gelmeyecektir. Tüm veriler devlet tarafýndan tutulduðundan ve
açýklandýðýndan, tüm sayýlar alt alta, üst üste
konulsa bile, sonuç fazlaca deðiþmeyecektir.
Kendilerini bu kategorilere dahil kabul
etmeyen, ama mevcut iktidara muhalif
olanlar ise, açýklanan büyüme rakamlarý
karþýsýnda biraz þaþkýn, biraz üzgün kalmýþlardýr. Özellikle medyanýn muhalif ekonomist yazarlarý bu kategoriye dahildir.
Dolayýsýyla onlarýn büyüme rakamlarý karþýsýnda tutumlarý, iyi de, bakalým sürdürü-
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Cari
Fiyatlarla
GSYÝH
1987
85.651
1988
90.494
1989
106.112
1990
149.175
1991
149.182
1992
156.683
1993
177.328
1994
131.635
1995
168.075
1996
181.053
1997
188.728
1998
201.566
1999
183.196
2000
198.409
2001
147.254
2002
184.332
2003
239.235
2004
299.475
Kaynak: TCMB, 2005.

%
5,7
17,3
40,6
0,0
5,0
13,2
-25,8
27,7
7,7
4,2
6,8
-9,1
8,3
-25,8
25,2
29,8
25,2

lebilecek mi? türünden olmaktadýr.
Soru yine de ortada kalmýþtýr: Ne oldu?
Ne oldu da birden Türkiye Çini bile solladý?
Medyanýn muhalif, ancak aklý baþýnda bazý ekonomi yazarlarýnýn (ki bunlarýn
sayýsý iki-üçü geçmez), büyüme rakamlarýnda herhangi bir oynama olup olmadýðýný
ilerki günlerde araþtýracaklarý kesindir. Ama
bulacaklarý fazlaca birþey de yoktur.
Oysa ülkenin yakýn tarihine bir göz atýldýðýnda, bu türden büyüme rakamlarýnýn
sýkça ortaya çýktýðý görülecektir. Öyle ki,
1990 yýlýnda Türkiye ekonomisi cari fiyatlarla %40,6 büyümüþtür. Hatta sabit fiyatlarla GSYÝHdaki büyüme %9,3 olmuþ ve
2004 yýlýný bile sollamýþtýr. Üstelik son onbeþ yýl içinde ekonomik büyüme altý kez
%8ler düzeyinde gerçekleþmiþtir. Ancak
AKP hükümeti için de, holding sahibi medya için de pembe haberlere ihtiyaç duyulduðundan GSYÝH verileri deðil, GSMH verileri öne çýkarýlmýþtýr. Böyle olunca da 39
yýllýk rekor manþetleri atýlabilmiþtir.
39 yýllýk rekor manþetleri atýlabilmesi
için GSYÝH verilerinde revizyona gidilmiþtir. Veriler, özel olarak tarým verileri, birden
bire eksilerden artýlara geçivermiþtir. Bunun
GSYÝH ve GSMH sayýlarýný þiþirdiðini, dolayýsýyla pek çok kiþinin bundan þüphe duyacaðýný bildikleri için de, DÝE tarihinde yeni
bir ilke imza atýlmýþ 1987 fiyat endeksinin
yerine 1998 fiyat endeksi kullanýlmýþtýr. An-

GSYÝH ve GSMH (Milyon Dolar)
Cari
Sabit
Fiyatlarla
Fiyatlarla
GSMH
%
GSYÝH
85.992
85.651
90.459
5,2
87.467
107.549
18,9
87.687
150.732
40,2
95.803
150.188
-0,4
96.691
158.155
5,3
102.476
178.715
13,0
110.718
132.296
-26,0
104.678
170.074
28,6
112.205
183.577
7,9
120.065
192.376
4,8
129.105
206.558
7,4
133.097
185.250
-10,3
126.829
200.022
8,0
136.164
145.662
-27,2
125.957
182.644
25,4
135.961
239.236
31,0
143.839
299.367
25,1
156.686

%
2,1
0,3
9,3
0,9
6,0
8,0
-5,5
7,2
7,0
7,5
3,1
-4,7
7,4
-7,5
7,9
5,8
8,9

Sabit
Fiyatlarla
GSMH
85.992
87.240
88.660
96.965
97.303
103.534
111.964
105.150
113.512
121.596
131.676
136.753
128.432
136.572
123.548
133.354
141.180
155.099

%
1,5
1,6
9,4
0,3
6,4
8,1
-6,1
8,0
7,1
8,3
3,9
-6,1
6,3
-9,5
7,9
5,9
9,9
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(Trilyon TL)

2003
2004 I. Çeyrek
2004 II. Çeyrek
2004 III. Çeyrek
2004 IV. Çeyrek
2004 Toplam
Büyüme Oraný

GSYÝH ve GSMH - Sabit Fiyatlarla
Tarým
GSYÝH
Revize
Revize
Ýlk Veri
Edilmiº
Ýlk Veri
Edilmiº
15.549
15.549
125.485
125.485
1.125
1.249
27.696
28.131
2.367
2.386
32.659
32.935
8.571
8.589
41.906
42.196
3.638
3.638
33.430
33.430
15.702
15.863
135.691
136.693
1,0
2,0
8,1
8,9

cak DÝEnin yaptýðý yayýnlarýn hiç birinde
böyle bir uygulamaya geçtiðine iliþkin tek
bir sözcük bile bulunmamaktadýr.
Tarým verilerini þiþirebilmek için de, bir
yandan revizyona gidilmiþ, diðer yandan
sayýlar büyütülmüþtür. Hatta bunlarla yetinilmemiþ, yapýlan revizyonlarýn tartýþma konusu olmamasý için tarým sektörü için özel
bir bölüm oluþturulmuþtur. Ve bu da DÝE
tarihinde ilktir.
Böylece GSYÝH %8,1 büyümeden %8,9a,
GSMH ise %8,9dan %9,9a yükseltilmiþtir.
Aksi halde GSYÝH ve GSMH artýþlarý 1990 yýlýnýn gerisinde kalmýþ olacaðý gibi, hiç kimse 39 yýllýk rekor türünden manþetler atamayacak, Çini geçmiþ olmakla da övünülemeyecektir. Ama Tayyip Erdoðanýn ýlýmlý islamcý hükümetinin yeni baþarýlara ihtiyacý olduðundan, DÝE hemen devreye girmiþtir.
Doðal olarak bu verilerle oynamalar (iktisat dilinde revizyon) kiþi baþýna düþen
gelirde (milli gelir) de benzer sonuçlar ortaya çýkarmýþtýr. Cari fiyatlarla milli gelir
4.172 dolar olarak ilan edilmiþ olmasýna karþýn, ilk verilere göre 4.145 dolar görünmektedir. Sabit fiyatlarla milli gelirdeki büyüme oraný ise %7,3 olarak ilan edilmiþken,

GSMH
Ýlk Veri
123.165
27.295
32.348
41.482
33.048
134.173
8,9

Revize
Edilmiº
123.165
27.647
32.730
41.883
33.048
135.308
9,9

ilk verilere göre %6,5 görünmektedir. Bu
durumda milli gelir büyüme oraný 1990
(%6,8) ve 1997 (%8,7) yýllarýnýn gerisinde kalmaktadýr.
Cari fiyatlarla TL olarak milli gelirde görülen revize edilmiþ büyüme oraný (%17,9)
bile tüm dönemlerin gerisinde kalmýþtýr. Dolar olarak ise 1990, 1995, 2002 ve 2003 yýllarýnýn gerisindedir.
Tüm bu istatistiksel oynamalar (revizyonlar) ve medya manipülasyonlarýnýn
ötesinde daha da önemli olan, TLnin kýsa
vadeli sermaye giriþleri (sýcak para) ile
aþýrý deðerlenmiþ olmasýdýr. TLnin dolar
karþýsýnda ortalama %35 deðerlendiði gözönüne alýndýðýnda, cari fiyatlarla GSMH 195
milyar dolar olmaktadýr. Nitekim Hazine
Müsteþarlýðýnýn ülkemiz verileri ile IMF
uzmanlarýnýn yaptýðý tahminleri kaynak
olarak gösterdiði verilere göre, 2004 yýlý GSMHsý 201,3 milyar dolardýr. Bunun anlamý
da, ekonomik büyümenin 2000 yýlýndaki seviyeye, yani Þubat krizi öncesindeki seviyeye
ancak ulaþabildi-ðidir.
GSMH ve GSYÝHda görülen büyümenin
temelinde ise, artan ithalat ve bu ithalatla
birlikte büyüyen re-exporttur (yeniden ihracat).

TL
%
Kiþi Baþýna Düþen GSMH (Cari Fiyatlarla)
2003
5.044.135.199
27,7
2004 Revize edilmiº
5.974.903.440
18,5
2004 Ýlk veriler
5.935.998.781
17,7
Kiþi Baþýna Düþen GSYÝH (Cari Fiyatlarla)
2003
5.087.720.980
27,6
2004 Revize edilmiº
5.996.900.319
17,9
2004 Ýlk veriler
5.963.067.132
17,2
Kiþi Baþýna Düþen GSMH (1987 Fiyatlarýyla)
2003
1.741.788.000
2004 Revize edilmiº
1.884.802.000
8,2
2004 Ýlk veriler
1.868.991.000
7,3
Kiþi Baþýna Düþen GSYÝH (1987 Fiyatlarýyla)
2003
1.774.594
2004 Revize edilmiº
1.904.088
7,3
2004 Ýlk veriler
1.890.137
6,5

Kaynak: DÝE, Haber Bülteni, 10 Aralýk 2004 ve 31 Mart 2005
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%

3.383
4.172
4.145

30,2
23,3
22,5

3.412
4.187
4.163

30,1
22,7
22,0

1.996
2.160
2.142

8,2
7,3

2.034
2.183
2.167

7,3
6,5

'
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Sektörel Olarak Yýllýk Büyüme Oraný - 2004
Cari Fiyatlarla Sabit Fiyatlarla
Tarým
14,9
2,0
Sanayi
20,5
9,4
Ýnþaat
21,5
4,6
Ticaret
24,4
12,8
Ulaþtýrma ve Haberleþme
15,2
6,8
Mali Kuruluºlar
20,8
1,1
Konut Sahipliði
25,6
1,8
Serbest Meslek ve Hizmetler
19,8
8,0
Devlet Hizmetleri
16,4
1,2
Kâr Amacý Olmayan Kuruluþlar
-2,2
0,2
Ýthalat Vergisi
36,7
26,2
19,7
8,9
Gayri Safi Yurtiçi Hasýla
20,3
9,9
Gayri Safi Milli Hasýla
Kaynak: DÝE, Haber Bülteni, Sayý: 50, 31 Mart 2005.

Türkiye AKP yönetiminde, sözcüðün tam
anlamýyla re-export ekonomisine dönüþmüþtür. Bu re-export ekonomiden nemalananlar ise, ticaret erbabý ve re-exportçu sanayicilerdir.
Öte yandan AKP hükümet olduðunda
130 milyar dolar olan dýþ borçlar 2004 sonunda 161 milyar dolara çýkmýþtýr. Ýç borçlar ise 92 milyar dolardan 167 milyar dolara
yükselmiþtir. Ýç borçlar için ödenen yýllýk faiz
tutarý 38 milyar dolardýr. Bu iç borç faiz ödemeleri de, þeriatçýlarýn çok sevdikleri rantiye kesimini beslemektedir.
Artýk Tayyip Erdoðan ve mehteran takýmýnýn 2002 seçimlerinde saðladýklarý mutlak çoðunluða dayanarak elde ettikleri delikanlý dönemi sona ermek üzeredir. Ilýmlý
islamýn re-exportçularýnýn ve islami rantiyecilerin doyurulabilmesi için, daha çok verilmesi gerekmektedir. Öte yandan geleneksel rantiye kesimi ve ticaret burjuvazisi de
kendi paylarýnýn büyümesini istemektedirler.
Ekonominin ise bu istekleri karþýlayabilecek
bir geniþliði ve derinliði yoktur. Böyle olunca AKP hükümetinin tüm iç çeliþkileri birer
birer su yüzüne çýkmaktadýr.
Ýþte bu nedenle, iç çeliþkileri giderek
keskinleþen AKP hükümeti ne denli herþey
yolunda gidiyor mesajlarý vermeye çalýþýrsa
çalýþsýn, ekonomiden siyasete kadar her
alanda sýkýþmaya devam etmektedir. Deniz
Baykalýn CHPnin genel baþkanlýðýndan indirilmesi için kimin düðmeye bastýðýyla
ilgilenmeyen Tayyip Erdoðan, bugün kendisi için düðmeye kimin bastýðý sorusunun
yanýtýný bulmaya çalýþmaktadýr.
Her zaman olduðu gibi ve düzenin tüm
siyasal partilerinin yaptýðý gibi AKP de, ken-



di derdinin merhemi olarak halký kandýrmayý iþ edinmiþtir. 17 Aralýk AB zirvesi ile iþler
idare edilemeyince YTL macerasýyla insanlar aldatýlmaya çalýþýlmýþtýr. YTL macerasýnýn da sonunun AB macerasýndan farklý
olmayacaðý kýsa sürede görüldüðünde, Türkiye kabýna sýðmýyor, büyümede dünya
rekoru türünden haberlerle iþler idare edilmeye çalýþýlmaktadýr.
Bugün kendisine iktisatçý ya da ekonomist diyen herkesin bildiði gibi, Türkiye
ekonomisi tümüyle ithalata baðýmlý hale
gelmiþtir. Ýhracat bile ithalatýn bir yan ürünü olmuþtur. Enflasyondaki düþüþten kredi kartlarý enflasyonuna, borsadan hazine
bonosu faizlerine kadar herþey, ithalata ve
ithalatýn sürdürülebilirliðine baðlanmýþtýr.
Öyle ki TL ile YTLnin bir yýl süresince piyasalarda birlikte varlýðýnýn getirmiþ olduðu
emisyon miktarý artýþýnýn aðýr enflasyonist
sonuçlarý bile dýþ aleme baðlýdýr.
Emperyalist ülkelerin içinde bulunduklarý
aþýrý-üretim bunalýmý ve bunun yaratmýþ olduðu durgunluk koþullarýnda ithal ürünlerinin düþük fiyatlarý ve kýsa vadeli sermaye
giriþleri ile beslenen ekonominin, bu baðýmlýlýk koþullarýnda ne kadar sürdürülebilir olduðu ise fazlaca tartýþýlacak bir sorun
deðildir.
Ýþte bu koþullarda, istatistik verilerle oynayarak pembe tablolar sunmak, ekonomik, toplumsal ve siyasal dinamiklerin yönünü tersine çevirmeye yetmemektedir. Türkiye, televizyon dizileri gibi, her an herþeyin
olabileceði bir ülke olmayý sürdürmektedir.
Bunun böyle olmadýðýný düþünenlerin de,
bir süre sonra muhalefet saflarýna geçiþlerini görmek kimseyi þaþýrtmayacaktýr.
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ÝMKB, IMF,
YTL, TCMB,
RTE vs.

Yeni yýla Yeni TL ile girilirken, her zaman olduðu gibi borsa beklentileri satýn
alýp, rekordan rekora koþmaya baþladý.
Daha birkaç yýl öncesine kadar hükümetler kuran-yýkan, erken seçimler yapan
borsa (piyasalar), bu yeni rekorlara gelene kadar yüzlerce rekora, yüzlerce sefer
imzasýný atmýþtýr. Bugün borsazedeler
dýþýnda pek az kiþinin anýmsadýðý o günlerde, ÝMKB-100 endeksi bir yýlda dörde katlanabilmiþ (1999-2000), tüm tarihinin en yüksek iþlem hacmine ulaþmýþ (Ocak 2000, 26
milyar dolar), dolar bazýnda 2.000 seviyesini aþmýþ (18 Ocak 2000) ve nihayetinde televoleci ekonomistin dediði gibi, hangi nedenle çýkmýþsa, ayný nedenle inmiþtir.
Kolay yoldan zengin olma hayaline kapýlmýþ köþe dönme sevdalýlarýnýn milyarlarca dolarlarýnýn birkaç günde iç edildiði
borsa macerasý yine de devam etmiþtir.
AKP hükümetiyle birlikte yeni bir dönemin baþladýðýný düþünen borsa spekülatörleri, medya sahibi holding yöneticileri ve krizin olduðu yerde fýrsat vardýr diye
düþünen GEOlar el ele vererek yeni dönemin yeni getirilerinin hesaplarýný yapmaya baþlamýþlardýr. Aralýk 2002de 10.369 (dolar bazýnda 368) seviyesinde olan ÝMKB-100
endeksi 2003 sonunda 18.625e yükselmiþtir
(dolar bazýnda 778). 2003 yýlýnda 99 milyar
dolarlýk iþlem hacmine ulaþan ÝMKB-100 endeksi, AKP sayesinde TL olarak %80, dolar
olarak %114 artmýþtýr.
Þubat 2001 krizi sonrasýnda borsanýn bu
yeni coþkusu iþtahlarý daha da kabartmýþ,
daha büyük oynayýp daha büyük kazanýlacak yer haline getirmiþtir.
2004 sonunda ÝMKB-100 endeksi (TL ola-

rak) 24.971 olurken, yýllýk iþlem hacmi 146
milyar dolara yükselmiþtir.
17 Aralýk AB zirvesinden tarih alýnmasýyla birlikte doðrudan yabancý sermayenin Türkiyeyi paraya boðacaðý propagandalarýyla borsa bir kez daha yeni rekorlara
doðru koþmaya baþlamýþtýr. Bu kez hedef
28.000ler seviyesidir. Ocak 2005 sonunda
27.330 olan endeks Þubat sonunda 28.396ya
ulaþmýþtýr (dolar bazýnda 1.293). Ýþlem hacmi Ocakta 17 milyar dolar, Þubatta 19 milyar dolar olmuþtur.
Ama Mart ortasýndan itibaren, hükümetler yýkýp, hükümetler kuran, kudretine akýlsýr ermeyen borsaya bir haller olmuþ ve yeniden iniþe geçmiþtir. Üstelik bu kez siyaset borsayý deðil, borsa siyaseti izlemiþtir. O
ünlü, beklentileri satýn alan ve satan borsa realist olmuþ, gerçekleri alýp-satmaya
ÝMKB-100 Endeksi
3 Ocak 2005
25.445
31 Ocak 2005
27.330
1 ªubat 2005
27.850
28 ªubat 2005
28.396
1 Mart 2005
27.768
14 Mart 2005
26.937
21 Mart 2005
24.637
22 Mart 2005
25.218
23 Mart 2005
24.439
24 Mart 2005
25.068
25 Mart 2005
25.503
28 Mart 2005
24.842
29 Mart 2005
24.480
30 Mart 2005
24.601
31 Mart 2005
25.558
1 Nisan 2005
25.741
4 Nisan 2005
25.445
5 Nisan 2005
25.683
6 Nisan 2005
26.056
7 Nisan 2005
25.831
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baþlamýþtýr.
16 Mart günü ÝMKB-100 endeksi 25.331e
inince, borsa iki ayda aldýðýný birden geri
vermiþtir. Bu durum karþýsýnda borsanýn o
siyah laptoplu, zeytin aðaçlý ve kel kafalý
brokerlarý da, jöleli saçlý karizmatik uzmanlarý da þaþkýnlýk geçirmeye baþlamýþlardýr. Þöyle yazýyor bir uzman:
ÝMKB 100 endeksi Þubat ayý son
iþlem günü kapanýþý YTL 28.396 deðerinden bugüne YTL bazýnda %10.8
oranýnda deðer kaybetmiþtir. Bu deðer kaybýný, IMF ile yeni stand-by anlaþmasýnýn imzalanmasý ve AB üyelik müzakereleri üzerindeki süregelen
belirsizlikler dýþýnda majör bir temel
sebebe baðlayamamaktayýz. Bu belirsizlikler endeksin yýlýn ilk iki ayýnda YTL bazýnda %13.7 oranýnda deðer artýþý süresince de bulunmaktaydýlar.
Görüldüðü gibi uzman bile þaþkýn bir
vaziyette, borsadaki düþüþe bir majör neden bulamamanýn sýkýntýsý içine düþmüþtür.
Bir yandan medyanýn IMF ile yeni standby anlaþmasýnýn geciktiðine ve diðer yandan
AB üyelik müzakerelerinin belirsizlik taþýdýðýna iliþkin haberlere bakarak düþüþü açýklamaya çalýþýrken, diðer yandan ayný olgularýn
daha önceki aylarda da olduðunu görmezlikten gelememektedir.
Ama olan olmuþ ve olmaya devam etmektedir. Beklentileri alýp-satanlarýn kendileri þimdi beklentiye girmiþlerdir. Bir
allahýn kulunun çýkýp da borsanýn birden bire neden düþtüðünü açýklamasýný beklemektedirler. Oysa televoleci ekonomist
Deniz Gökçe yýllar önce nedenini onlara
söylemiþti: Neden çýktýysa ondan inmiþtir.
Yine de bu televoleci yanýtla tatmin olmayanlar yanýt arayýþlarýný sürdürmeye devam ederken, borsa da düþmeye devam etmiþtir.
28 Þubat günü 28.396yla zirve yapan
borsa, iki ayda %13,7 yükselmiþken, 23 Mart
günü 24.439a düþerek aldýðýndan fazlasýný
geri vermiþtir. Doðan medyasýnýn tüm
pembe haberlerine raðmen borsa fazlaca
kýmýldamamýþ, neredeyse yýl baþýndaki seviyesine çakýlýp kalmýþtýr.
Hisse senetleri borsasýnda bu geliþmeler
olurken, bono piyasasýnda faizler yükselmeye baþlamýþtýr. 16 Martta %16,5 olan bono
faiz oranlarý Mart sonunda %18,2ye çýkmýþtýr.

Bu geliþmeler karþýsýnda gözler yeniden
sýcak para giriþine dönmüþtür.
Ýktisat dilinde portföy yatýrýmlarý olarak tanýmlanan kýsa vadeli yabancý parasermaye, hisse senedi ve bono piyasalarýnýn
en temel müþterisidir. Dolayýsýyla bu kýsa
vadeli para-sermaye giriþleri borsa ve bono
piyasasýndaki geliþmelerin temel belirleyicisidir. Bono piyasasý asýl olarak devlet iç
borçlanma senetlerinden oluþtuðundan, gerek devlet bütçe açýklarýnýn kapatýlmasý, gerekse iç borç faiz ödemelerinin yapýlabilmesi (borçlarýn çevrilebilirliði), kýsa vadeli yabancý para-sermaye giriþiyle saðlanmaktadýr.
Diðer yandan artan dýþ ticaret açýðýnýn kapatýlmasý da, yine kýsa vadeli para-sermaye giriþiyle saðlanan dövizlerle mümkün olmaktadýr.
Böylesine çok yönlü iþlevlere sahip olan
bu kýsa vadeli sermaye giriþini sürdürebilmenin tek yolu ise yüksek reel faiz vermekten geçmektedir. Ancak tek baþýna yüksek reel faiz kýsa vadeli yabancý para-sermaye giriþini belirleyen etmen deðildir. Dünya çapýnda pek çok ülke, ayný amaçlarla kýsa vadeli para-sermayeye yüksek reel faiz
vermektedir. Özellikle Meksika, Brezilya ve
Arjantin bu yolun en çok kullanýldýðý ülkelerdir. Dolayýsýyla uluslararasý piyasalarda
kýyasýya bir rekabet hüküm sürmektedir.
Her ülke kýsa vadeli borçlanma yoluyla kendisi için yeni finansman kaynaðý bulmaya
çalýþýr. Bu finansman ihtiyacý ne denli büyükse, o ülkenin kýsa vadeli borç faiz oraný
o denli yükselir.
Örneðin Brezilyada 2004de %16,25 olan
faiz oraný, Ocak 2005de %17,93e ve Þubat
2005de %18,47ye yükselmiþtir. 2004 yýlý enflasyon oranýnýn %6,60 olduðu gözönüne
alýndýðýnda, Brezilyanýn 2004 yýlýndaki reel faiz oraný %9,65 olmuþtur. Þubat ayýnda reel faiz oraný %11,07ye yükselmiþtir.
Türkiyedeki reel faiz oranlarý ise, resmi verilerde 2004de ortalama %12,04 olarak görülürken, sýcak para için en az nominal faiz oraný kadar, yani %24,90 olmuþtur. Bir diðer ifadeyle, TLnin dolar karþýsýnda sürekli deðer kazanmasý nedeniyle yabancý para-sermayenin elde etmiþ olduðu
faiz gelirleri, resmi faiz oranlarý düzeyinde
gerçekleþmiþtir. Gerek 2004 yýlýnda, gerekse 2005in ilk üç ayýnda iç borçlarýn çevrilebilirliði böylesine yüksek bir faiz oranýyla
gerçekleþtirilmiþtir.
Bir ülkede, örneðin Brezilyada, 100 do-
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lar %9,65 faiz gelirine sahip olurken, bir baþka ülkede (Türkiye) %24,90 faiz geliri saðlýyorsa, hiç þüphesiz para-sermaye bu ikinci
ülkeye gidecektir. Her iki ülke de ithalata
baðýmlý ülke olarak, her durumda faize yatýrýlan 100 dolar karþýlýðýnda mal ve hizmet
üretmek ve satmak durumundadýr. Bu farklý
faiz oranlarý karþýsýnda, her iki ülkede 100
dolarlýk bir ithal malýn kredili alýþ-veriþte fiyatý faiz oraný kadar fazla olacaðýndan, ayný
mal birinci ülkede 109,65 dolarken, ikinci
ülkede 124,60 dolar olacaktýr. Böyle bir durumda, kaçýnýlmaz olarak ikinci ülkede ithal
mala olan talep düþer.
Ekonominin basit kurallarýna baðlý olarak eðer sonuç böyle olmuyorsa, yani ithal
mallarýna olan talep düþmek yerine artýyorsa, bunun gerçekleþebilmesinin tek yolu,
yüksek faiz veren ülkede tüketicilerin gelirlerinin birinci ülkeye oranla daha fazla
artmýþ olmasýdýr. Lüks tüketim mallarý bir
yana býrakýldýðýnda, böyle bir gelir artýþý ücret ve maaþlarýn artmasýyla olanaklýdýr.
Ancak sözkonusu olan ikinci ülkede
(Türkiye) ücret ve maaþlar faiz oranlarý kadar artmamýþsa, ortada farklý bir durum var
demektir. Ve tüm sorun da bu farklýlýkta yatmaktadýr.
Tüketicilerin gelirlerinde faiz oranlarý kadar bir artýþ olmadýðý koþullarda, 100 dolarlýk bir malýn fiyatýnýn en az birinci ülkedeki
fiyatýnda satýlabilmesi için geriye kalan tek
yol dolarýn deðerinin düþürülmesinden
geçer. Eðer birinci ülkede 100 dolar=109,65
yerel para iken, ikinci ülkede yerel para daha fazla dolara eþitse, örneðin 100 TL =
124,90 ise, her iki ülkedeki ithal malýn fiyatý
eþit olacaktýr.
Ancak sorun, bunun saptanmasýyla sona
ermemektedir.
Eðer birinci ülkedeki enflasyon oraný %6
ise, 100 dolarlýk malýn yerel para karþýsýndaki reel deðeri 103,65 olacaktýr. Ayný biçimde ikinci ülkede enflasyon oraný %11 ise,
malýn reel deðeri 98,65 olacaktýr. Bu durumda satýcý, ikinci ülkede malýný, birinci ülkeye
göre 5 lira, yani enflasyon farký kadar zararýna satmýþ olacaktýr. Býrakalým bir kapitalist tüccarý, sýradan bir insan bile bu durum
karþýsýnda ikinci ülkede malýný satmayacaktýr. Ýkinci ülkede 100 dolarlýk malýn satýlabilmesi için tek çýkar yol 100 dolarýn 98,65
lira olmasýdýr. Böylece tüccar birinci ülkede 100 dolarlýk malýný 103,65den sattýðýnda
eline geçen para miktarý ile ikinci ülkede

98,65den sattýðýnda eline geçen para miktarý ayný olacaktýr (100 dolar). Ýþte TLnin ya
da YTLnin deðer kazanmasý denilen olay
budur.
Bu durum karþýsýnda ikinci ülkenin tüketicileri ya da yurttaþlarý, birinci ülkeye göre
daha az parayla ayný malý satýn aldýklarýný
görerek sevineceklerdir. Birinci ülkenin tüketicisi ayný malý 103,65den alýrken ikinci
ülke tüketicisinin ödediði para miktarý 98,65
olmaktadýr. Dolayýsýyla her ülkenin tüketicilerinin ayný ücreti aldýklarý varsayýldýðýnda,
ikinci ülke tüketicileri birincisine göre %5
daha fazla tüketim gücüne sahip olacak ve
bu oranda daha fazla tüketecektir. Diðer ifadeyle, ikinci ülke yurttaþlarýnýn yaþam standardý birinci ülkeye göre %5 daha yüksek
olacaktýr.
Ancak birinci ülkede enflasyon oraný %6
iken, ikinci ülkede enflasyon oraný %11dir.
Doðal olarak ücret ve maaþlarýn her iki ülkede de eþit ve sabit olduðu kabul edildiðinde, ikinci ülkenin diðerinden %5 daha fazla
tüketim gücüne sahip olmasýndan söz edilemez. Tersine alým gücü %5 daha az olacaktýr. Ama gerçekte, yaþamda %5 daha
fazla alým gücüne sahip görünmektedir.
Ýkinci ülkede satýcý, yani ithal malýn sahibi, malýný satmýþ ve 100 dolarýný cebine koyup bir kenara çekilmiþtir. Alýcý, yani tüketici malý daha düþük fiyatla satýn almýþ ve cebinde %5 oranýnda para kalmýþtýr. Bunu da
istediði gibi tüketebilecektir. Gariplik þuradadýr ki, hiçbir biçimde 98,65 100e eþit olmaz
ve 98,65 hiçbir biçimde 103,65 etmez.
Ýþte bu eþitsizliði eþitleyen, dolarýn yerel
para karþýsýndaki deðeridir.
Dolar birinci ülkede 103,65 (enflasyonla
birlikte 109,65) iken, ikinci ülkede 98,65
(enfasyonla birlikte 109,65) deðerine sahiptir. Alan da, satan da memnun olmakla birlikte, sorun, alýcýnýn yerel para ile yaptýðý
ödemenin satýcýya dolar olarak verilmesinde baþlar. Ýþte bu dolar ödemesi ülkenin
merkez bankasý tarafýndan gerçekleþtirilir.
Dolayýsýyla merkez bankasýnýn elinde ithal
edilen malýn karþýlýðý kadar dolar bulunmasý gerekir. Örneðin Türkiyenin 2004 yýlýndaki
ithalatý 90 milyar dolar, ihracatý 66 milyar
dolardýr. Bu durumda 24 milyar dolar bulunmasý gerekmektedir. Eðer kaynak turizm
olursa, gelen turist 100 dolarýný bozdurduðunda eline 98,65 lira geçecektir. Bu para
ile ikinci ülkenin ürünlerini satýn almak
için pazara çýktýðýnda göreceði ilk þey fiyat-
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larýn %11 (enflasyon oraný kadar) fazla olduðudur. Bu durumda elindeki 98,65 lira ile
%11 daha az yerli malý satýn alabilecektir.
Þüphesiz kandýrýldýðýný düþüneceðinden bu
duruma itiraz edecektir.
Ýþte bu noktadan itibaren yeni bir durum
ortaya çýkar. Gelen turistin 100 dolarýný alarak dýþ ticaret açýðýný kapatmayý hesaplayan ülke, bu geliri realize edebilmesi için
turiste %11 daha fazla yerli para vermesi gerekmektedir. Dolarýn deðeri 98,65 olduðu
için de, bunun gerçekleþtirilmesi, ancak turizm hizmetlerinin %11 daha düþük fiyatla satýlmasýyla olanaklýdýr. Bu durumda turist
100 dolar karþýlýðýnda 98,65 ile %11 daha
fazla yerel hizmet satýn alacaktýr. Yani turizm hizmetleri %11 ucuzlar.
Böylece turist 98,65 lira ile %11 daha fazla yerli ürün tüketmiþ olmasýna karþýn, yerli
üreticinin (bunun tur operatörü ya da pazarda et, süt, hediyelik eþya satan esnaf ya
da köylü olmasý önemli deðildir) eline sadece 98,65 geçmiþtir. Diðer ifadeyle 109,65lik
mal satmýþ, ancak eline 98,65 geçmiþtir.
Þüphesiz bu durumda da, yerli üretici kandýrýldýðýný düþünecek ve bu duruma itiraz
edecektir. Bu durum devam ettiði sürece
hiçbir turiste mal satmayacaðýný söyleyecektir. Bu da turizm gelirlerinin düþmesinden
baþka bir þey deðildir.
Ve yeniden derin devlet devreye girecektir. Dýþ ticaret açýðýnýn ve dýþ borç faizlerinin ödenebilmesi için dolara ihtiyaç vardýr ve bu ihtiyaç yüzünden turizm gelirlerinin düþmesini göze alamaz. Doðal olarak ya
turistlerin getirdiði dolara normal kurun dýþýnda ayrý bir kur (%11 daha yüksek) uygulayacaktýr, ya da turizm teþvikleri adý altýnda aradaki farký yerli üreticiye ödeyecektir.
Birinci durumda, yani turist dövizlerine
ayrý kur uygulandýðýnda 100 dolarýn karþýlýðýnda turiste %11 daha fazla yerli para verilecektir. Ýkinci durumda ise, ayný orandaki
yerli para, turiste deðil, yerli üreticilere ödenecektir. Ýkisi arasýndaki tek fark, ödemenin yapýldýðý yerdir. Her iki durumda da,
derin devlet, 100 dolar için %11 daha fazla ödeme yapacaktýr. Bu, 100 dolara %11
faiz ödemekle özdeþtir. Böylece 100 dolarýn resmi kurdaki karþýlýðý 98.65 olmakla birlikte, derin devlete maliyeti olarak 109,65
olacaktýr.
Þimdi ithalatçýsýndan ihracatçýsýna, turistinden yerli üreticiye kadar herkes alacaðýný
almýþ ve derin devletin eline 109,65 lira

üzerinden 100 dolar geçmiþtir. Ve devlet,
derin devlet olduðundan fazladan ödediði
11 lirayý darphaneyi çalýþtýrarak para olarak
basar. Derin devlet olduðundan, böyle bir
þeyi yapma hakkýna sahiptir ve yurttaþlarý da
bu durumu paþa paþa kabul etmek zorundadýr. Aksi halde vatana ihanetle suçlanabilirler!
Ama ortada 11 lira fazla para vardýr. Doðal olarak bu 11 lira fazla para, pazarda 11
liralýk mal ve hizmet satýn alabilecektir. Mal
ve hizmet miktarý ile bunlarý satýn almakta
kullanýlabilen para miktarý ayný kaldýðý halde, ortada 11 lira fazlalýk vardýr. Bu fazlalýk,
ya satýn alabilecek bir mal ve hizmet bulamayacaktýr ya da bir baþkasýnýn satýn alacaðýný daha önce satýn alarak, bir baþkasýnýn mal ve hizmet satýn almasýný engelleyecektir. Bu durumda da, derin devletin para basarak piyasaya sürdüðü 11 liranýn sahibi, birinci durumda salak, ikinci durumda ise uyanýk kabul edilecektir. Ama piyasada kiþinin salak ya da uyanýk olmasý
fazlaca önemli deðildir. Her durumda 11 liralýk bir mal ve hizmet açýðý ortaya çýkacaktýr.
Ýktisat diliyle ifade edersek, mal ve hizmet miktarý ayný kalýrken piyasadaki emisyon miktarý (para miktarý) artmýþtýr. Ortada
üretilmiþ 100 liralýk fiyata sahip mal varken,
111 lira (para) bulunmaktadýr. Böylece 100,
111e eþitlenir, fiyatlar 111 liraya yükselir. Bu
da %11 enflasyon demektir.
Derin devletin para basarak iþleri yürüttüðü ikinci yýl sonunda enflasyon, bir önceki yýlda olduðu gibi %11 artmýþ olacaktýr.
Ve yeniden baþa dönülecektir, tek farkla ki,
bu kez ikinci yýla girilmiþtir ve birinci yýlýn
%11lik enflasyonunun üstüne yeniden bir
%11lik enflasyon eklenmiþtir. Böylece de
enflasyon oraný (düz hesaplamayla) %22 olmuþtur.
Buraya kadar gördüðümüz süreç, ikinci
yýlda da yeniden yaþanacaktýr, tek farkla ki
enflasyon oraný %22ye yükselmiþtir.
Yýllar boyu bizim gibi emperyalizme baðýmlý ülkelerde iþler böyle idare edilmeye
çalýþýlmýþtýr. Ancak bu yolun kronik enflasyona yol açmasý ve giderek toplumsal ve siyasal olaylara neden olmasý karþýsýnda tek
yapýlan derin devletin devreye girmesi
olmuþtur. Askeri darbeler yoluyla enflasyonun yaratmýþ olduðu toplumsal ve siyasal
bunalýmlar aþýlmaya çalýþýlmýþtýr. Zaman
içinde askeri yönetimlere karþý mücadele-
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nin yükselmesi ve þiddetlenmesi, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde iç pazarý istikrarsýzlaþlaþtýrmýþ ve emperyalist ülke mallarýnýn satýlmasýný engellemiþtir. Diðer taraftan ise, emperyalist ülkelerde artan sermaye birikimi,
emperyalist ülkeleri krizlere sürükleme eðilimi taþýmaya baþlamýþtýr.
Böylece emperyalist ülkeler, hem mallarýn, hem de para-sermayenin aþýrý-üretim
kriziyle yüzyüze geldiklerinde, özellikle 1990
sonrasýnda geri-býraktýrýlmýþ ülkelerde uygulanan enflasyonist politikalar (ve bu politikalarýn iþlevsiz kaldýðýnda devreye giren
IMFnin anti-enflasyonist istikrar tedbirleri),
yerini borçlanma politikalarýna býrakmýþtýr.
Artýk %11lik açýðýn kapatýlmasý için para
basmak yerine %11 faizle borçlanma yoluna gidilmiþtir. Ama hiç kimse %11 enflasyon koþullarýnda %11 faizle para vermeyeceði için (enflasyon oranýnýn %1 bile olmasý
bu durumu deðiþtirmez), her durumda enflasyon oranýndan daha yüksek bir faiz
ödemesi gündeme gelmiþtir. Reel faiz denilen olay da budur.
Ancak yüksek reel faiz politikalarýyla,
geçmiþte karþýlýksýz para basýmýyla çözülememiþ sorunun çözülmesi de olanaksýzdýr.
Çünkü ortada, her durumda 11 liralýk bir
fazlalýk mevcuttur. Ýþte bu fazlalýk faiz dýþý
fazla vb. ifadelerle halkýn sýrtýna yüklenir.
Dolayýsýyla bu reel faiz politikasýnýn ne kadar süreceði, sýrtýna yüklenen yükü halkýn ne kadar daha taþýmaya boyun eðeceðine baðlý hale gelmiþtir.
Ýþte bu iliþkiler ve çeliþkiler ortamýnda
hisse senedi (borsa) ve bono piyasalarý orta-

ya çýkan 11 liralýk fazlanýn bölüþüldüðü yerlerdir. Bu 11 liralýk fazlanýn karþýlýðý olarak
ortaya çýkan derin devletin açýklarý ise
halktan alýnan ÖTV, KDV vs. adarý taþýyan
vergilerle kapatýlabilindiði sürece hisse senetleri ve bono piyasalarýnda rekorlar kýrýlabilmektedir. Her durumda halktan alýnan
vergiler, halkýn tüketiminin azalmasýndan
baþka bir anlama gelmemektedir. Dünün
enflasyon canavarýnýn yerini bugün reel
faiz almýþtýr.
Þüphesiz burada bu iliþkiler içinde halkýn tüketiminin azalmadýðý, tersine arttýðý
söylenecektir. Bu ise, kredi kartlarý aracýlýðýyla 11 liralýk fazla için yapýlacak ödemenin zamana yayýlmasýnýn bir sonucudur. Bir
baþka ifadeyle, 11 liralýk fazla bir seferde
(bir yýlda) deðil, bir kaç yýla bölünmüþ taksitlerle halktan geri alýnmaktadýr. Tek anlaþýlamayan ise, bu ötelemenin ödeme günü
geldiðinde kredi kartlarý faizleri kadar bir ek
fazlalýkla yapýlacak olmasýdýr. Ülkenin üretimi artmadýðý, üretime baðlý olarak ücret ve
maaþlar yükselmediði sürece, ödemenin
taksitlendirilmesi fazlaca iþe yaramayacaktýr. Birgün gelecek, yapýlmýþ ödemeler silinecek, tüm fazlalýk, ekleriyle birlikte bir defada ödenecektir. Bunun iktisat dilindeki
karþýlýðý ise ekonomik krizdir.
TLnin ya da YTLnin deðerli olduðuna iliþkin her türlü aldatmacanýn sona erdiði yer de burasýdýr. O gün geldiðinde RTEnin, yani Recep Tayyip Erdoðanýn Kasýmpaþalýðýnýn, hiç kimseyi ve AKPyi de kurtaramayacaðý kesindir.
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Dünyanýn En Zenginleri
Listesinde 5 Türk Var!
Dünyanýn En Ýyi 500 Üniversitesi Listesinde
Türkiye Yok!

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 koyuyor.
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.* (Sol
teorist Prof. Dr. Ýlhan Tekeli)

CHPye yönelik olarak baþlatýlan metroseksüel Mustafa Sarýgül operasyonunun
perde arkasýnda, eski teorilerle ortaya çýkan
eski marksist sol aydýnlarýn teorisyenliðini
yapmaya soyunan Ýlhan Tekelinin iki ay önce söylediði yukardaki sözler, partisiz partinin neler yapabileceðine iliþkindi. Öncelikle CHPyi gözüne kestiren bu partisiz parti teorisyeni, Zülfü Livanelinin açýk biçimde
ifade ettiði gibi, CHPyi Atatürk mirasýndan
gelen nemalarla finanse edilen bir vakfa
dönüþtürerek, ABD ve Avrupa üniversitelerinin reform ihtiyacýný yanýtlayacak bir proje merkezi olarak tasarlýyordu.
Kendisini solcu olarak tanýmlayan herhangi bir kiþinin aklýndan bile geçirmeyeceði yeni ve çaðdaþ düþünceler üreten eski marksistlerin en eskilerinden Prof. Dr.

$

* Meral Tamer, Prof. Tekeliden sol için yeni parti
modeli, Milliyet, 26 Ocak 2005.

Ýlhan Tekelinin bu son projesi, ister yaþýnýn kemale ermiþ olmasýnýn bir sonucu
olarak yorumlansýn, ister yeni ve çaðdaþ
bir düþünce olarak kabul edilsin, her durumda 12 Eylülden günümüze kadar sürdürülen sivil toplum edebiyatýnýn en uç
noktasýný oluþturmaktadýr.
Ýlhan Tekeli, bir taþla birkaç kuþ vurma
sevdalýsý burjuvalar ve onlarýn politikacýlarý
gibi, bu proje ile, bir yandan geliþen milliyetçiliðe karþý ulusçuluk söylemiyle karþý
çýkar görünürken, diðer yandan globalizm
propagandasý ile yýllardýr yabancý dil öðretilmiþ ve yabancý bir ülkede yaþayacaklarý
umuduyla aldatýlmýþ üniversite gençliðini yeniden globalizme yönlendirmeye çalýþmaktadýr. Üstelik tüm bunlar sol adýna,
çaðdaþ sosyal-demokrasi adýna yapýlmaktadýr.
Kurtuluþ Cephesinin önceki sayýsýnda
(83. sayý) bu proje sahiplerinin düþüncesini
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En Ýyi 10 Üniversite - The Times
Harvard
ABD
Berkeley
ABD
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
ABD
Kalifornia Teknoloji Enstitüsü
ABD
Oxford
Ýngiltere
Cambridge
Ýngiltere
Stanford
ABD
Yale
ABD
Princeton
ABD
ETH Zürich
Ýsviçre
En Ýyi 10 Üniversite- Shanghai Jio Tong Üniversitesi
Harvard
ABD
Stanford
ABD
Cambridge
Ýngiltere
Berkeley
ABD
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
ABD
Kalifornia Teknoloji Enstitüsü
ABD
Princeton
ABD
Oxford
Ýngiltere
Columbia
ABD
Chicago
ABD

Kaynak: The Times Higher Education Supplement.

þöyle özetlemiþtik:
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.
Bu deðerlendirmelerimizin üzerinden bir
ay geçmeden Çin Shanghai Jio Tong Üniversitesi tarafýndan yapýlmýþ olan dünyanýn
en iyi 500 üniversitesi araþtýrmasý yayýnlandý. Bununla birlikte Timesin Aralýk 2004de
yayýnladýðý en iyi 500 üniversite araþtýrmasý

yeniden anýmsandý.
Her iki araþtýrmada da Türkiyeden bir
tek üniversitenin bile yer almamýþ olmasý
kimseyi þaþýrtmadý. Ama hiç kimse partisiz parti teorisyeni, milliyetçiliðe karþý kozmopolitizm propagandisti ve nihayetinde
ABD ve Avrupa üniversitelerinin reform ihtiyacýna yanýt verecek proje mimarý, eski
YÖKzede ve yeni YÖK üyesi Ýlhan Tekeliyi
anýmsamadý. Doðal olarak onun sol parti
teorisinin ayrýlmaz parçasý olan ABD ve Avrupa üniversite reform projesini de arayan
ve soran olmadý. Ýlhan Tekeli kelliðe karþý
bir merhem bulduðunu ilan etmiþti, ne yazýk ki kendisi (üniversiteleri) keldi.
Öte yandan ise, medyanýn çok sevdiði
FORBES araþtýrmasýna göre, dünyanýn en
zenginleri listesinde, hemen her yýl birden
çok Türk iþadamý sýralamada yer almýþtýr.
Ýki haber yan yana getirildiðinde, Türkiyenin ne durumda olduðunu anlamak, globalizm propagandasýyla pasifize edilmiþ ve
ithalat patlamasýyla tüketici haline getirilmiþ üniversite gençliði için bile fazlaca zor
olmayacaktýr.

FORBES-Dünyanýn En Zengin Kiþileri 1000 Listesi
103
Rahmi Koç
4.9 milyar $
111
Ferit ªahenk
4.7 milyar $
548
Bülent Eczacýbaþý
1.2 milyar $
584
Erol ve Þevket Sabancý
1.1 milyar $
620
Aydýn Doðan
1.0 milyar $

%
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30 MART 1972
KIZILDERE

MAHÝR ÇAYAN
1946 Samsun

SABAHATTÝN KURT
1949 Gevaþ

SÝNAN KAZIM ÖZÜDOÐRU
1949 Þarkýþla

AHMET ATASOY
1946 Ünye

NÝHAT YILMAZ
1937 Fatsa

HÜDAÝ ARIKAN
1946 Çivril

ÖMER AYNA
1952 Dicle

CÝHAN ALPTEKÝN
1947 Ardeþen

ERTAN SARUHAN
1942 Fatsa

SAFFET ALP
1949 Kayseri

&

Devrim, halkýn devrimci giriþimiyle aþaðýdan yukarý mevcut devlet cihazýnýn parçalanarak, politik iktidarýn ele geçirilmesi ve bu
iktidar aracýlýðýyla yukarýdan aþaðýya daha
ileri bir üretim düzeninin örgütlenmesidir.
Bunun için:
1) Milli krizin varlýðý
2) Öncünün varlýðý
3) Kitlelerin bilinçli ve örgütlü olarak savaþa katýlmasý þarttýr...

Emperyalizmin iþgali altýnda olan ülkelerde emperyalizm ve oligarþiye karþý mücadele
nasýl yürütülecektir? Oligarþi ile halkýn memnuniyetsizliði ve tepkileri arasýndaki suni denge hangi mücadele biçimi temel alýnarak bozulacaktýr? Halký devrim saflarýna çekmek için
hangi mücadele metodunu temel olarak seçeceðiz? Geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama
kampanyasýnýn temel aracý hangi mücadele
biçimi olacaktýr?
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Ýþte, devrimci çizgi ile oportünist çizgiyi,
devrimci teoriyi, ortodoks ideolojik-politik
sözebeliðinden ayýrt eden temel ölçü buradadýr.
Oligarþi ile halkýn düzene karþý memnuniyetsizlik ve genellikle bilinçsiz tepkileri arasýnda kurulmuþ olan suni dengeyi bozmanýn, kitleleri devrim saflarýna çekmenin temel mücadele metodu silahlý propagandadýr.
Emekçi kitlelerin ekonomik ve demokratik
mücadelelerinin, oligarþik diktatörlük -isterse
temsili görünüm içinde olsun- tarafýndan terörle bastýrýldýðý merkezi otoritenin ordusu, polisi, vs. ile devgibi güçlü olarak halk kitlelerine gözüktüðü, gizli iþgalin var olduðu bu ülkelerde, kitlelerle temas kurmanýn, onlarý geniþ bir siyasi gerçekleri açýklama kampanyasý
ile devrim saflarýna kazanmanýn temel mücadele metodu silahlý propagandadýr.
Silahlý propaganda, askeri deðil politik
mücadeledir. Ferdi deðil, kitlevi mücadele
biçimidir. Yani silahlý propaganda, pasifistlerin iddia ettiði gibi kesin olarak terörizm
deðildir. Bireysel terörizmden amaç ve
biçim olarak farklýdýr.
Silahlý propaganda, belli bir devrimci stratejiden hareketle, emekçi kitlelere elle tutulur,
gözle görülür maddi ve somut eylemlerden
hareketle, soyuta gider. Maddi olaylar etrafýnda siyasi gerçekleri açýklayarak, kitleleri bilinçlendirir, onlara politik hedef gösterir. Silahlý
propaganda, halkýn düzene karþý olan memnuniyetsizliðini ajite eder, onlarý emperyalist
beyin yýkamanýn giderek etkisinden kurtarýr.
Önce kitleleri sarsar, giderek de, bilinçlendirir. Merkezi otoritenin görüldüðü gibi güçlü olmadýðýný, onun kuvvetinin herþeyden önce
yaygara, gözdaðý ve demagojiye dayandýðýný gösterir.
Silahlý propaganda, herþeyden önce,
günlük maiþet derdi, vs. içinde kaybolan,
emperyalist yayýnla þartlanmýþ, düzenin þu
veya bu partisine umudunu baðlamýþ kitlelerin dikkatini devrim hareketine çeker,

uyuþturulmuþ, pasifize edilmiþ kitlelerde
kýpýrdanma yaratýr.
Silahlý propaganda, kýr ve þehir gerilla
savaþý ile psikolojik ve yýpratma savaþýný
içerir.
Temel mücadele biçiminin bu þekilde ele
alýnmasý, elbetteki öteki mücadele biçimlerinin ihmal edilmesi demek deðildir. Silahlý propagandayý temel alan örgüt, öteki mücadele
biçimlerini de gücü oranýnda ele alýr. Ancak
öteki mücadele biçimleri talidir. Silahlý propaganda, temel mücadele biçimidir. Bu ekonomik ve demokratik kitle hareketlerine seyirci
kalýnmasý demek deðildir. Örgüt, gücü oranýnda, ekonomik ve demokratik hak ve istemler etrafýnda kitleleri örgütlemeye çalýþýr. Oligarþiye karþý her çeþit tepkiyi yönlendirmeyle
uðraþýr. Ancak baþlangýçta asla her yere koþmaz, gücünü aþan silahla güven altýna alýnamayan kitle hareketlerinin içine girmez. Gücüyle orantýlý olarak silahlý propagandanýn
dýþýndaki, bilinçlendirme, siyasi eðitim,
propaganda ve örgütlendirme iþleri ile uðraþýr.
Klâsik politik kitle mücadelesi ile silahlý
propaganda birbirini izler ve birbirinin içinde, birbirine baðýmlýdýrlar, her biri diðerini karþýlýklý etkiler.
Silahlý propagandanýn dýþýndaki öteki
politik, ekonomik, demokratik mücadele biçimleri silahlý propagandaya tabidir ve silahlý propagandaya göre biçimlenirler. (Tali
mücadele biçimleri temel mücadele biçimine
göre þekillenir. Yani silahlý propaganda metodlarýna göre þekillenir).
Ýþte silahlý propagandayý temel, öteki politik, ekonomik ve demokratik mücadele biçimlerini, bu temel mücadele biçimine tabi olarak
ele alan devrimci stratejiye, Politikleþmiþ Askeri Savaþ Stratejisi denir. (Bu stratejinin örgütü de, ideolojik mücadeleyi bir polemik aracý
olarak ele almaz. Ýdeolojik mücadeleyi, kendi
kadrolarýnýn siyasi eðitimi olarak ele alýr).

Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.

'
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ÖMÜR
KARAMOLLAOÐLU

30 OCAK 1955/AKÇADAÐ
24 MART 1977/ANKARA
1955 yýlýnda Malatyanýn Akçadað ilçesinde doðdu. 1971 yýlýnda Ankara Abidinpaþa
Lisesinde okurken devrimci mücadeleye
bir sempatizan olarak katýldý. 1974-75 döneminde SBF-BYYOda yüksek öðrenim gençliðinin akademik-demokratik mücadelesinde aktif olarak yer aldý. 12 Mart sonrasý ilk
öðrenci derneklerinden olan SBF-BYYO Öðrenci Derneðinin kuruluþ çalýþmalarýna katýldý. Ayný dönemde ASTda oyuncu olarak
da çalýþan Ömür yoldaþ, M. Gorkinin Ana
ve B. Brechtin Carrar Ananýn Tüfekleri
oyunlarýnýn sergilenmesinde yer aldý. 1975
baþýndan itibaren THKP-C/HDÖ üyesi olarak
profesyonel devrimci yaþamýna baþladý. Ýlk
görevi Ankaradaki legal kadrolarýn sorumluluðunu üstlenmek oldu. Beylerderesinden
sonra Ankara Bölge Komitesinde yer aldý.
1976-Haziran Kararýndan sonra Güney Anadolu ve Hatay bölgesinde kadrolarýn politik
eðitimleriyle görevlendirildi. Ayný yýlýn Aralýk ayýnda THKP-C/HDÖ-Ankara Bölge Yöneticiliðine atandý. 1977 yýlýnda THKP-C/
HDÖnün yeniden Öncü Savaþýna baþlamasýyla birlikte gerçekleþtirilen 26 Ocak Harekâtýnda yönetici olarak yer aldý. 1977 Þubatýnda Genel Komite üyeliðine getirildi.
Ankara ve Karadeniz Bölgelerinin Merkez
Yöneticisi olarak þehir ve kýr gerillasýnýn stratejik örgütlenmesiyle görevlendirildi. 19
Þubat Harekâtýnýn düzenlenmesinde görev
aldý.
30 Mart Harekâtýnýn ilk günü, 24 Mart
1977de, Ankarada þehit düþtü.
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MEHMET YILDIRIM
1957 Tokat doðumlu ve küçük-köylü bir ailenin çocuðudur. Ýlkokulu bitirdikten sonra, Ýstanbula gelerek, küçük iþyerlerinde ve krom kaplama ustasý olarak, çeþitli fabrikalarda çalýþmýþtýr. Fabrika iþçiliði
döneminde sendikal faaliyetlere katýlmýþ ve bu faaliyetler çerçevesinde Devrimci Saðlýk-Ýþ sendikasýnda çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Bu
çalýþmalarý sýrasýnda örgütle iliþkiye geçmiþ ve 1978de sendikal çalýþmada örgüt üyesi olarak yer almýþtýr. 1978 sonlarýnda profesyonel kadro olarak Bakýrköy çevresinde örgütsel çalýþmalara katýlmýþ ve Þubat
1981de Genel Komite üyesi olmuþtur. 15 Mart 1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.

NÝHAT KURBAN
1958 Kars doðumlu olup, lise yýllarýnda Karsta THKP-C sempatizaný olarak devrimci mücadeleyle tanýþmýþtýr. 1977 içinde örgütsel iliþki
içine girmiþ ve ayný yýl içinde örgüt üyesi olmuþtur. Ýstanbul Hukuk
Fakültesi öðrencisi olmakla birlikte zamanýnýn büyük bir kýsmýný Karstaki örgütsel çalýþmalarda geçirmiþtir. 1979 yýlýnda bir silahlý çatýþmada
yaralanmasý üzerine, bir süre örgütsel çalýþmalarýn dýþýnda kalmýþsa
da, 1980 ortalarýnda Kars il yöneticisi olarak atanmýþtýr. Þubat 1981de
Genel Komite üyesi olmuþ ve 15 Mart 1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.

CEMALETTÝN DÜVENCÝ
1956 Tekirdað doðumlu olan yoldaþ, küçük-köylü bir ailenin oðludur. Ailesinin Ýstanbula taþýnmasýndan sonra, iþçi olarak çalýþmaya
baþlamýþtýr. Devrimci mücadeleyle iliþkisi, Bakýrköy çevresindeki dernekler düzeyinde baþlamýþ ve Halkevlerinde faaliyet sürdürmüþtür.
1976dan itibaren örgütsel iliþkiye girmiþ ve 1977-78 döneminde Bakýrköy çevresinde örgüt üyesi olarak çalýþmýþtýr. 1978 sonrasýnda profesyonel kadro olarak çalýþmýþtýr. 1980 Nisan operasyonundan sonra, Ýstanbul bölgesinin yeniden düzenlenmesinde görev almýþ ve pragmatik ve sað-ekonomist sapmaya karþý mücadelede etkin bir rol üstlenmiþtir. Þubat 1981de, pragmatik sapma içindeki unsurlarýn ihracýndan
sonra Genel Komite üyesi olmuþtur. 15 Mart 1981 günü, Bahçelievler
deki örgüt evinin düþman güçlerince kuþatýlmasý üzerine, diðer üç
yoldaþýyla birlikte silahlý çatýþmaya giriþmiþ ve dört saatlik çatýþma sonucunda, diðer üç yoldaþýyla birlikte þehit düþmüþtür.

SÜLEYMAN AYDEMÝR
1957 Denizli doðumlu olup, Adana Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisine girdikten sonra, devrimci mücadeleyle tanýþmýþtýr. 1978 sonuna kadar öðrenci çevresinde etkili olan DY iliþkileri içinde faaliyette
bulunmuþ ve DYye karþý, aktivizm sloganýyla ortaya çýkan DS ile kýsa
bir süre iliþkisi olmuþtur. DSnin öz olarak DYden farksýz olduðunu
kendi öz deneyimiyle gören Süleyman yoldaþ, 1979 ortalarýnda Adana
bölgesinde örgüt üyesi olmuþ ve 1980de profesyonel kadro olarak çalýþmaya baþlamýþtýr. 12 Eylül 1980 tarihinde ihbarcý tutum ve davranýþlarýndan, her türlü uyarýya raðmen vazgeçmeyen bir kiþinin cezalandýrýlmasý eylemine katýlmýþ ve eylem sonrasý Serdar Soyerginle birlikte
düþmanýn askeri birlikleri ile giriþtiði çatýþmada bir yüzbaþýyý öldürmüþtür. Bu olaydan sonra Ýstanbul bölgesinde görevlendirilmiþ ve 15 Mart
1981de Bahçelievlerdeki çatýþmada þehit düþmüþtür.
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Bir, ki, üç...
Daha fazla SEKA...*
Solda Popülizm, Marjinallik
ve Kuyrukçuluk

Martinov iktisadi mücadelenin kendisine siyasal bir nitelik kazandýrmaktan sözederken, sosyal-demokrasiye yüklediði görevin somut
ve gerçek anlamý ne olabilir? Ýktisadi mücadele, iþçilerin, iþgüçlerini
daha elveriþli koþullarla satmak için, çalýþma koþullarýný, yaþam koþullarýný iyileþtirmek için, iþverenlere karþý kolektif mücadelesidir. Bu
mücadele, zorunlu olarak, sendikal bir mücadeledir, çünkü çalýþma
koþullarý farklý meslek dallarýnda büyük farklýlýklar gösterir, ve bu yüzden de bu koþullarýn iyileþtirilmesi uðruna mücadele, ancak meslek
örgütü temeli üzerinde yürütülebilir (Batý ülkelerinde sendika temeli
aracýlýðýyla; Rusyada geçici meslek birlikleri ve bildiriler vb. aracýlýðýyla). Demek ki, iktisadi mücadelenin kendisine siyasal bir nitelik kazandýrmak demek, bu mesleki istemlerin yerine getirilmesi için uðraþmak, her meslek kolundaki çalýþma koþullarýný, yasal ve idari önlemler yoluyla iyileþtirmek demektir. Ýþçi sendikalarýnýn yapmakta olduklarý
ve her zaman yapmýþ olduklarý da bundan baþka bir þey deðildir.
... Demek ki, iktisadi mücadelenin kendisine siyasal bir nitelik kazandýrma yolundaki gösteriþli sözler, korkunç derecede derin ve devrimci görünüþ altýnda, sosyal-demokrat siyaseti, sendikal siyaset derekesine düþürme geleneksel eðilimini gizlemektedir!
... Bizim iþlediðimiz en büyük günah, siyasal ve örgütsel görevlerimizi, her günkü iktisadi mücadelenin kýsa vadeli, elle tutulur somut
çýkarlarý düzeyine indirgememizdir; ama onlar, iktisadi mücadelenin
kendisine siyasal bir nitelik kazandýrýn! diye hep ayný nakaratý yineleyip duruyorlar. Yineliyoruz: halk masalýndaki kahraman, geçen cenaze alayýna, gözünüz aydýn! diye baðýrýrken ne kadar yaþamýn gerçeklerini seziyorduysa, böyle bir davranýþta bulunanlar da o kadar seziyorlar.** (Lenin)
Leninin yüzyýl önce ekonomizm olarak tanýmladýðý siyasal çizgi, dün olduðu
gibi bugün de ülkemiz solundaki derin siyasetin, siyaset yapmanýn ve devrimci görünmenin tek yolu olarak ortaya çýkmýþtýr.
Ekonomizm, Leninin Ne Yapmalý?da
ortaya koyduðu gibi, iþçi sýnýfýnýn (ki bunu
bizde olduðu gibi devlet memurlarýný taným-



* Atýlým, Sayý: 43, 26 Þubat 2005.
** Lenin, Ne Yapmalý?, s. 79-80, Sol Yay., Mart 1977.

lamak için kullanýlan kamu emekçilerini
ekleyerek daha da geniþletmek olanaklýdýr)
iktisadi (ekonomik) mücadelesinden yola
çýkarak onlarý örgütleme ve bu mücadele
içinde onlarý siyasal olarak bilinçlendirerek,
ekonomik (iktisadi) mücadeleyi siyasal mücadeleye dönüþtürmektir. Mahir Çayan yoldaþ Kesintisiz Devrim II-IIIde bu siyasal çizgiyi þöyle özetler:
Kitlelerin içine girerek, kitlelerin
acil gereksinmeleri etrafýnda, kitlele-
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ri örgütleyip, eyleme sokma ve kitlelere siyasi bilinç götürüp örgütleme,
yani emekçi kitlelerin ekonomik ve
demokratik hak ve istemleri etrafýnda kitleleri örgütleyip, siyasi hedefe
yönlendirme.
Bu siyasal çizgi, yani ekonomizm, iþçi
sýnýfýnýn elle tutulur, somut çýkarlarý ifade
etmeyen bir mücadeleye, yani siyasal mücadeleye katýlmayacaklarý düþüncesine dayanýr. Bu düþünce, bir rubleye bir kopek
katmanýn her türlü sosyalizmden ve siyasetten daha deðerli olduðu ve iþçilerin gelecek kuþaklar için deðil de kendileri ve çocuklarý için savaþtýklarýný bilerek savaþmalarý* gerektiðini sürekli yineler.
Bu çeþit sözler, sosyalizme olan
nefretleri içerisinde, Ýngiliz tradeunionculuðunu kendi topraklarýna
taþýmak ve iþçilere, katýksýz sendikal
mücadeleye giriþmekle, geleceðin
bilmem hangi sosyalizmi için, bilmem hangi kuþaklarý için deðil,
kendileri ve çocuklarý için mücadele etmiþ olacaklarýný öðütlemeye çalýþan Batý Avrupanýn burjuvazisinin
her zaman gözde bir silahý olmuþtur.** (abç)
Marksist-Leninist örgütlenme anlayýþýnýn
ortaya konulduðu Ne Yapmalý?nýn yayýnlanmasýnýn üzerinden yüz yýl geçmiþ olmasýna
karþýn, ayný sözler, ayný bakýþ açýlarý hemen
her zaman solda, Marksizm-Leninizm adýna, Marksist-Leninist ve hatta komünist
olmak adýna sürekli yinelenmektedir.
Bu bakýþ açýsý, kendisini deðiþik adlarla
tanýmlayan siyasetlerin ya da partilerin
tek ortak çizgisidir. Hemen hepsinin yöneticileri ya da önderlikleri Leninin Ne Yapmalý?sýný okumuþlardýr. Ekonomizmin ne
olduðunu da, bir sapma olduðunu da bilirler. Dolayýsýyla Lenin döneminde olduðu
gibi, açýkça iktisadi mücadelenin kendisine siyasal nitelik kazandýrmaktan söz etmek yerine, bunlarý pratikte uygularlar. Nerede hareket, orada bereket mantýðýyla
kendiliðinden geliþen her türden hareketin
içinde yer almayý bir meziyet, bir devrimci görev olarak sunarlar. Bu da, Doðu Perinçek ve Mihri Bellinin 1960larda Türkiye
soluna armaðan ettiði siyaset tarzýdýr.
Bugün ÖDP tarafýndan açýkça savunulan bu
* Lenin, Ne Yapmalý?, s. 49.
** Lenin, Ne Yapmalý?, s. 50.

siyaset tarzýnýn mantýðý ise þudur:
Özlemi duyulacak olan mücadele, mümkün olan mücadeledir, ve
mümkün olan mücadele belli bir anda verilmekte olan mücadeledir.***
Bu nedenledir ki, bu siyaset tarzý, her
zaman ve her yerde kendiliðindencilik ve
kitle kuyrukçuluðu olarak tanýmlanýr.
Ancak bu tanýmlamalar, her türlü ideolojinin öldüðünün ilan edildiði globalizm
propagandalarý altýnda teorik bilginin alabildiðine önemsizleþtirildiði ve teorik bilgiden
uzak durulduðu bir dönemde devrimci mücadeleyle tanýþan yeni kuþaklar için fazla anlaþýlabilir ifadeler olarak görünmez. Bu yeni
kuþaklarýn 1965-71 ve 1974-1980 döneminde devrimci mücadelenin nasýl geliþtiði ve
yaygýnlaþtýðý konusunda birkaç cazip þöhretin anýlarýyla elde edilmiþ bilgiler üzerinde yükselen tarih bilinci de, bu tanýmlamalarý kavramalarýný ve anlamalarýný engellemiþtir. 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 25 yýl geçmiþ olmasýna karþýn devrimci mücadelenin istenildiði ve özlenildiði gibi geliþememesinin yaratmýþ olduðu umutsuzluklar ve karamsarlýklar da eklendiðinde,
hemen her yerde ekonomizmin neden
tek çýkar yol olarak görüldüðü anlaþýlabilir.
Yýllar boyu kapitalizmden, emperyalizmden, sömürüden, ezilenlerden, yoksulluktan
vb. söz edilmesine karþýn hiç bir þekilde kýmýldamayan geniþ halk kitlelerinin elle
tutulur, somut sonuçlar vaadeden eylemlere katýlýþý somut bir olgu olduðu ölçüde,
yeni kuþaklar için ekonomizm tek çýkar
yol olarak görünür. Tek baþýna herhangi bir
kitle eylemini örgütleyemeyen, tek yapabildiði, 1 Mayýslar için aylarca çalýþarak
adam toplamak olan bir sol hareketin, kitlelerin elle tutulur, somut sonuçlar vaadeden eylemlere yöneliþi karþýsýnda yapabileceði tek þey, en hýzlý biçimde bildiriler hazýrlayýp olay mahaline gitmektir. Gerisi
kendiliðinden gelir. Bildiriler daðýtýlýr, dayanýþma sloganlarý atýlýr, haklýyýz kazanacaðýzla baþlayan iþçiyiz, güçlüyüzle biten
sloganlar yinelenir. Mahir Çayan Yoldaþýn
sözleriyle söylersek, gerilla yapan þube
sahipleri birkaç molotoflama ya da bombalama eylemi ile destek çýkarlar. Kitle
*** Lenin, bu cümlenin ardýndan þunlarý söyler: Bu,
kendini edilgen olarak kendiliðindenliðe uyduran
sýnýrsýz oportünizm eðiliminin ta kendisidir. Ne Yapmalý?, s. 62.

!
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eyleminin zafere kadar süreceðine dair yeminler edilir, sloganlar atýlýr. Tüm taraftarlar eylem yerini ziyaret ederek dayanýþma
içinde olduklarýný gösterirler. Ve nihayetinde iþçiler elele, genel greve sloganýna ulaþýlýr. Hýzýný alamayanlar, iþçi-memur elele
genel greve* sloganýyla baþlayýp herkes
barikat baþýna diye çaðrýlar yaparlar.
Sonuç, her zaman olduðu gibidir: Elle tutulur, somut sonuçlara ulaþýldýðýnda eylem
biter.
Mahir Çayan yoldaþ þöyle yazar:
Elbette bu yoldan gidildiðinde de
görünüþte bazý ilerlemeler olacaktýr.
Ancak bu yolun savunucularý, giderek baþlangýçta savaþçý niteliklere sahip olsalar bile, bu niteliklerini kaybedecek, yozlaþacak ve giderek bürokratlaþacaklardýr. Yitirilen devrimci
öz ve de pasifize edilmiþ beþ-on
emekçi; iþte bu görüþün yolu basitleþtirilince budur.**
Ekonomizmin ülkemizde her türden
oportünizmin, pasifizmin ve legalizmin biricik çizgisi olarak ortaya çýkmýþ olmasý kendine özgü bir durum deðildir. Dünyanýn her
yerinde kendilerini Marksist-Leninist ya da
komünist olarak tanýmlayan pek çok siyasal oluþumun çizgisi de ekonomizmdir.
Ancak 1980 sonrasýnda ülkemizde ve LatinAmerika solunda ekonomizmin en büyük
taraftarý ve propagandistleri, emperyalizmin
temiz vakýflarý tarafýndan fonlanan küçükburjuva aydýnlarý olmuþtur.
Devrimci mücadele (geniþ anlamda politik mücadele, iktidar mücadelesi) bu küçük-burjuvalar tarafýndan soyut gelecek
için somut bugünden vazgeçmek olarak
sunulmuþtur. Bir zamanlarýn somut ekonomistlerinin söylediði gibi, geleceðin bilmem hangi sosyalizmi için, bilmem hangi
kuþaklarý için deðil, kendileri ve çocuklarý
için mücadele kutsanmýþtýr.
Yetiþen genç devrimci kuþaklar da bu
ortamda, bu ortamýn iliþkileri içinde sosyalist gýdalarýný aldýlar.** Silahlý devrimci mücadelenin eskisi gibi etkili olmadýðýný, binlerce gerillaya sahip olanlarýn önderliðin

"

* Bu slogan kendilerini Marksist-Leninist-Komünistler olarak tanýmlayan Atýlým çevresinin legal partisi gibi çalýþan Ezilenlerin Sosyalist Platformunun
SEKA dayanýþmasý için Bursada yaptýðý eylemde
kullanýlmýþtýr.
** Mahir Çayan, Kesintisiz Devrim II-III.

yakalanýþýyla nasýl temsili gerillaya dönüþtüðünü gördüler. Temsili gerillalarýn gerillaya dönüþemediklerini, metrelerce açýlmýþ
pankartlarýn ardýnda kýzýl bantlýlarýn ya da
kýzýl baretlilerin yürüyüþünü izlediler. Daðlara gel, daðlara þarkýlarýyla daðlarda gerilla halayý çekecekleri günleri beklediler.
Ölüm oruçlarýna yatýldýðýný gördüler; kimi
zaman 65. günde, kimi zaman 650. günde
ölenleri çaresizlik içinde izlediler. Hemen
her bulduklarý fýrsatta umudu büyütmeye
çabaladýlar. Daðda gerilla olamadýklarýnda
canlý kalkan olmanýn tek seçenek olacaðýný bile düþündüler. Ve günlerden bir gün,
tarihler Þubat 2005i gösterirken, bir þafak
vakti, 19 Ocakta baþlamýþ olan SEKA direniþi ile uyandýlar.
16 Þubat 2005 - SEKAnýn kapatýlmasý kararýna karþý bugün yazýlý bir
açýklama yapan SEKA iþçileri, SEKA
dan ölümüz çýkar dediler.
Kapatma kararýna karþý 28 gündür
SEKA iþletmesinde direniþlerini sürdüren SEKA iþçileri, SEKA Yönetim
Kurulunun 15 Þubat günü almýþ olduðu karara karþý yazýlý bir açýklama
yaptýlar. Biz emeðimizle geçinen,
üretmek ve ülkemizden baþka bir
þey düþünmeyen, SEKAlý iþçiler olarak eylemimizin ilk günündeki kararlýlýk ve beraberlikle hiç bir yere gitmeyi kabul etmiyoruz dediler. Ýþçiler
son olarak da, Eðer bugüne kadar
bunu anlamamakta ýsrar eden kiþi ve
kuruluþlar varsa buradan tekrar haykýrýyoruz; Bizim SEKAdan ölümüz
çýkar dediler.
Ve ardýndan, bir istisna dýþýnda tüm sol
SEKA direniþiyle dayanýþma içinde olduklarýný beyan eden yazýlar kaleme aldýlar.
SEKA direniþi, kapitalist düzenin
yasalarýna ve iktidarýn baskýlarýna raðmen, emekçi meþruiyetine dayanarak ilerliyor. Düzenin yasalarýný deðil,
kendi taleplerini esas alan emekçilerin kararlýlýðý, SEKAnýn neden bu
kadar geniþ sýnýf kesimlerini biraraya getirebildiðini anlamak için temel
noktadýr.***
SEKA, artýk sadece kendisi için
direnmiyor. SEKA, AKP Hükümetinin özelleþtirme politikalarýnýn kar*** Atýlým, Sayý: 44, 4 Mart 2005.
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þýsýna dikilmiþ somut bir engeldir.
SEKAnýn kazanmasý, ayný zamanda
özelleþtirme listesinde olan baþkaca
iþletmelerin de kazanmasý anlamýna
gelecektir.*
Bu söylem ve deðerlendirmelerle, yýllar
önce yapýldýðý gibi, herkes bildirilerini hazýrlayýp, bulabildikleri herkesi toplayarak Ýzmite yöneldi. Artýk 734 SEKA iþçisi SEKAda
direniyordu ve sol direnenleri desteklemek
için tüm güçlerini seferber etmiþti.
HÖClüler 18 Þubattan beri
SEKA önünde nöbette!
Bir grup 3-4 gün kaldýktan sonra
yerini baþka bir gruba býrakýyor. Þu
ana kadar üç grup SEKA nöbetine
katýldý. Aþaðýda ilk giden grubun günlük ve izlenimlerini sunuyoruz:
18 Þubat: saldýrýyý duyduðumuz
gün Polisin SEKA iþçilerinin ailelerine saldýrmasý üzerine acilen toplandýk. Büyük bir otobüs tutarak yaklaþýk 50 kiþiyle Kocaeline hareket ettik.
SEKAya girdiðimizde pankartlarýmýzý açtýk ve sloganlarla yürüyüþe
geçtik. Geldiðimizi duyan aileler kapýda sloganlarla karþýladýlar. Yemekhaneye girdiðimizde SEKA Sizinle
Gurur Duyuyor sloganlarýyla karþýlandýk. Sonra hoþgeldiniz dediler yine
slogan biçiminde. Sloganlardan sonra HÖC temsilcisi bir konuþma yaptý. Konuþmasý sýk sýk zýlgýtlarla, sloganlarla kesildi. Duygu yoðunluðu o
kadar arttý ki gözleri dolan, aðlayan
insanlar oldu.
Konuþmalar bitince masalara daðýlarak ailelerle sohbete baþladýk. Gece saat 11.00e gelince misafirlerimiz
lütfen dýþarý çýksýnlar, aileler dinlenecekler anonsu yapýldý. Gecenin o saatinde yemekhanenin dýþýna çýktýk.
Saldýrý olasýlýðý halen devam ettiðinden geri dönmedik. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise soðuktan dolayý
birçok sorun yaþadýk. Dinlenecek,
hatta oturacak yer yoktu. Betonlarýn
üzerine gazete sererek oturduk. Yemekhaneden dýþarý çýkan aileler, sendikanýn bu kararýna bizi mi yiyecekler, niye çýkardýlar bu çocuklarý, nasýl
da üþümüþler sözleriyle tepki göste-

riyordu...
19 Þubat Cumartesi
Saat 05.00a doðru Ýstanbula döndük. Ayný gün akþam daha organize
bir þekilde SEKAya dönecektik. Bu
seferki hedefimiz fabrikanýn içinde
çadýr kurup, direniþ sonuna kadar
onlarla birlikte kalmak, saldýrý olursa
da saldýrýyý birlikte göðüslemekti. Ýstanbuldan gece tekrar yola çýktýk ve
SEKAya vardýk. Sloganlarla kapýya
doðru yürüyüþe geçtiðimizde SEKAnýn önünde haberimizi alan iþçilerin
sloganlarý duyuluyordu. Kapýnýn
önünde bir süre iþçilerle birlikte slogan attýk. Sonra Selüloz-Ýþ Sendikasýnýn Kocaeli temsilcisiyle görüþtük.
Fabrikanýn içine girme isteðimiz saat
çok geç. Ýþçiler rahatsýz olur. Sabah
gelin sözleriyle reddedildi. Otobüste
kalýp sabahý beklemekten baþka çare
yoktu.**
HÖClülerin bu dayanýþma eylemleri karþýsýnda ESPliler (Atýlým) de boþ durmuyorlardý:
Yaþasýn SEKA direniþimiz
Yorucu ama bir o kadar da mutluluk verici bir gün daha baþlýyor iþte
ESPliler için. Tarihin yapraðý 26 Þubatý gösteriyor ve ESPliler, son 3-4
gündür yaptýklarý gibi, yine soluðu erkenden iþçi geçiþ noktalarýnda alýyorlar. Saat daha 7.00, ama yaþamý üretenler çoktan kalkmýþ ve koyulmuþ
yollara. Ýþçi geçiþ noktalarý cývýl cývýl.
Ýþte bu insan seline dalýyor ESPliler
ve dillerinde, Yaþasýn SEKA direniþimiz haykýrýþý, emekçileri, sermayenin
saldýrýsýna karþý birleþik karþý koyuþu
örgütlemeye çaðýrýyorlar. Sermaye ile
anladýðý dilden konuþan SEKAyý anlatýyor bildirileri. SEKAnýn direngen
soluðunu taþýyor sýnýf kardeþlerine iþçilerin nasýrlý ellerindeki ESP bildirileri.
Bu sadece bir baþlangýç. ESPliler,
öðlen saatlerinde gazetemiz Atýlýmýn
satýþýný gerçekleþtiriyor Fetiye Caddesinde. Bir süre buradalar, ajitasyon
konuþmalarý ile sesleniyorlar emekçilere. Gazetemizin son sayýsýnýn manþeti olan Her yer SEKA çaðrýsý dillerinde.

* Atýlým, Sayý: 44, 4 Mart 2005.

** Ekmek ve Adalet, 6 Mart 2005, Sayý: 148, s.11.
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Çalýþmalarýný merkez cumartesi
pazarýna taþýyorlar sonra. Bin 400
emekçiye ulaþýyorlar bildiriyle.
ESPliler akþam saatlerinde ise,
SEKA direniþinin ruhunu emekçi
semtlere taþýmak için, bu kez Öðretmenevler Mahallesindeler. Kapý kapý
dolaþýp, emekçilerin evlerine konuk
oluyorlar. SEKA iþçileriyle dayanýþmak
için, her akþam saat 21.00da bir dakika karanlýk eylemine çaðrý yapýyorlar. Eller þaltere, adýmlar sokaða diyen ESPliler, bu çalýþma sýrasýnda da
gazetemizin satýþýný sürdürüyorlar.
Türk-Ýþ Baþkanlar Kurulu 4 Mart günü
ülke çapýnda eylem kararý almasýyla birlikte ekonomist sol için hedef büyütme
görevi baþlar:
Özelleþtirme saldýrýsýnýn hedefindeki tüm halk kesimlerinin önünde,
4 Martý büyütmek ve SEKAyý birleþik
halk direniþinin bir kaldýracý yapmak
görevi duruyor. Kamu sektöründeki
ve özel sektördeki iþçiler; sigortalý ve
sigortasýz iþçiler; farklý iþkollarýnda çalýþan iþçiler; iþsizler; emekçi memurlar; öðrenciler, doktorlar, hastalar; esnaflar ve köylüler; tümü kendi cephesinden 4 Martý büyütmek için bir
þeyler yapabilirler. Ýþyeri iþgalleri uygun iþletmelerde grevle birleþtirilebilir. 4 Martta ve sonrasýnda, mahallelerin kent yoksullarý, en yakýndaki
otoyolu kesebilir. Semt esnafý kepenk
kapatabilir. Köylüler traktörleriyle yollarý kesebilir, kent merkezlerine inebilir. Öðrenci gençlik okullarý boykot
edebilir. Tüm bunlarýn bileþimi, TürkÝþi de aþan bambaþka bir eylem tablosu açýða çýkartýr. SEKA, bu yoldan,
birleþik halk direniþinin ateþleyicisi
yapýlabilir.*
4 Marttaki Türk-Ýþ eyleminin ardýndan
büyük görev artýk iktidarýn fethine gelmiþtir. Doðal olarak iktidarýn ele geçirilmesi gündeme gelince yeni planlar yapýlmasý
kaçýnýlmazdýr. Atýlýmcýlarýn klasikleþtirdikleri
söylemleriyle muharebenin taktik planlamasýna geçilir.
13 Martta SEKA önüne
SEKA muharebesi, iki aþamalý bir
savaþ olacak. 17 Marta kadar olan ilk

aþamada, daha çok psikolojik savaþýn unsurlarý öne çýkacak. Ýþçiler satýn alýnmaya, SEKAnýn birleþik iradesi
parçalanmaya çalýþýlacak. Tehditlerle
SEKA tecrit edilmek istenecek. SEKA
iþçisi, tüm özelleþtirme maðdurlarý
adýna direniyor. SEKA tüm IMFzedeler, tüm AKPzedeler; yani, senin adýna direniyor. Öyleyse her yer SEKA,
her yer direniþ. SEKA iþçisiyle dayanýþmayý büyütmenin tam zamaný.
Gün, SEKA barikatýnda saf tutma günüdür. Gün, SEKAya dayanýþma kalkaný olma günüdür. 13 Martta SEKAnýn önünde buluþalým.**
SEKA muharebesinin ilk aþamasýnda,
psikolojik savaþ unsurlarýna karþý savaþ
için yapýlan bu çaðrý yayýnlandýðýnda ise
savaþ çoktan kaybedilmiþtir:
10 Mart 2005 - Türk-Ýþ bürokratlarý, iki aydýr süren SEKA direniþini bitirmek için, hükümetle anlaþmaya
vardý. Anlaþmaya göre, iþçiler, SEKA
Kaðýt Fabrikasýnýn makineleri ve arazileriyle birlikte Ýzmit Büyükþehir Belediyesine devredilecek. Hükümet ile
sendika arasýnda varýlan anlaþmayý
iþçiler bugün sabah saatlerinde oyladý.
724 SEKA iþçisinden 584ünün katýldýðý oylamada, 510 evet, 61 hayýr
oyu çýktý. 13 iþçi ise boþ oy kullandý.
Ve böylece bir muharebe daha sona
erdi. Ardýndan sol yayýnlarýn manþetleri geldi: SEKAda Türk-Ýþ Ýhaneti.
Türk-Ýþ Ýhanetine Ortak Etti alt baþlýðýyla þöyle yazýyor Ekmek ve Adalet:
SEKA Vatandýr Satýlamaz sloganlarý attýran bu ekonomist sendikacýlýðýn, basit çýkarlarýnda uzlaþtýðý
noktada, stratejik hedeflerden nasýl
döneceði ve vatan satýlacaðý görülmüþtür. Bu durum Seka etrafýnda geliþen mücadeleyle umutlanan iþçilerde de bir güvensizlik ve umutsuzluðun yaygýnlaþmasýna hizmet etmiþtir.***
Atýlým çevresi ise SEKA direniþinin uzlaþmayla sonuçlanmasýný çok doðal bulmuþtur:
Özelleþtirme deyince iþlerini ve

* Atýlým, Sayý: 44, 4 Mart 2005.

** Atýlým, Sayý: 45, 11 Mart 2005.
*** Ekmek ve Adalet, Sayý: 149, 13 Mart 2005.

Mart-Nisan 2005 KURTULUÞ CEPHESÝ

kazanýlmýþ haklarýný kaybetmeyi,
bütün yaþamlarýnýn tarumar olmasýný
anlayan iþçiler, mücadeleleriyle bunu
bir þekilde taahhüt eden bir karþý
ödün elde edince, varýlan uzlaþmayý
meþru kabul ettiler. Bunda bir terslik de yok. SEKA direniþinin ve onun
etrafýnda geliþen hareketin bugünkü
verili gerçeði çerçevesi içinde kalýndýðý koþullar altýnda, ekonomik mücadele ile politik mücadele arasýndaki diyalektiðin-gidiþ geliþlerin, uzlaþmayla bitmesi kaçýnýlmazdý.*
Yine de Atýlým çevresi komünist öncü
için SEKAdan kendi payýna dersler çýkarmýþtýr:
Bu noktada öncü bakýmýndan
kritik soru ya da sorun, SEKA gündemine tüm güçleriyle yüklenip yüklenmemekte düðümleniyordu. Bunun biraz da bu somut çarpýþmadan
ne beklendiðine bakarak kararlaþtýrmak gerekiyordu. Mevcut zemin üzerinde özelleþtirmeye karþý belirleyici
bir çarpýþma çýkýp çýkmayacaðýna iliþkin politik öngörü, hareket tarzýný da
belirleyecekti kuþkusuz. SEKA, özelleþtirmeye karþý direniþ bakýmýndan
önceki çatýþmalardan daha önemliydi kuþkusuz ama sýnýrlarý da belliydi.
Marksist Leninist komünistler buradan hareketle planlarýný geliþtirdiler
ve kuvvetlerini düzenlediler. Haliyle
SEKAya, dönemin acil görevleri kapsamýndaki baþkaca gündemlerle
birlikte müdahale etmek doðru bir
yaklaþýmdý. Nitekim geliþmeler öncünün öngörüsü doðrultusunda ilerledi.
Bu çerçevede öncü önemli ölçüde
kendini SEKAya uyarlamayý baþarýp,
direniþin yaygýnlaþmasý ve genelleþmesine çalýþmada mevcutlar arasýnda ileri bir inisiyatif geliþtirebilmiþtir.
Ancak yine de uygulanan plan SEKAya da yansýdýðý gibi, her bir gündemin daha etkili ele alýnmasýný da engellemiþ oldu.* (abç)
Görüldüðü gibi, bir, ki, üç... Daha fazla
SEKA sloganý atanlar, zaten bu iþin böyle
biteceðini baþtan biliyorduk demekten baþka söz bulamamýþlardýr. Bir taraf ekonomist sendikacýlýðý suçlarken, diðer taraf iþçi-

lerin zaten çoðunluðu AKPliydiyle baþlayan mazeretler sýralamasý ise, ne yaptýklarýnýn bilincinde bile olmadýklarýný göstermektedir.
Oysa Che Guevara yýllar öncesinden þöyle uyarýyordu:
Dar kapsamlý seçim çekiþmeleri;
þurada burada seçimi kazananlarýn
baþarýlarý; iki milletvekili, bir senatör,
dört belediye baþkaný, halkýn üzerine ateþ açýlarak daðýtýlan büyük çapta bir gösteri; bir öncekine göre bir
iki oy farkýyla kaybedilen yeni bir seçim; kazanýlan bir grev, kaybedilen
on grev; bir adým ileri, on adým geri;
belli bir kesimde zafer, bir diðerinde
on kez bozgun... Sonra birdenbire
oyunun kurallarý deðiþir, herþeye yeniden baþlamak gerekir.
Bu tutum neden ileri geliyor? Halk
enerjisini neden hep böyle boþuna
harcýyor? Bunun tek nedeni var: Bazý
Amerika ülkelerinde ilerici güçler taktik hedefler ile stratejik hedefleri korkunç bir þekilde birbirine karýþtýrýyorlar, küçük taktik sorunlarda büyük
stratejik hedefler görmek istemiþlerdir. Bu önemsiz saldýrý mevzilerini ve
elde edilen küçük kazançlarý, sýnýf
düþmanýnýn temel hedefleri olarak
göstermeyi bilen gericiliðin akýllýca
davrandýðýný kabul etmeliyiz.
Böylesine büyük hatalar iþlenen
ülkelerde, halk hiçbir deðeri olmayan eylemler için son derece büyük
fedakarlýklar pahasýna her yýl alaylarýný seferber eder. Bunlar düþman
topçusunun ateþine maruz kalan geçici mevzilerdir.**
Þüphesiz kendilerini THKP-Cnin mirascýsý ilan edenler de, Maoist ve Enver Hocacý mirasý reddedenler de, Leninin ekonomizm üzerine yazdýklarýný ve Chenin
sözlerini çok iyi bilirler. Ama yapacak bir
þeyleri de yoktur. Subjektif olarak onlar da
bu ülkede devrim olmasýný istemektedirler.
Ve hatta bu devrimi ancak kendilerinin yapacaðýna da inanmýþlardýr. Kimisi daðlarda
umudu yeþertmek için gerilla kurmuþ, kimisi gerilla yapan þube sahibi olmuþtur.
Dergiler, gazeteler çýkartmýþlar; sendikalarda çalýþmýþlar, dernekler kurmuþlar ve 1 Ma-

* Atýlým, SEKAnýn Dersleri, Baþyazý, Sayý: 46, 18
Mart 2005.

** Che Guevara, Latin-Amerika Devriminin Taktik
ve Stratejisi.
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yýslarda binler, hatta onbinler yürütmüþlerdir. Gün olmuþ kitlelere hücum þiarýyla
yeni bir atýlým baþlatmaya çalýþmýþlardýr.
Kendi dýþlarýnda geliþen her olay, her direniþ
ve mücadele kendileri için bir eylem alaný ve kadrolarý elde tutma aracý olmuþtur.
Görünüþte elde edilen kimi ilerlemeleri örnek göstererek umudu büyütmüþler, ama
yine de özlenilen mücadele düzeyine ulaþýlamamýþtýr. Kendi söylemleriyle sorun ya
da sorunsal ne gösterilen çabanýn eksikliðinde, ne de kitlelerin pasifize edilmiþliðindedir. Sorunun özü, kendi çizgilerinin pragmatist niteliðinde yatmaktadýr. Kendilerinin
de sýkça belirttiði gibi, tüm ilerleme olarak görünen geliþmeler legal alanlara iliþkindir ve temelinde illegal örgütlere yönelik yoðun operasyonlar yatar.
Sorunun diðer tarafý ise, Marksizm-Leninizmle ilgisi olmayan görüþlerin ve anlayýþlarýn Marksist-Leninist bir görüþ ve anlayýþ
gibi sunulmasýdýr. Bunun tersini söyleyen
herkes ve her kesim, ya teorik konuþuyordur ya da pratikte yokturlar. Dolayýsýyla
kendilerine yönelik eleþtiriler karþýsýnda ellerindeki tek silah, her dönemde olduðu gibi, biz burdayýz, siz nerdesiniz olmaktadýr.*
Bugüne kadar defalarca söyledik ve
söylüyoruz: Sorununuz bizim varlýðýmýza ya
da yokluðumuza baðlý deðildir. Sorununuz
devrimci çizgi ile oportünist çizgi arasýndaki uzlaþmaz çeliþkidedir. Bizi ne kadar yoklar listesine yazsanýz da, ne kadar teorik
sunsanýz da bu gerçeði deðiþtirmek olanaksýzdýr.
Aþaðýdaki sözler bize ait deðildir.
Teorik düþünme yöntemi, sorunsal veya olguyu tarihsel gerçekliðiyle
kavrar. Bu epistemolojik bir kavram-

dýr. Bir bilgi okumasýdýr. Epistemolojik iþlem gerçekliðin tarihsel bir yeniden okumasý ve çözümlemesini yapar ve buradan ontolojik alana nüfuz etmeye çalýþýr.
Ontolojik düþünme ve iþlem tersinden bir hareket izler. Ontolojik
alan, pratiðin, somutluðun, gerçekliðin alanýdýr. Pratik kalkýþ noktasýdýr.
Pratikten teoriye doðru bir hareket ve
iliþkilenmeyi ifade eder. Pratik referanslý düþünme, ontolojik olanýn bilgisiyle geleceði ve tarihseli diyalektik
baðlamda kucaklamaya ve kendi
merkezinde/ekseninde çözümlemeye tabi tutar.
Teorik-pratik düzlemli düþünsel
kosmos ve düþünme yöntemi, tarihsel olanla güncel olanýn, epistemolojik bilgiyle ontolojik bilginin, özneyle
nesnenin diyalektik bir örgüsü ve
bütünlük iliþkisidir. Teorik düþünmek,
bilgi, düþünce ve kavramlarla yeni bir
kavramsal yapý oluþturmak, verili bilgiden daha üst bir bilgiye geçiþtir. Olgudan kavrama, bilgiden fikre ulaþma ve geçiþ, bir düþünsel soyutlamadýr. Soyutlama ise bir teorik bakýþtýr
ve pratiði daha tam kavramayý amaçlar. Son çözümlemede teorik düþünmek esasýnda pratik düþünmektir...
O halde kitlelere hücum!**
Eklektik teorinin ve pragmatizmin en
uçlarýnda koþturanlar bunlarý okurken Leninin Ne Yapmalý?sýný bir kez okuma ihtiyacý duyarlarsa, bunun kendi saflarýnda SEKAdan çok daha büyük ilerleme saðlayacaðý kesindir. Marifet orada ya da burada
olmak deðil, gerçekleri bilmek ve kitlelere
söyleyebilmektir.

* Bu öylesine yaygýn bir þablon-slogan haline gelmiþtir ki, HADEPliler HÖClülerin bulunduklarý yerleri bastýklarýnda Cephe þaþýrma, sabrýmýzý taþýrma, PKK burada Cephe nerede sloganlarý atmýþlardýr.

** Teoride Doðrultu, Partiyi Düþünmek, Sayý: 18,
Eylül-Ekim 2004.
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Irak Ýþgalinin
Ýkinci Yýlýnda
Wolfowitz
Dünya Bankasý
Baþkaný
Olurken

Amerikan emperyalizminin ve müttefiklerinin 20 Mart 2003 sabahý baþlayan Irak
iþgalinin ikinci yýlý geride kalýrken, yapýlan
tüm askeri teröre, politik manevralara raðmen silahlý direniþ kýrýlamamýþ ve Amerikan
askeri güçlerinin kayýplarý 1.543ü bulmuþtur.
1.543 Amerikan askeri direniþçiler tarafýndan
öldürülürken, 11.664 Amerikan askeri yaralanmýþ ve savaþ dýþý kalmýþtýr. Müttefikleriyle birlikte toplam asker kaybý 1.718e yükselmiþtir. Amerikan askerlerinin yanýnda, 87
Ýngiliz, 21 Ýtalyan, 17 Polonyalý, 17 Ukraynalý, 11 Ýspanyol, 8 Bulgar, 3 Slovak, 2 Hollandalý, 2 Tayvanlý, 2 Estonyalý ve birer Danimarkalý, Macar, Kazak, Litvanyalý asker öldürülmüþtür.
Amerikan emperyalizmi artan kayýplarý
karþýsýnda Vietnamda kullandýðý pasifikasyon yöntemlerini uygulamaya sokmuþtur.
Bugün Irakta uygulanan temel pasifikasyon yöntemi savaþýn Iraklýlaþtýrýlmasýdýr.
Bu yöntemin özü, iþbirlikçi Iraklýlardan oluþturulmuþ askeri birlikler kurmak ve bunlar
aracýlýðýyla silahlý direniþi bertaraf etmektir.
Dolayýsýyla savaþ sahnesinde Amerikan askerlerinin yerini iþbirlikçi Iraklý askerler almýþtýr. Bunun sonucu ise, asker ve polis olarak 3.000e yakýn iþbirlikçinin yaþamýný yitirmesidir. Bir baþka ifadeyle, silahlý direniþ tarafýndan öldürülen 3.000 iþbirlikçi Iraklý, öldürülmesi kaçýnýlmaz olan 3.000 Amerikalýnýn yerine geçmiþtir.
Gerek iþbirlikçilerinin, gerek kendi kayýp-

larýnýn sürekli artmasý karþýsýnda çaresizliðe
düþen Amerikan emperyalizmi, Felluce baþta olmak üzere pek çok direniþ yerlerine
karþý topyekün saldýrýlar baþlatmýþ ve binlerce Iraklýyý katletmiþtir.
Aradan geçen iki yýl sonunda, Cengiz
Çandarýn Mayýs 2003deki sözüyle söylersek,
direniþ, baþý kesilmiþ bir tavuk gibi bir süre
daha debelendikten sonra, çok muhtemeldir ki, ezilecektir denilen silahlý direniþ gücünde hiçbir eksilme olmaksýzýn sürüyor olmasý, Irak iþgalinin Bush ve neo-conlarýnýn
sandýðý kadar kolay olmadýðýný, tüm dünyaya göstermiþtir.
Ýþgalin ikinci yýlýnda Amerikan emperyalizminin elinde kalan ise, 1.543 ölü, 11.884
yaralý, üç sivil yönetici, iki iþbirlikçi devlet
baþkaný ve baþbakan ile geçici iki meclis
ve bir düzmece seçimdir.
30 Ocakta yapýlan ilk demokratik seçimler (!) öylesine büyük ilgiyle karþýlanmýþtýr ki, katýlým oraný %58 olarak gerçekleþmiþtir. Batý ülkelerinde %40 katýlým oranýyla yapýlan seçimler demokratik kabul
edildiði için, bu katýlým oraný hayda hay demokratik kabul edilmiþtir.
Yine resmi açýklamaya göre, 8,5 milyon kiþi oy kullanmýþtýr. Bu oylarýn 4 milyonunu (%48,2) þiilerin, 2,2 milyonunu (%25,7)
Kürtlerin ve 1,2 milyonunu (%12,8) Allawinin sünnilerinin aldýðý ilan edilmiþtir. Oylar
öylesine milimetrik olarak daðýlmýþtýr ki, seçimleri boykot eden sünni kesim dýþta býra-
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kýldýðýnda, kalan seçmenlerin neredeyse
%100ü sandýk baþýna gitmiþtir. Yani þii ve
Kürt kesimlerinde seçime katýlým oraný
%100 olarak görünmektedir. Üstelik tüm sonuçlar tahmini nüfus sayýmýna milimetrik
olarak uygundur.
Bu uyumlandýrýlmýþ masa baþý demokratik seçim sonucunda oluþan parlamento Celal Talabaniyi devlet baþkaný seçerek
yeni dönemin baþladýðýný ilan etmiþtir.
Bu seçim gösterilerine raðmen, silahlý direniþ, tüm kehanetlere raðmen, baþý kesilmiþ bir tavuk gibi bir süre daha debelendikten sonra, çok muhtemeldir ki, ezilecektir diyenlere raðmen varlýðýný ve gücünü korumuþtur.
Irak iþgali ikinci yýlýný tamamlarken Amerikan emperyalizmi cephesindeki en önemli
geliþme Wolfowitzin Dünya Bankasý baþkanlýðýna getirilmesidir.
Dünya Bankasý baþkanlýðýna atanan Wolfowitz, Amerikan Savunma Bakaný Rumsfeldin yardýmcýsý olup, Mayýs 2003de aþaðýdaki sözleri söyleyerek Türkiyeyi tehdit
eden büyük Türk dostudur:
Þöyle bir Türkiye olmalý: Her þeye, Kuzey Irakta olan her þeye þüpheyle yaklaþmayan, Amerikalýlarýn
ne istediðini umursamýyoruz demeyen, Ýran ve Suriye ile ne problem
olursa olsun onlar bizim komþumuz
demeyen bir Türkiye olmalý. Þöyle bir
Türkiye olmalý. Evet biz bir hata yaptýk demeli... Iraktaki olaylara daha
duyarlý davranmalýydýk. Bilmedik.
Ama artýk biliyoruz. Nerede ne kadar
yardýmcý olabiliyorsak o kadar yardýmcý olmalýyýz Amerikalýlara demeli.
Çünkü bu Türkiyenin çýkarlarý için
de çok önemli, Türkiye oradaki geliþmelerden en hýzlý ve de en fazla yararlanacak ülke. (7 Mayýs 2003)
Ýþte bu Wolfowitz, bugün Dünya Bankasýnýn, resmi adýyla International Bank of
Reconstruction and Development - IBRD,
yani Uluslararasý Ýmar ve Kalkýnma Bankasýnýn baþkanlýðýna getirilmiþtir.
Wolfowitz, 1968-1981 yýllarý arasýnda
Dünya Bankasý baþkanlýðý yapan Robert McNamaradan sonra Amerikan Savunma Bakanlýðýndan (Pentagon) Dünya Bankasýna
atanan ikinci kiþidir.
1968-1981 döneminde Dünya Bankasý
baþkanlýðýný yapan Robert McNamara, Kennedy ve Johnson döneminde Savunma Ba-

kaný olarak görev yapmýþtýr. Amerikanýn
Vietnama doðrudan müdahalesinin mimarý olan Robert McNamara, Vietnamda 19651968 döneminde yürütülen her türlü pasifikasyon ve imha operasyonlarýnýn planlayýcýsý ve uygulayýcýsý olmuþtur. Vietnam savaþýnýn planlayýcýsý ve uygulayýcýsý olan McNamaranýn Dünya Bankasý baþkanlýðýna atanmasýyla birlikte, Dünya Bankasý, görüntüsel
imar ve kalkýnma bankasý olmak iþlevini
tümüyle bir yana býrakmýþ, Amerikan emperyalizminin dünya çapýndaki kontra-gerilla faaliyetlerinin resmi finansatörü haline
gelmiþtir.
Özellikle 1970li yýllarda Dünya Bankasý
kredilerinin kýrsal bölgelerdeki küçük üreticiliðin desteklenmesine yönlendirilmesini
gerçekleþtiren kiþi McNamaradýr. Türkiye
Devriminin Acil Sorunlarý-Ide ayrýntýlý biçimde ortaya konulduðu gibi, Dünya Bankasý
kredileriyle küçük üreticiliðin desteklenmesinin temel amacý, kýrsal alanlarda kapitalizmi geliþtirerek iç pazarý geniþletmek ve kýr
gerilla faaliyetlerinin yoðunlaþtýðý ülke ve bölgelerde kitle pasifikasyonunu saðlamak
olmuþtur.
Vietnam savaþýnýn planlayýcýsý, baþlatýcýsý
ve yürütücüsü olan bir Amerikan Savunma
Bakanýndan baþka ne beklenebilirdi ki!
Ve bugün Irak savaþýnýn teorisyeni olarak bilinen, Pentagonun ikinci adamý
Wolfowitzin Dünya Bankasý baþkaný olarak
atanmasýyla birlikte, Dünya Bankasý yeniden
kontra-gerilla faaliyetlerinin resmi ve uluslararasý finansatörü haline gelmektedir.
Wolfowitzin Dünya Bankasý baþkanlýðýna getirilmesiyle birlikte Amerikan emperyalizmi bir taþla birkaç kuþ vurmayý hesaplamaktadýr.
Öncelikle Irakýn yeniden imarý için
ABD bütçesinden yapýlan harcamalar Wolfowitz aracýlýðýyla Dünya Bankasý fonlarýna
kaydýrýlacaktýr. Bu yolla Irak iþgalinin ABD
bütçesinde yarattýðý açýk kýsmen kapatýlmýþ
olacaktýr.
Ýkinci olarak, Dünya Bankasý proje kredileri, olabilecek en esnek biçimde Amerikan emperyalizminin politikalarýný kayýtsýzþartsýz destekleyen ülkelere kaydýrýlacaktýr.
Eðer Dünya Bankasý proje kredisi desteði
ala ilgili ülke, Amerikan emperyalizmin çizgisinin dýþýna çýkma eðilimi gösterirse, bu
krediler en hýzlý biçimde kesilebilecektir.
Böylece Dünya Bankasý kredileri rüþvet ve
þantaj aracý olarak daha yoðun bi-çimde
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kullanýlacaktýr.
Üçüncüsü, Wolfowitz aracýlýðýyla Dünya
Bankasý kredileri, demokratikleþtirilmesine
karar verilmiþ Büyük Ortadoðu ülkelerindeki iktidar deðiþikliklerini saðlamak amacýyla kullanýlacaktýr.
Dördüncüsü ve en önemlisi ise, tümüyle Amerikan emperyalizminin çýkarlarýyla örtüþen bu faaliyetler, ABD bütçesinden hiçbir harcama yapýlmaksýzýn yürütülecektir.
Yakýn tarih hakkýnda az çok bilgisi olan
herkesin görebileceði gibi, Amerikan emperyalizmi küçük bir aradan sonra yeniden
Vietnam savaþý yýllarýndaki pasifikasyon ve
askeri müdahale politikalarýna bir bütün
olarak geri dönmektedir. Bu geri dönüþ
Wolfowitzin Dünya Bankasý baþkanlýðýna
atanmasýyla birlikte tamamlanmýþ olmaktadýr.
Bu geliþmeler karþýsýnda Amerikanýn
Irak iþgaline karþý çýkan Avrupanýn demokrat emperyalist ülkelerinin yaptýðý tek þey,
Wolfowitzin atanmasýný oybirliði ile onaylamak olmuþtur.

Bu demokrat emperyalist ülkelerin bu
atamadan ve bununla birlikte Dünya Bankasý politikalarýnda meydana gelecek deðiþiklikten beklentileri ise, Amerikan emperyalizminin kendilerinden talep ettiði Irak iþgal
giderlerinin (kendi ifadeleriyle Irakýn yeniden inþasýnýn) bir bölümünün Dünya Bankasý fonlarýyla karþýlanabilecek olmalarýdýr.
Özetle, Irak iþgali üçüncü yýlýna girerken
Wolfowitzin Dünya Bankasý baþkanlýðýna
atanmasý, Dünya Bankasýný, bir kez daha
tüm emperyalist ülkelerin ortak kitle pasifikasyon örgütü haline getirmeyi amaçlamaktadýr. Amerikan emperyalizminin askeri güçleriyle yetersiz kaldýðý yerlerde Wolfowitzin
baþkanlýðýnda Dünya Bankasý, ot-sopa diyalektiði çerçevesinde devreye girecektir.
Globalizme son noktayý koyan Irak
iþgali, üçüncü yýlýna girerken, bir kez daha
yeni bir döneme damgasýný vurmuþtur. Irak
taki silahlý direniþ, sadece bu özelliðiyle bile
tarihteki onurlu yerini þimdiden almýþtýr.
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www.kurtuluscephesi.com adresinden Mart 1998 yýlýndan itibaren yayýnlamaya baþladýðýmýz Kurtuluþ Cephesi internet yayýný bugün yedi yýlý geride
býrakmýþtýr.
Kendimizi sadece Kurtuluþ Cephesi dergileri ile Eriþ Yayýnlarýna internet
alanýndan ulaþýlmasýný saðlamakla sýnýrlandýrmadýk. Olanaklar çerçevesinde
Türkçe tüm Marksist-Leninist yayýnlara internet ortamýnda ulaþýlmasýný saðlamaya çalýþtýk.
Ýnternetin yeni para kazanma aracý ve reklam alaný olarak sunulduðu,
hemen herkesin bir internet sayfasý yapma hobisine kapýldýðý, dolayýsýyla sol
adýna akýl almaz sayfalarýn geçit töreni yaptýðý bir alanda ve dönemde, böylesi bir amacý gerçekleþtirmek ve bunun olabildiðince sürekliliðini saðlamak
sanýldýðý kadar kolay olmamýþtýr.
Sol yayýn faaliyetlerinin bile profesyonel çalýþma adý altýnda baþlý baþýna
bir para kazanma aracý olarak algýlandýðý, birbiri ardýna kurulan limited þirketlerle yayýn faaliyetlerinin reklamcýlýkla iç içe geçirildiði bir ortamda þüphesiz
iþlerin kolay olmayacaðý açýktýr.
Aradan geçen zamana raðmen, pek çok free homepagee dayalý sol
hobi sayfalarýný iþlevsizleþtirmiþse de, yine de sol adýna yapýlmýþ, ancak hiç
bir içeriðe sahip olmayan internet sayfalarý boy göstermeye devam etmiþtir.
Tüm bunlar, solda egemen olan ideolojisizliðin internet alanýna yansýmalarý
olmuþlardýr. Kimin, neden ve nasýl hazýrladýðý bilinmeyen solun tarihi ve
sol örgütlerin soyaðacý yazýlarýnýn yer aldýðý sol siteler yanýnda, sol örgütlerin resmi sitelerinin geçit töreni, internet özgürlüðü ve demokrasisinin
görüntüleri olarak ortaya çýkmýþtýr.
Bu koþullara raðmen, Kurtuluþ Cephesi olarak, baþlangýçta saptadýðýmýz
amacýmýzý büyük ölçüde gerçekleþtirdiðimizi söyleyebiliriz. Bugün Ýnternet sayfamýzda Kurtuluþ Cephesi dergileri ile Eriþ Yayýnlarý html ve pdf formatýnda
bulunmaktadýr. Asýl amaçlarýmýzdan olan Marksist-Leninist yapýtlarýn internet
ortamýnda bulunabilirliðini de büyük ölçüde gerçekleþtirdik.
Bugün, ayný biçim ve içerikteki Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýna:
www.kurtuluscephesi.com
www.kurtuluscephesi.net
www.kurtuluscephesi.org
adreslerinden ulaþýlabilmektedir.
Ýçerik olarak onbeþ alt bölümden oluþan Kurtuluþ Cephesi Ýnternet Sayfasýndaki toplam yazýlý metin sayýsý (html formatýnda) 1.468dir. Acrobat Reader formatýnda (pdf) kitaplarýn sayýsý da 106ya ulaþmýþtýr.
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