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Ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel
her alanda geliþen olaylarýn yarattýðý
korkular üzerine.

2006 boyunca süreklilik kazanan
ve yaygýnlaþan faþist milis saldýrýlar ve
anti-faþist mücadelenin güncel sorunlarý üzerine bir deðerlendirme.

Hrant Dinkin faþistlerce öldürülmesi sonrasýnda geliþen olaylar ve
neo-liberal solcularýn kozmopolitizmi
üzerine bir deðerlendirme.

Geliþen ve yaygýnlaþan faþist milis
saldýrýlar karþýsýnda globalist küçük
burjuva aydýnlarýn korku ve teslimiyetçiliði üzerine.

Oligarþi ve oligarþik yönetimin
niteliði üzerine bir deðerlendirme.
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Onlar,
Kurtuluþa Kadar Savaþ þiarýyla
savaþtýlar ve
topraða düþtüler.
Anýlarý,
devrimci mücadelenin yolunu
aydýnlatmaya
devam ediyor.

2006 yýlýnda
Türkiye ekonomisinin
makro-ekonomik düzeyde
tahlili.
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YÜKSEL ERÝÞ
1951 Tekirdað/Þarköy
21 Ocak 1977/Trabzon
1951 yýlýnda Tekirdaðýn Þarköy ilçesinde doðdu. Devrimci mücadeleye,
Ankara Gazi Eðitim Enstitüsünün Müzik bölümüne girdikten sonra aktif olarak katýldý. 30 Mart 1972deki Kýzýldere olayýndan sonra THKP-Cnin yeniden örgütlenmesinde etkin olarak çalýþtý. 1974 yýlýna kadar ülkenin deðiþik
yerlerinde örgütlenme çalýþmalarýný sürdürdü. Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncülerinin kurucularýndan olan Yüksel yoldaþ,
ülkenin deðiþik bölgelerinde örgütcü ve yönetici olarak görev yaptý. 1976
yýlýna kadar sürdürdüðü Güney Anadolu bölge yöneticiliðinden Karadeniz
bölge yöneticiliðine atandý ve kýr gerillasýnýn stratejik hazýrlýklarýný yönetti.
THKP-C/HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak 26 Ocak Harekâtý
için bulunduðu Trabzonda 21 Ocak 1977 günü þehit düþtü.
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Tehdit Altýnda
Türkiye

"

Ekonomistler artan cari açýðýn büyük bir ekonomik krize yol açacaðýndan korkuyorlar.
Eðitimciler, okullardaki þiddetin nereye uzanacaðýndan endiþeliler.
Aileler çocuklarýnýn uyuþturucu kurbaný olmasýndan korkuyorlar.
Üniversite öðrencileri okulu bitirdiklerinde nasýl iþ bulacaklarýnýn
kaygýsýndalar.
Bazý solcular Amerikanýn ülkeyi iþgal senaryolarýný konuþuyorlar.
Laiklik yanlýlarý, kara çarþafýn yaygýnlýðýndan, þeriatçýlarýn güçlenmesinden korkuyorlar.
Þeriatçýlar askeri darbe korkusuyla yatýp kalkýyorlar.
Spor yorumcusu, benim genelkurmay baþkaným kodumu oturtmalý diyor.
Kredi kartlarýnýn limitlerini dolduranlar ne yapacaklarýnýn kaygýsý
içindeler.
Ýþçiler iþsiz kalmaktan, köylüler ürünlerini yok pahasýna satmaktan
korkuyorlar.
Aydýnlar kültürel yozlaþmadan, ülkenin baðýmsýzlýðýný yitirmesinden, þeriatçýlarýn yönetimi ele geçirmesinden kaygýlýlar.
AB yandaþlarý, AB ile iliþkilerin kopmasýndan korkuyorlar.
Kemalistler, çaresizlik içinde kemalizmin ideoloji olup olmadýðýný
tartýþýyorlar.
Varoþlar, uyuþturucu ve fuhuþtan; kamu emekçileri kredi kartlarýnýn limitlerinin dolmasýndan korkuyor.
Kadýnlar kapkaççý teröründen korkuyorlar, ev sahipleri güpegündüz eve giren hýrsýzlardan korkuyorlar.
Ünlüler paparazilere yakalanmaktan, kirli çamaþýrlarýnýn ortaya
dökülmesinden korkuyorlar.
Orhan Pamuk öldürülmekten korkuyor.
Solcular ölmekten korkuyor.
Herkes kaygýlý, herkeste bir korku var.
Herkes Kýbrýstan, Ermeni soykýrýmýndan, Kürtlerin bölücülüðünden söz ediyor.
Herkes ahlakýn bozulduðunu, toplumun yozlaþtýðýný söylüyor.
Herkes ekonomik bir krizin ülkeyi altüst edeceðini düþünüyor.
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Herkes kendi adaletini kendisi vermeye kalkýþýyor.
Herkes ne olacak bu memleketin halinden söz ediyor.
Yine de herkes eðleniyor, televizyon karþýsýnda dizi seyrediyor, her
bulduðu fýrsatta tatil beldelerine koþturuyor, þimdi sýrasý mý bu konularýn diyerek birbirlerini susturuyor.
Konuþanlar ise, bunlardan deðil, þunlardan korkun diyerek yeni
korku senaryolarýndan söz ediyor.
Korkuyla eðlence, kaygýyla boþvermiþlik bir arada yürüyor.
Korkutanlar korkuyor, korkanlar korkutuyor.
Gerçeði bilmek isteyenler düþünmüyor, düþünenler ne düþüneceklerini bilmiyorlar.
Adam gibi adam aranýyor, adam gibi adamýn omurgalý olup olmamasýna bakýlýyor.
Þüphesiz bütün bunlarýn bir anlamý var.
Anlamak için öðrenmek, öðrenmek için bilmek ve bilmek için
de bilgiye ihtiyaç var.
Eðer ülke bir gün Amerikan emperyalizmi tarafýndan açýk askeri
iþgal altýna alýnacaksa, açýk askeri iþgal altýna alýnmýþ demektir. Eðer
olursa, gereken ne ise o yapýlýr denilemez. Ya iþgalciye karþý savaþýlýr
ya da boyun eðilir. Baþka alternatif yoktur. Ýþgal olasýlýðý varsa, savaþ
vardýr; savaþ varsa, top, tüfek, tabanca, bombaya ihtiyaç vardýr.
Korkuyu yaratanlar ve korkanlar boþ durmuyorlar. Ýnsanlar bir
þeyleri anlamaya baþladýklarýnda, anladýklarýný anlamamalarý için ellerinden geleni yapýyorlar. Kavramlarýn içeriklerini boþaltýyorlar, olmadýk yeni sözcükler üretiyorlar, olaylarý medya aracýlýðýyla gün be
gün çarpýtýyorlar, yeni korkular üretiyorlar.
Hepimiz biliyoruz: Korkunun ecele faydasý yok.
Sömürünün, baskýnýn, zulmün, eþitsizliðin, adaletsizliðin, yolsuzluðun, yoksulluðun, yozlaþmanýn, çürümenin olduðu yerde, aþ için,
iþ için, emek için, toprak için, onur için, özgürlük için, baðýmsýzlýk
için, eþitlik için, insanlýk adýna savaþýlacaktýr.
Che Guevaranýn sözleriyle:
Bu uzun süreli bir savaþ demektir. Ve, bir kez daha yineleyelim,
acýmasýz bir savaþtýr. Savaþ gelip çattýðýnda, kimse onu yumuþatýrým
diye kendini aldatmasýn ve kimse, halký uðruna katlanabileceði
savaþýn sonuçlarýnýn verdiði korkuyla, savaþý kýzýþtýrmakta duraksamasýn. Bu, hemen hemen tek zafer umududur.
Tarihin tek gerçeði budur.
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Faþist Milis Saldýrýlar
ve Anti-Faþist Mücadelenin
Sorunlarý

$

Mart 2005de Mersinde baþlayan bayrak krizi sonrasýnda faþist milislerin saldýrýlarý giderek artmaya ve yaygýnlaþmaya baþladý. Trabzonda TAYADlýlarýn linç giriþimiyle baþlayan bu yeni faþist saldýrý dalgasý, giderek tüm
Karadeniz bölgesini ve ardýndan üniversiteleri kapsamaya baþladý. Özellikle
2006-2007 öðretim yýlýnýn açýlmasýyla birlikte faþist milis saldýrýlar sadece yoðunlaþmak ve yaygýnlaþmakla kalmadý, artan oranda planlý ve sistematik
hale geldi.
2006nýn son iki ayýnda, gerek MHP ve Ülkü Ocaklarýna mensup faþist
milisler, gerekse BBP ve Alperen Ocaklarýna baðlý faþist milislerin üniversitelerde yoðunlaþtýrdýklarý saldýrýlarýn planlý ve sistematik hale geliþi öylesine
belirgin bir hal almaya baþladý ki, düne kadar MHP kökenli faþistlerin deðiþtiðine inanmýþ pek çok ilerici ve demokrat insan (medyanýn korku propagandasýnýn da etkisiyle) kaygýlanmaya ve korkmaya baþladýlar. Ancak korku ve kaygýlar ne denli artarsa artsýn, faþist milislere ve onlarýn saldýrýlarýna
karþý gösterilen tepkiler sýnýrlý ve yasak savma þeklinde ortaya çýkmaktadýr.
Bundan daha da önemlisi, neo-liberallerden globalizm ve AB yandaþlarýna, ýlýmlý islamcý gazetelerden þeriatçý medyaya kadar her kesim faþist
milislerin saldýrýlarýný önemsizleþtirmek ve sýradan birer polisiye olay olarak göstermek için iþbirliði yapmaktadýr.
Uzun yýllar faþist MHPnin deðiþtiði söylemleriyle içi boþaltýlmýþ olan
anti-faþist tepkiler ve bilinçler, legal solun provokasyona gelmeyelim,
þiddete þiddetle karþýlýk vermeyelim pasifizmiyle de sürekli ve kalýcý hale
getirilmeye çalýþýlmýþtýr.
Özellikle Gazi Üniversitesinde, faþist milislerin Özel Güvenlik Birimlerinin
de yardýmýyla kurduklarý egemenliðe karþý seslerini çýkarmayan öðretim üyeleri ve ilerici-demokrat öðrencilerin, saldýrýlarýn yoðunlaþmasý ve giderek sistematik hale gelmesi karþýsýnda gösterdikleri tepkiler ise, aman provokasyona gelmeyelim mantýðýnýn bir ifadesi olmuþtur.
Nitekim Gazi Üniversitesinde öðretim üyesi Prof. Cangýzbayýn faþistler
tarafýndan tehdit edilmesi ve okulu terk etmesinin ardýndan, faþist saldýrýlar
karþýsýnda bazý akademisyenlerin öðrencime dokunma pankartý eþliðinde
Ankara Yüksel Caddesinde yaptýklarý faþist saldýrýlarý kýnama eylemi, faþist
saldýrýlara karþý gösterilen tepkinin ne denli pasifist ve yasak savma nitelikte olduðunu göstermiþtir. Özellikle protesto eyleminde taþýnan sokakta,
üniversitede, ülkede, dünyada þiddete hayýr ve üniversitede sopa deðil
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söz konuþsun yazýlý dövizler, faþizmin ve faþist milislerin niteliði konusunda kafa karýþýklýðýnýn ve pasifliðin ifadesidir.
Ancak faþizm ve faþizme karþý mücadele konusunda kafa karýþýklýðý sadece akademisyenlere ait bir olgu deðildir. Solun legalist kesimleri, ya bu
saldýrýlarý ayrýksý ve sýradan olaylar olarak ele alýp geçiþtirmekte, ya da klasik revizyonist ve oportünist kafa yapýlarýna uygun olarak aman provokasyona gelmeyelim mantýðý içinde deðerlendirmektedirler.
Her taþýn altýndan çýkmayý, her durumda bir þeyler söylemeyi bir marifet ve meziyet haline getirmiþ olan eski dönemin modern revizyonizminin
günümüzdeki ardýcýl temsilcilerinden olan SÝP-TKPnin son faþist milis saldýrýlar karþýsýndaki tutumu ibret vericidir.
Bu revizyonist ve legalizmin çok aktivist temsilcileri, saldýrýlarýn tekil
olarak faþizme karþý mücadele retoriði içerisinde ele alýnmasý ve asýl saldýrýnýn gözden kaçýrýlmasý anlamýna geliyor diyerek, faþist saldýrýlarýn neyi
hedeflediðini þöyle açýklamaya kalkýþmaktadýrlar:
Uzun süredir yayýnlarýmýzda devletin çözülmesinden, çözülme süreciyle iç içe iþleyen sermaye egemenliðinin dolayýmsýzlaþmasý sürecinden bahsediyoruz. Diðer baþlýklarý bir yana, bu sürecin doðal uzantýsý, sermaye devletinin, kontrol mekanizmalarýný artýrma ihtiyacý duymasýdýr. Ve bugün burjuva aktörlerin konumlanýþlarýnýn Türkiyedeki
genel seçime endekslenmiþ olmasý, kontrol güdüsünü özellikle
artýrmýþtýr.
Üniversiteler de kendi payýna düþeni almaktadýr. Yýllardýr devletin
beslemesi olarak yetiþtirilen, geleneksel olarak pis iþlerin öznesi olan
faþist hareket bir kez daha sahaya sürülmüþtür. Ne yükselen bir faþizm ne de kontrolsüz tepkilerden kaynaklanan saldýrýlar söz konusudur. Söz konusu olan, planlý bir saldýrýdýr. Söz konusu olan, sermaye
devletinin provokasyonudur.
Evet, bu legalist-revizyonistlere göre, faþist milis saldýrýlar, týpký 1965-71
ve 1974-80 döneminde de iddia ettikleri gibi provokasyondan ibarettir. Üstelik faþist milisler sermaye devletinin geleneksel olarak pis iþlerin öznesi olarak tanýmlanarak, basitçesinden çek-senet mafyasý olarak sunulmakta ve hatta faþist milislerin bu türden planlý ve sistematik saldýrýlar düzenleyemeyeceðini ileri sürmektedirler.
Böylece sistemli ve planlý bir saldýrý düzenlemeyi akýl edemeyecek
kadar aptal olduklarý söylenen faþist milisler, derin devletin provokasyonunun aleti olarak sunulurken, ayný zamanda faþist saldýrýlara karþý mücadele de basitçe provokasyona gelmek olarak sunulmaktadýr.
Revizyonist-legalizmin klasik þablonu olan aman provokasyona gelmeyelim söylemi bir kez daha hortlatýlýrken, anti-faþist mücadeleden uzak durulmasý gerekliliði (kendi deyiþleriyle faþizme karþý mücadele retoriðinden
uzak durma) þöyle gerekçelendirilmektedir:
... faþistlerin saldýrýlarýna üniversite içinde fiziksel müdahalelerle
cevap veren sol hareketin ya da Kürt siyasi öznelerinin, üniversite
kamuoyunda faþist hareketle eþ tutulmasý tehlikesi ortaya çýkmaktadýr.
... üniversitelerde þu an meydana gelecek fiziksel karþý karþýya
geliþlerin sermaye devletinin amacýna hizmet edeceðidir. Bir süredir
sözünü ettiðimiz konformizm, üniversite öðrencileri için daha fazla
geçerlidir. Üniversiteliler rahatlarýnýn kaçmasýndan korkmakta, rahatlarýný kaçýran durumlara tavýr almaktadýr. Düzen bu hassasiyete oynamaya, dinginlik arayýþýný körüklemeye karar vermiþtir.
Þüphesiz bu illegal TKPnin þahsýna münhasýr ardýcýlý SÝP-TKP legalistleri, yaygýnlaþan ve yoðunlaþan faþist saldýrýlarý görmezlikten gelemezler-
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di. Ama her etkinin bir tepkiye yol açtýðýný, dolayýsýyla da faþist saldýrýlarýn
giderek anti-faþist bir mücadeleyi yükselteceðini çok iyi bilmektedirler. Bunun ise, karþý-devrimci þiddete karþý devrimci þiddetin uygulanmasýndan
baþka bir þey olmayacaðýný da çok iyi bilmektedirler.
Ama onlar legalisttirler, tüm varoluþlarý dinginlike, aktivizm görünümü altýnda hareketsizliðe, kýsacasý pasifizme baðlýdýr. Devrim yapmak diye
bir sorunlarý da olmadýðýndan kendi varoluþlarýný saðlayan koþullarýn deðiþmesini istemezler, deðiþikliðe yol açacak her türlü eyleme karþýdýrlar. Rahatlarý, huzurlarý kaçacak, legalist çalýþmalarý bundan büyük zarar görecektir.
Öyle ise, ne yapýp yapýp, faþist saldýrýlar karþýsýnda direnmeyi, mücadeleyi
engellemek, anti-faþist mücadelenin geliþmesini durdurmak zorundadýrlar.
Ancak bunun çok basit, adi bir karþý-devrimci tutum olacaðýný da çok
iyi bilmektedirler. Bu durumun görülmemesi, anlaþýlmamasý için bin dereden su getirerek, faþist milislerin yoðunlaþan saldýrýlarýný provokasyon, bir
oyun olarak sunma gayretlerinin yanýnda, etkileri altýndaki insanlarý baþka
yönlere yönelterek pasifize etmeyi amaçlarlar.
Þüphesiz SÝP-TKPnin legalizminin ve oportünizminin niteliðini henüz
görmemiþ, onlarýn komünist olabileceklerine inanmýþ insanlar vardýr. Bunlarýn bir bölümü, þu ya da bu ölçüde devrimci bir ruha, mücadele etme isteðine sahiptirler. Bunlarý elde ve safta tutabilmek için, dün kendilerine yönelik birkaç küçük saldýrý karþýsýnda aslan gibi kükreyerek onlarýn güvenini kazanmaya çalýþýrlarken*, bugün faþist milis saldýrýlarýn ülke çapýnda
yaygýnlaþmasý karþýsýnda yelkenleri suya indirmiþler ve oyuna gelmeyelim
söylemi ile faþist milislere karþý mücadeleyi geçiþtirmeye çalýþmaktadýrlar.
Faþist saldýrýlar karþýsýnda ne yapmalýya iliþkin þunlarý söylüyor SÝP-TKP
pasifistleri:
Sorunun kendisi bizler için çok önemli. Çünkü, soru doðrudan
devrimci özneye iþaret ediyor. Bir yandan olaylarýn akýþýna kendini
kaptýrmadan tavýr alabilmeyi, bir yandan da sadece tarihsellik vurgusu yapmadan güncel müdahaleyi zorunlu kýlýyor. Sorunun cevabý da
bu nedenle önemli hale geliyor.
Yurtsever Cepheli Öðrenciler sabýrla, inatla ve militanlýkla çalýþmalarýný sürdürmeli, en kýsa zamanda üniversitelerde gündemi belirleyen, gündeme müdahale eden bir güce ulaþmalýdýr. Sýnýflarýnda, yurt
odalarýnda, topluluklarda... gündelik olarak siyaset taþýyabilmeli, birebir iliþkiye eskisinden daha çok önem vermelidirler.
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* 2005 yýlýnda meydana gelen bir olaya iliþkin bu pasifistlerin açýklamasý þöyledir:
Üsküdarda 5 TKP üyesine saldýrýldý
3 Eylül Cumartesi günü TKP 85. yýl afiþlerini asan 5 TKP üyesi, Üsküdarda içlerinde bir
sivil polisin de olduðu zengin oto galericilerinin saldýrýsýna uðradý ve yaralandý. Gerici-faþist
güruhun yaptýðý saldýrý karþýlýksýz býrakýlmadý. Parti avukatlarý saldýrýyla ilgili suç duyurusunda bulunurken , afiþleri ve bildirileri ile saldýrýnýn yapýldýðý yere giden partililer de hem
TKPye yönelik saldýrýlarýn karþýlýksýz býrakýlmayacaðýný hem de bu tür saldýrýlarýn eþitlik
özgürlük kavgasýnýn hýzýný kesemeyeceðini dosta düþmana anlatarak, Üsküdardaki duvarlarý 85. yýl afiþleri ile donattýlar...
Saldýrýyý gerçekleþtirenlerin anlamadýðý ve beklemediði þey ise komünistlerin bu saldýrýyý yanýtsýz býrakacaklarýný zannetmeleridir. Tüm insanlýðýn eþit, özgür ve insanca yaþayacaklarý bir düzen için mücadele edenler bu saldýrýya elbette ki pabuç býrakmadýlar ve bundan
sonra da býrakmayacaklar. Son zamanlarda ülkede yaþanan esnaf provokasyonlarýný ve linç
giriþimlerini kendilerine örnek alarak TKP üyelerine saldýranlar karþýlarýnda kimlerin olduðunu saldýrdýklarý zaman bilmiyor olsalar da, sonrasýnda öðrenmiþlerdir. Memleketi satanlarýn
tetikçiliðini yapanlar karþýlarýnda yurtseverlerin örgütlü gücünü gördüklerinde ya arabalarýna atlayýp kaçmýþ ya da kuyruklarýný kýstýrýp ellerine tutuþturulan bildiriyi okumuþlardýr.
Bunlarý okuyan her kiþi, bu pasifistlerin ne kadar direngen olduklarýný hemen anlayacaktýr. Hem onlar baþkalarýna, þu Trabzonda linç edilmeye çalýþýlanlara hiç benzemezler,
benzetenleri benzetirler, bilmeyenlere öðretirler. Ýþte pasifizmin yiðitliði böyle gerçekleþir.
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Bütün bunlara yardýmcý olacak önemli bir araç bulunmaktadýr elimizde: Yurtsever!
Yurtsever gazetesinin daðýtým aðý olabildiðince yaygýnlaþtýrýlmalý,
her kampusta kurduðumuz inisiyatiflerimizin toplantýlarý bu að üzerinden geniþlemelidir.
Evet, provokasyona da, oyuna da gelmemeye azmetmiþ SÝP-TKP pasifistlerinin faþist milis saldýrýlar karþýsýndaki tutumlarý Yurtsever baþlýklý dört
sayfalýk kaðýtlarý daðýtmaktan ibaret olacaktýr.
Böylece kendilerini faþist milislerin saldýrýlarýndan koruyabileceklerini sanmaktadýrlar. 12 Mart ve 12 Eylül öncesinde olduðu gibi, bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn tarzý bir pasifizmdir bu.
Ancak bu pasifistler, artýk varolmayan eski illegal TKPnin ardýlýdýrlar,
bu nedenle sadece insanlarý pasifize etmekle yetinmezler, ayný zamanda
faþist milislere karþý mücadeleyi basit bir biçimde devletin güvenlik güçlerinin görevi olarak ilan ederler. Nasýl olsa faþist milisler devletin beslemesidir, devletin kirli iþlerini yapan kiþilerdir, öyle ise iti ite kýrdýrmak
ve bu amaçla hak, hukuktan söz etmek, devletin güvenlik güçlerini göreve çaðýrmak, kýsacasý anti-faþist mücadeleyi devletin resmi faþist güçlerine ihale edivereceklerdir.
Gerek legalist-pasifistlerin çabalarý, gerek her yerde barýþ söylemcileri
ne kadar faþist milis saldýrýlarý sýradan bir kolluk güçlerinin görevine dönüþtürmeye çalýþýrlarsa çalýþsýnlar, saldýrýlar, her dönemde olduðu gibi, faþist
milislerin üniversitelerdeki egemenliklerini pekiþtirmek ve güçlendirmek
amacýna yöneliktir. Faþist saldýrýlar, geliþen ekonomik, toplumsal ve siyasal
olaylarýn üniversite gençliðinde ortaya çýkartacaðý tepkileri pasifize etmeyi
hedefleyen pasifikasyon eylemleridir. Üniversite gençliði arasýnda artan AB
ve ABD karþýtlýðý, bir yandan milliyetçilik söylemi ile ideolojik olarak saptýrýlmaya çalýþýlýrken, diðer yandan saldýrýlar yoluyla pasifize edilmeye çalýþýlmaktadýr.
Bugün de, geçmiþte olduðu gibi, MHP ve BBPli faþistler oligarþik devletin milis kuvvetleri olarak gençliðin üzerine saldýrmakta, terör yaratmaktadýrlar. Göz ardý edilmemesi gereken esas sorun, kitlelerin, özellikle geliþen
siyasal olaylarla politize olma olasýlýðý artan gençlik kitlesinin pasifleþtirilmesidir. Hedef, kitlelerin pasifleþtirilmesidir. Sistematik bir biçimde yürütülen sindirme politikasý, basit oyunlar dizisi olmayýp, siyasal zorun sistemleþtirilmesidir.
Siyasal zor ise, oligarþik devletin asli iþlevidir. Dolayýsýyla faþist milislere karþý mücadele, her durumda oligarþinin siyasal zoruna karþý yürütülecek mücadelenin içinde yer alýr. Bu yüzden, anti-faþist mücadele, anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadelenin ayrýlmaz bir parçasýdýr.
Bugün faþist milis saldýrýlar karþýsýnda devrimcilerin görevi, bu saldýrýlarý
püskürtmek, faþist milislerin emperyalizm ve oligarþi ile olan iþbirliðini açýða çýkarmak ve faþistlerin yükselen milliyetçilik temelindeki ideolojik etkisini kýrmaktýr.
Bu görev, oligarþinin ve emperyalizmin kitlelerden tecrit edilmesi görevinin, yani onlarýn politikalarýnýn gerçek niteliðinin kitlelere gösterilmesi görevinin bir parçasýdýr. Ancak devrimci mücadelenin alabildiðine zayýflatýlmýþ
olduðu günümüz koþullarýnda, faþist milislerin ülke çapýndaki saldýrýlarýna
karþý, anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadele temelinde birleþik, merkezi ve topyekün bir mücadele sürdürmek neredeyse olanaksýzdýr. Faþist
milislerin saldýrýlarýndaki pervasýzlýðýn nedeni de, devrimci mücadelenin bu
güçsüzlüðü ve olanaksýzlýðýdýr.
Ülke çapýnda, merkezi ve birleþik anti-emperyalist ve anti-oligarþik mücadeleyi sürdüren bir devrimci hareketin etkin olmadýðý günümüz koþullarýnda
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faþist milis saldýrýlara karþý, özellikle öðrenci gençliðin anti-faþist bilincinin
geliþtirilmesi ve her alanda birleþik ve birlikte hareket etmelerinin saðlanmasý esas alýnmalýdýr.
Þu çok açýk bilinmeli ve bilince çýkartýlmalýdýr: faþistler (ve de þeriatçýlar)
deðiþmemiþtir, her zamanki ve her dönemdeki nitelikleriyle ve amaçlarýyla
varlýklarýný sürdürmektedirler. Düne kadar globalizm ve neo-liberalizm
söylemleriyle pasifize edilmiþ olan öðrenci gençlik, artýk bu söylemlerin etkisinden hýzla çýkmakta ve politize olmaya yönelmektedir. Ýþte faþist milis
saldýrýlar bu koþullarda ve yönelim ortamýnda yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Amaç, pasifikasyondur; amaç, depolitizasyonun sürdürülmesidir. Çok yalýn ifadeyle,
oligarþi ile halk kitleleri arasýnda kurulmuþ olan suni denge, artýk eskisi gibi
sürdürülebilir olmaktan hýzla çýkmaktadýr. Gerek cumhurbaþkanlýðý seçimi
çevresinde, gerek Amerikan emperyalizminin bölgesel çýkarlarý doðrultusunda geliþecek olan tepkiler ve bunun ortaya çýkartacaðý politizasyona karþý
þimdiden önlemler alýnmaktadýr. Emperyalizm ve oligarþinin bildiði tek önlem ise, siyasal zordur.
TMYsýnda yapýlan deðiþiklik sonrasýnda legalize olmuþ sol hareketlere
yönelik polis operasyonlarý da bu amaca yöneliktir.
Bir kez daha yineleyelim:
Son dönemde yoðunlaþan faþist saldýrýlarýn temel amacý, halk kitlelerinin, özel olarak gençliðin geliþen olaylar karþýsýnda yükselecek tepkisini bugünden pasifize etmek ve politizasyonunu engellemektir. Faþist
milis saldýrýlar, özellikle üniversite gençliðinin geliþen olaylar karþýsýnda
sessiz ve edilgen kalmasýný saðlamak amacýyla üniversitelerin mutlak
denetim altýna alýnmasýna yönelmiþtir. Bu amaç gerçekleþtirilirken, 12
Eylül öncesi ve sonrasýndaki oligarþinin resmi ve sivil faþist terörünün
anýlarý da canlandýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Özellikle medya ve köþe
yazarlarý bu yönde büyük çaba göstermektedirler.
Devrimciler, anti-faþist ilerici ve demokrat herkes, bu koþullarda,
gerek faþist milis saldýrýlarýn küçümsenmesine yönelik söylemlere, gerekse provokasyona gelmeyelim, kendi iþimize bakalým söylemlerine
karþý durmalý, her düzeyde ve her yerde faþist saldýrýlara karþý direnme ve mücadele etme bilincini geliþtirmeli ve anti-faþist örgütlenmeler
oluþturmalýdýrlar. Bu örgütlenmeler, bir taraftan faþist saldýrýlarý püskürtme ve bu saldýrýlarý etkisizleþtirmeye yönelik örgütlenmeler olurken, diðer yandan faþist milislerin gerçek yüzlerini en geniþ kesimlere
göstermeyi amaçlayan örgütlenmeler olmalýdýrlar.
Bugün ülke çapýnda, merkezi ve birleþik bir devrimci mücadelenin güçsüzlüðü, faþist saldýrýlar karþýsýnda pek çok yerde uygun örgütlenmeler oluþturulmasýný engelleyecek niteliktedir. Özellikle gençlik kitlesini üniversite
hayalleriyle apolitikleþtirmek amacýyla kurulmuþ olan üniversitelerin sayýsý
ve bulunduklarý kentlerin yapýsý, devrimci mücadelenin güçsüzlüðü ile birleþerek, pek çok yerde anti-faþist örgütlenmelerin yaratýlmasýný ve mücadelesini olumsuz yönde etkilemektedir. Kimi durumda ayný kentin ayrý üniversitelerinde anti-faþist örgütlenmelerin ortaya çýkartýlmasý bile olanaksýz
olacaktýr. Bu da, devrimci öðrencilerin etkin olduklarý üniversite ve bölümlerin dýþýndaki yerlerdeki faþist saldýrýlar karþýsýnda çaresiz kalýnmasýna, boyuneðilmesine yol açabilecektir.
Bundan çok daha olumsuz olaný ise, faþist saldýrýlara karþý mücadelenin
salt devrimci mücadelenin kadrosal eylemlerine indirgenmesi ve bu yönde
beklentinin oluþmasýdýr. Bu beklentilerin karþýlanamamasý, çoðu durumda
devrimcilere karþý güvensizliðe ve giderek de faþist saldýrýlar karþýsýnda bir
þey yapýlamayacaðý düþüncesine yol açacaktýr.
Bugün devrimci mücadele, tarihsel olarak bir dönemi sonlandýrmak ve
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yeni bir mücadele dönemine geçmenin arifesindedir. Bu geçiþ aþamasýnda,
devrimci mücadele, bir yandan mücadelenin sürekli ve kalýcý hale gelmesi
yönündeki çalýþmalarý sürdürürken, diðer yandan uzun yýllardýr sola egemen olmuþ olan legalizmin ve eklektizmin etkisinin kýrýlmasý göreviyle yüzyüzedir. Bu koþullar altýnda ülke çapýnda yaygýnlaþan faþist milis saldýrýlara
karþý eylemli olarak mücadele etme olanaklarý çok sýnýrlýdýr.
Bu nedenle, legalizmin provokasyona gelmeyelim mantýðýný teþhir
ederek ve sol oportünizmin fýrsatçýlýðýna meydan vermeden, olanaklý her
yerde anti-faþist bilincin ve örgütlenmenin geliþtirilmesi için çalýþýlmalýdýr.
Bunun için, varolan her türden ilerici, demokrat ve anti-emperyalist öðrenci örgütlenmeleri, hýzla faþist saldýrýlara karþý mücadele edebilecek bir esnekliðe kavuþturulmalýdýr. Bu esneklik içinde, ayný kentte bulunan okullardaki anti-faþist güçler, saldýrý anýnda güçlerini saldýrý yerlerinde toplayabilmeli ve anýnda tepki gösterebilmelidirler. Faþist saldýrýlara karþý ilerici,
demokrat ve anti-faþist öðrencilerin birlikte ve topluca okullara gidip gelmeleri ilk anda atýlmasý gereken bir adým olmakla birlikte, bu birlikte ve
toplu hareketlerin tek baþýna faþist þiddeti durdurmayacaðý unutulmamalýdýr.
Diðer yandan, üniversite öðrencilerinin çoðunluðunu oluþturan okullular kitlesinin geliþecek çatýþmalar karþýsýnda göstereceði tepkiler gözönünde bulundurulmalýdýr. Bu nedenle, faþist milislerin sadece solcu öðrencilere deðil, ayný zamanda yaþam tarzlarýna yönelik saldýrýlarý gösterilerek,
bu kitlenin faþist saldýrýlarýn gerçek amaçlarýný görmeleri saðlanmalýdýr.*
Baskýyý baský yapanlar deðil, baskýya boyun eðenler getirir.
KAHROLSUN FAÞÝZM!
YAÞASIN ÖÐRENCÝ GENÇLÝÐÝN ANTÝ-FAÞÝST MÜCADELESÝ!
KURTULUÞA KADAR SAVAÞ!

* Bugün BBP genel baþkanlýðýný yapan eski Ülkü Ocaklarý baþkaný M. Yazýcýoðlu þöyle
söylemektedir:
Müslümanýn iki ayrý hayatý olamaz. Maddi hayatýný düzenlerken baþka, manevi hayatýný düzenlerken de baþka bir felsefeye göre davranamaz . Sadece din ve ibadet konularýna
Allaha yönelik bir þahsi ve nefsi mesele olarak görmenin, ama siyasi, içtimai ve iktisadi
meselelerde Allahý iþe karýþtýrmamak felsefesiyle hareket etmenin insaný iki ruhlu, iki yüzlü
bir hayat anlayýþýna götüreceðini söylersek herhalde yalnýzca gerçeði belirtmiþ oluruz. Müslümanýn maddi ve manevi hayatýnda tam bir uyum ve ahenk olmalýdýr.
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Neo-Liberal Safsatayla

Herkes
Ermeni Olunca

Bireylerin yaþamýndaki ya da uluslarýn tarihindeki her bunalým gibi savaþ
da bazýlarýný baský altýna alýr ve ezer, bazýlarýný çelikleþtirir ve yeni bilgilerle donatýr.
... savaþýn, düþüncenizi baský altýna almasýna izin vermek, onun yarattýðý korkunç izlenimlerin ve azap verici aðýrlýðýn altýnda düþünmekten ve
tahlil etmekten vazgeçmek baþka bir þeydir. (Lenin, Emperyalist Ekonomizm, s. 19.)

Tanrý Daðý kadar Türk, Hýra daðý kadar
müslüman* faþistlerce Hrant Dinkin öldürülmesinin ardýndan, neo-liberallerin ellerine tutuþturduðu Hepimiz Ermeniyiz yelpazeleriyle, H. Dink maskeleriyle 100 bin
kiþi sokaklarý doldurdu. Ýþçi sýnýfýnýn birlik
ve dayanýþma gününde, yani 1 Mayýslarda
görülmeyen bu kalabalýk, tüm korkularýyla Ýstanbul kent küçük-burjuvazisinin orta
ve üst gelir gruplarýnýn, globalist aydýnlarýn, kozmopolitik solcularýn toplaþmasýný
temsil ediyordu. Eski dönemlerin deyiþiyle



* 1980 sonrasýnda faþist milis hareketteki en önemli
geliþmelerden birisi de þeriatçýlýða doðru önemli bir
kaymanýn ortaya çýkmasýdýr. Kökeni Necip Fazýl Kýsaküreke kadar uzanan bu yönelim, özellikle Sovyetler Birliðinin daðýtýlmýþlýðý koþullarýnda MHPye biçilen yeni görünüm ve misyonla daha da görünür
olmuþtur. Bu durumu Kurtuluþ Cephesinin 27. sayýsýnda þöyle ifade etmiþtik:
MHPnin yeni görünümü, 12 Eylül öncesinde
MHPnin silahlý kadrolarýný oluþturan ve pek çok cinayetin planlayýcý ve uygulayýcýsý olan kesimlerin ön
plandan çekilmesini gerektirmiþtir. Ancak bunu kendilerine karþý bir tasfiye hareketi olarak kabul eden
bir grup faþist, BBP olarak örgütlenmiþlerdir. Daha
çok çek-senet iþleri ile uðraþan faþist kesimlerden
aldýðý parasal destekle ayakta duran BBP, oligarþi
açýsýndan MHPnin alternatifi deðildir. BBPnin oligarþi açýsýndan böyle olmasý, somutta böyle olduðu
ya da olacaðý anlamýna gelmemektedir. Bu kesim-

Þiþli-Nýþantaþý sosyetesi ayaða kalkmýþtý.
Neo-liberalizmin sol uzantýsý ÖDP, Hrant
Dinkin parti üyeliðine dayanarak yüzbinlik korku kitlesini yönetmek için öne atýldý. ÖDP dýþýndaki legalist sol, EMEP ve
SÝP-TKP, cinayetin iþlendiði günün gecesinde gösterdikleri cevvaliyetle olayý sahiplenmek yarýþýna girdilerse de, öncülüðü
ÖDPye teslim etmekten baþka bir þey yapamadýlar.
Devrimci-demokrat sol ise, her zamanki gibi, nerede hareket, orada bereket mantýðý içinde ÖDP öncülüðündeki
neo-liberal þovun küçük bir korosu olmakler, siyasal alanda etkinliklerini sürdürebilmek için
MHPyle rekabet içinde olmak zorundadýrlar. Bu da,
oligarþinin MHPye biçtiði görevleri öncelikli olarak
yerine getirme eðilimi yaratabilecektir. Bunun sonucu olarak BBPli faþistler, ilerici ve devrimci kitlelere yönelik saldýrýlarý mevzi durumlarda yönetmeye
talip olmak durumundadýrlar. Kimi durumda münferit hareketler içine girerek faþist propagandadan
etkilenmiþ kesimler üzerinde etkilerini yaymak isteyeceklerdir.
Bugün gerek Hrant Dink cinayeti, gerekse üniversitelerdeki faþist milis saldýrýlarýn arkasýnda yer
alan BBP böylesi bir konumda yer almaktadýr. Ancak Türkçü-faþistler ile islamcý-faþistler arasýndaki fark, Tanrý daðý ile Hýra daðýnýn yükseklik farký
kadardýr.
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tan öteye geçemediler.
Hrant Dinkin cenaze töreninde ortaya
çýkan yüz binlik kütle, 2005 Martýnda Mersindeki Nevroz kutlamalarýyla baþlayan
bayrak krizinden itibaren adým adým geliþen ve yaygýnlaþan milliyetçilik dalgasýnýn yaratmýþ olduðu korkularýn bir dýþa vurumu olduðu kadar, AB yandaþlarýndan
globalizm propagandistlerine kadar sürekli güç kaybeden kesimlerce de yeniden
güçlenmek için fýrsat olarak görüldü. Globalist küçük burjuva aydýnlarý, AB yandaþlarý, hepimiz Ermeniyiz, katil 301 sloganlarýyla AKP hükümetini ve derin devleti baský altýna almak için bu fýrsatý kaçýrmadýlar.
AB ve globalizm yandaþlarýnýn Hrant
Dinkin cenaze törenine damgasýný vurmasýna karþýn, ÖDP dýþýndaki legalist sol ile
legalize sol, törende atýlan sloganlarý þovenizme, ýrkçýlýða vs. karþý birlik ve Ermeni toplumuyla dayanýþma sloganý olarak yorumlama çabasýna giriþti. Bununla da
yetinilmeyip, Ýstanbul kent küçük burjuvazisinin orta ve üst gelir gruplarýnýn törene
katýlýmýna bakarak yeniden orta sýnýf edebiyatýna baþladýlar.
O bilindik karargahlý cephenin
ceberrut statükoyu korumak için gözü dönmüþ bir aymazlýkla toplumsallaþtýrmaya çalýþtýðý þoven milliyetçilik, yine toplumsal düzeyde bir tepkiyle yanýt buldu böylece. Tepkinin
büyüklüðü, cenazeye katýlýmdaki orta sýnýf aðýrlýðý, þoven belanýn artýk sadece sosyalistleri, devrimcileri
hedeflemediðinin hissedildiðinin bir
göstergesi olarak okunabilir...*
Legalizmin orta sýnýf söylemi, legalize
sola durumdan vazife çýkarmak olarak
yansýmýþtýr:
Hrant Dink cinayeti, faþist rejimin devrimci harekete, antifaþist
güçlere, Ermenilere ve Kürt halkýna
yönelik son aylarda uyguladýðý umut
kýrma saldýrýsýnýn bir parçasýdýr.
Onlarýn kontra eylemleri, ancak
devrimci hareket ve halklarýmýzýn
antifaþist kitle eylemi ve gücüyle
püskürtülebilir.
Bunun yolu, faþizme karþý tek

yumruk ve tek barikat olabilmek;
anýnda ve sokakta hýzla militan ve
kitlesel eylemi geliþtirmekten geçer.
Bu dayanýþma ve sahiplenme bilinci, duygusu ve eylemi, H. Dinki
sahiplenmede çok daha geniþ bir
yelpazeyi kapsadý ve kitleselliðe ulaþtý. Devrimci ve ilerici partilerin yanýnda, aydýn ve sanatçýlar, liberal parti ve güçler, muhalif basýn, sendikalar, Kürtler, Aleviler, kitle örgütleri, dernekler ve meslek odalarý,
gençlik ve kadýn örgütleri yer aldý.
Bu toplumsal ve siyasal zemin, toplumsal dinamik ve olanaklar, þovenizm dalgasýnýn geriletilmesini saðlayabilir. Gerisi birleþik devrimci irade, önderlik ve eylemi geliþtirmeye
kalmýþtýr. Özsavunma gruplarý ya da
platformlarý, aktif savunma çizgisinde meþru mücadele güçleri, araçlarý ve eylemleriyle bu saldýrýlar püskürtülebilir.**
Tüm neo-liberal saðlý sollu açýklamalarýn, yorumlarýn yanýnda, kimileri hýzýný
alamayarak, Hiçbir zaman gurur duymamýþtým, ama artýk Türk olmadýðýmý ilan etme ihtiyacýyla kavruluyorum*** diye radikal yazýlar kaleme aldýlar.
Böylece Hrant Dink olayýndan geriye
Hepimiz Ermeniyiz sloganý kaldý. Ve bu
da neo-liberallerden legalist ve legalize sol
için yeni bir baþ aðrýsý ortaya çýkardý.
Baþta Güngör Uras olmak üzere pek
çok köþe yazarý bu sloganýn etnik içeriðinden ve toplumun algýlayýþýndan yola çýkarak karþý deðerlendirmeler yapmaya
baþladýlar. Faþist gazetelerde Hepimiz Türküz manþetleri atýldý.
Sessiz çoðunluk adý verilen, kimi solcular tarafýndan sunturlu küfürler savrulan halkýmýz ise, kayýtsýz bir biçimde geliþmeleri izlemekle yetindi.
Kendilerini milliyetçi ya da ulusalcý
olarak tanýmlayan geniþ bir halk kitlesi, iþçilerden köylülere, kent küçük-burjuvazisinden orta burjuvaziye kadar her sýnýftan insanlar, gerek Irak iþgali, gerek AB, gerekse IMF dayatmalarý karþýsýnda duyduklarý
tepkiyi milliyetçilik olarak algýlayýp tanýmladýklarýndan, Hepimiz Ermeniyiz sloganý

* Vedat Ýlbeyoðlu, Memleket vicdaný yürüdü, Evrensel, 28 Ocak 2007.

** MLKP Merkez Komitesi, 22 Ocak 2007.
*** Radikal, 23 Ocak 2007.

!

KURTULUÞ CEPHESÝ Ocak-Þubat 2007

"

karþýsýnda kayýtsýzlýk göstermelerinde þaþýrtýcý bir yan yoktur.
Hrant Dinkin þahsýnda Ermeni toplumunun geçmiþte yaþadýðý katliamý, çektikleri
acýlarý her zaman paylaþmaya hazýr olan bu
halk kitlesi bu kayýtsýzlýðý ile, hemen her
zaman Dörtnala gelip Uzak Asyadan/Akdenize bir kýsrak baþý gibi uzanan/Bu
memleket bizimin somut gerçekliðini ortaya koymuþtur.
Faþist milislerin yapmaya çalýþtýðý da, bu
kayýtsýz, ama bu memleket bizimin gerçek sahiplerinin emperyalist dayatmalara
karþý duyduklarý tepkileri, milliyetçilik temelinde kendilerine kanalize etmekten ibarettir. Ve neo-liberallerin hepimiz Ermeniyiz sloganý faþist milislerin amaçlarýna
açýktan hizmet eden bir slogan olarak öne
çýkmýþtýr.
Bu geliþmeler karþýsýnda Hepimiz Ermeniyiz sloganý ile büyük bir iþ yaptýklarýný düþünen neo-liberal solcular, sloganýn
anlamý ve içeriði üzerine açýklamalar yapmaya koyuldular.
Hrant Dinki Uðurlama komitesi adýna ÖDP Genel Baþkan Yardýmcýsý H. Tahmaz, tüm neo-liberal ukalalýðýyla, 1 Martta
Ankarada Hepimiz Iraklýyýz, 5 Kasýmda
Hepimiz Lübnanlýyýz, sonrasýnda, Hepimiz Filistinliyiz diyerek bir araya gelindi,
Hepimiz Ermeniyiz dediðimizde neden
nasýrlarýna basýlmýþ gibi hissediyorlar
diyerek açýklama getirirken, Iraklý, Lübnanlý, Filistinli olmak ile salt ulusal-etnik
bir kavram olan Ermeniliði kolayca özdeþleþtirebilmektedir.
Ama bu neo-liberalizmin bu sol uzantýlarý bunla da yetinmeyerek, Unutmayalým ki, Solingende yakýlan Türkleri anarken, Almanlar da Hepimiz Türküz diye
yürümüþlerdi diye gerçeklerle ilgisi olmayan beyanlarda bile bulunabilmiþlerdir. Tarihin cilvesine bakýnýz ki, bu neo-liberalizmin sol uzantýsýnýn Solingen örneðinde
Hepimiz Türküz diye yürüyenler, bozkurt
iþareti yaparak Solingeni yaðmalayan faþistlerden baþkalarý deðildi.
Neo-liberalizmin sol temsilcileri ne denli
gayretkeþ olurlarsa olsunlar, ne denli gerçekleri çarpýtýrlarsa çarpýtsýnlar, Hrant Dink
in faþistlerce öldürülmesi gerçeðinin üstünü örtmeyi baþaramamýþlardýr. Bunun en
büyük etkeni, Hrant Dinkin cenaze töreninde bir araya gelen kent küçük-burjuva-

zisinin faþist saldýrýlardan korkmuþ olmasýdýr. Düne kadar globalizm ve AB sayesinde demokratik açýlým saðlandýðýna
inanmýþ olduklarýndan, yaygýnlaþan faþist
milis saldýrýlar, onlarýn bu inançlarýný yerle
bir etmiþtir. Giderek bir yol ayrýmýnda olduklarýný hissetmektedirler.
Bu bir yol ayrýmýdýr: ya faþist milis saldýrýlara karþý anti-faþist mücadelenin içinde yer alýnacaktýr ya da faþist milis saldýrganlýða boyun eðilecektir. Üçüncü bir seçenek mevcut deðildir.
Ama globalizm okulunda okumuþ,
küreselleþme/yerelleþme çeliþkisinden ilham ve feyz almýþ sol kökenli küçük-burjuva aydýnlarý, böyle bir seçenekle yüz yüze
gelmiþ olmaktan hiç hoþlanmamýþ görünmektedirler.
Hoyrat milliyetçiliðin yükselmesi ve giderek daha fazla þiddete yatkýn hale gelmesi karþýsýnda ne susup oturmak, ne de Pis faþistler diye tepki göstermenin konforuna kapýlmanýn çýkar yol olmadýðýný düþünüyorum.
Umarým, faþizmle mücadele yeniden vuruþma, dövüþme, delikanlýlýðýn hakkýný verme noktasýna gelmez.*
Kendisini anti-kapitalist, anti-emperyalist
ve de solcu müslüman kabul eden, Hrant
Dinkin çok samimi dostu Nuray Mert için
bile, anti-faþist mücadele pis faþistler demekten bir adým öteye geçememektedir.
Daha da kötüsü, bir adým öteye geçmesi
de istenmemektedir.
Kent küçük-burjuvazisine özgü bu tür
tepkiler hiç de yeni deðildir. Onlar, gerek
1960larda, gerekse her gün yüze yakýn insanýn faþistler tarafýndan öldürüldüðü 1970lerde de benzer tutum içinde olmuþ-lardýr.
Bugüne kadar sürekli söyledik ve söylüyoruz: Faþist milis saldýrýlar, ülkemiz üzerindeki emperyalist hegemonyanýn, emperyalist sömürünün sürekli olgusu olan siyasal zorun bir parçasýdýr. 1960larda ve 1970lerde olduðu gibi, bugünkü faþist milis saldýrýlarýn da amacý, kitleleri pasifleþtirmek ve
þovenist sloganlarla kitleleri ideolojik etki
altýna almaktýr.
Ancak AB, ABD ve IMF karþýtlýðý teme* Nuray Mert, Sýð sularda muhalefet, Radikal, 1
Þubat 2007.
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linde yükselen halk kitlelerinin tepkilerini
kendi siyasal amaçlarýna kanalize etmeye
çalýþan sadece faþist milisler deðildir. Ayný
zamanda milli görüþçü þeriatçýlardan, radikal þeriatçý Vakit çevresine kadar her
kesim bu tepkileri kendi bünyesinde toplamaya ve örgütlemeye çalýþmaktadýr. Dolayýsýyla milliyetçilik söylemi, dinsel ve ýrksal
pek çok türevleriyle birlikte yaygýnlaþmýþtýr.
Bugün türkçü faþistlerden islamcý faþistlere, milli þeriatçýlardan ümmetçi þeriatçýlara kadar her kesim, halkýn emperyalizme karþý olan tepkilerini örgütlemeye çalýþýrken, sol hareket, gerek örgütsel olarak,
gerek ideolojik olarak tarihinin en zayýf konumunda bulunmaktadýr. Bu durum, legalizmin ideolojik hegemonyasýyla birleþerek,
solda, sýnýfsal ve ulusal içeriðe sahip olmayan, kozmopolit bir tutumun egemen olmasýna yol açmýþtýr. Hepimiz Ermeniyiz
sloganýnýn böylesine kolayca solda yanký

bulmasýnýn nedeni de bu kozmopolit tutumdur.
Devrimcilerin görevi, yükselen milliyetçilikin gerçek, nesnel içeriðini, anti-emperyalist özünü doðru biçimde kavrayarak,
her türlü globalist, kozmopolitik ve
pragmatik tutumlarý teþhir etmek ve antiemperyalist tepkilerin sözcüsü haline gelmektir. Bu görev, iþbirlikçi-tekelci burjuvazinin olduðu kadar, ithalatçý küçük ve orta
ticaret burjuvazisinin de kitlelerden tecrit
edilmesi göreviyle bütünleþtirilmelidir.
Devrimcilerin elinde, ulusal sorunlarýn
gerçek ve kalýcý çözümünü ortaya koyan
proletarya enternasyonalizmi silahý olduðu
da asla unutulmamalýdýr.
Bunun için de, daha çok çalýþmak,
halk denilen sýnýflarýn durumunu, konumunu ve somut gerçekliðini daha somut
tahlil etmek ve kavramak þarttýr.

DAVET
Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdenize bir kýsrak baþý gibi uzanan
Bu memleket bizim!
Bilekler kan içinde, diþler kenetli ayaklar çýplak
Ve ipek bir halýya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennet bizim!
Kapansýn el kapýlarý bir daha açýlmasýn
Yok edin insanýn insana kulluðunu
Bu davet bizim!
Yaþamak bir aðaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeþçesine
Bu hasret bizim!
Nazým HÝKMET

#
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Globalist Aydýnlar
Faþizme Direniyor!

$

Radikal, 4 Aralýk 2006
Ders çýkýþý dövülmekle tehdit edilen, evinin önündeki aracýnýn tekerlekleri patlatýlan ve üzerine de Üniversite bir kaledir. Senin gibileri sokmayýz.
Sabrýmýzý zorlama yazýlý not býrakýlan Gazi Üniversitesi (GÜ) Ýktisadi Ýdari
Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Cangýzbay, Ýletiþim
Fakültesinde verdiði dersleri býraktý. Cangýzbay, Korktuðum için dersleri
býraktým. Terör budur, yýldýrma budur. Umarým artýk peþimi býrakýrlar dedi.
Cangýzbay, 1974ten bu yana GÜ ÝÝBFde öðretim üyeliði yapýyor. Geçen
yýl dekanlýðýn deðiþmesiyle Ýletiþim Fakültesinde de üç ayrý sýnýfta sosyoloji
dersleri vermeye baþlayan Cangýzbaya ilk tehdit, 1.5 ay önce gelmiþ: O
gün DYP Genel Baþkaný Mehmet Aðar, Daðda silah sýkacaklarýna ovada
siyaset yapsýnlar demiþti. Ben de dersimde, Bu adama yýllarca karþý çýktým ama þimdi doðru bir þey söylüyor. Kandil Daðýndaki de, leþ dediðin de,
þehit dediðimiz de bizim çocuðumuz dedim. Dersten çýkýnca fakülte sekreteri, Hemen dekanlýða gel dedi. Kapýda beþ-altý kiþi varmýþ. Biz bu heriften hesap soracaðýz diyorlarmýþ. Fakülte sekreteri polis çaðýrdý. Ekipler
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geldi, beni aldýlar, okuldan çýktýk. Çýkýþta bu kiþileri gördüm. Takým elbiseliydiler.
Okula sahip çýkýn dedi
Cangýzbay, bu tehdide aldýrmayýp ders vermeye devam etti. En son 27
Kasýmda evinden çýktýðý sýrada, aracýnýn dört lastiðinin patlatýldýðýný, aracýn
üzerine, Üniversite bir kaledir. Senin gibileri sokmayýz. Sabrýmýzý zorlamayýn
yazýlý bir not býrakýldýðýný belirtti. Bunun üzerine dersleri býrakma kararý aldýðýný kaydeden Cangýzbay, Son derste Çocuklara, Artýk gelmeyeceðim.
Bu, terördür. Korkuyorum. Okula sahip çýkýn dedim diye konuþtu.
Cangýzbay, Ýletiþim Fakültesinde artýk ders vermeyeceðini, yalnýzca ÝÝBFde derslerine devam edeceðini belirterek, þunlarý söyledi: Terör budur zaten. Yýldýrma budur. Çünkü ne zaman, nereden tehlike geleceðini bilmiyorum. Korktum açýkçasý. Bir kýzým ve eþim var. Hâlâ endiþeliyim. Karým, dersleri býraksam bile peþimi býrakmayacaklarýný düþünüyor. Umarým
býrakýrlar.
Cangýzbay, tehdit ve saldýrýnýn solcu kimliðinden kaynaklý olabileceðini, saldýrganlarýn ise ülkücü olduðunu belirtiyor: Benim gördüklerim takým
elbiseliydi. Muhtemelen talebe. Benim talebelerim deðildiler. MHPlilerden
þüphelenmiyorum. Bunlar Bahçelinin, ülkücüleri sokaktan çekmeye çalýþmasýna isyan eden ülkücüler olabilir. Bu ülkücüler ayný takým deðil. MHPlilere hücum eden ülkücüler var. Dekanlar sahip çýktý. Ama onlarýn da yapacaðý bir þey yok.

... Ve Orhan Pamuk ABDye uçtu
Gazeteler, 1 Þubat 2007
Almanya ve Belçika gezilerini iptal eden yazar Orhan Pamuk Amerika
Birleþik Devletlerine gitti.
Almanya gezisini, güvenlik gerekçesiyle iptal eden Orhan Pamuk, fahri
doktor unvaný alacaðý Brüksel Katolik Üniversitesindeki törene de katýlmama kararý aldý. Pamukun Brüksel ziyaretini iptal etmesinin gerekçesi ise
açýklanmadý. Yazar Pamuk, bu sabah ise, New Yorka gitti. Amerika Birleþik
Devletlerine kültürel ziyaret yapacaðýný belirten Pamuk, Columbia ve baþka
üniversitelerde konuþacaðýný söyledi.

%
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Oligarþi
ve Sömürge Tipi Faþýzm

Emperyalizmin III. bunalým döneminde yeni-sömürgeciliðin bütün özelliklerinin
yansýdýðý ülkemizin tarihi köklerinden gelen orjinalliði, feodal yapýnýn Osmanlý
toplumundan gelen özelliðini yansýtmasý ve geçmiþte sömürge durumunda bir
ülke olmamasýnda yatmaktadýr. Bu iki özellik, ülkemizin içinde bulunduðu yapýnýn genel karakterini deðiþtirmez; ancak, yarý-sömürge oluþum sürecini ve
biçimleniþindeki özelliði verir. Biz burada, bu özellikten daha çok, geneli ile
ilgilendiðimizden, özele fazlaca inmeyeceðiz. Zira ülkemizin geneli kavranmadan, özeli kavranamaz. Özelinden kalkarak açýklama getirenlerin de gerçekten
orjinal sonuçlara varmalarý da bundandýr. Süreç hangi biçimde gerçekleþirse
gerçekleþsin ve hangi özellikleri taþýrsa taþýsýn, bugün ülkemizdeki yapý ve
içinde bulunduðumuz suni denge, geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin karakterini taþýr.
Toplum, emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerince þekillenmektedir. Emperyalistkapitalist üretim iliþkilerinin ülkenin ekonomisini önce dünya ekonomisine katmasý, daha sonra da üretime sýzarak onu kontrol altýna almasý sürecinde, iç
dinamik ile geliþmeye çalýþan kapitalist unsurlar hýzla emperyalizmle uyum içine girmiþler ve üretim iliþkileri olarak emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin
rayýna oturmuþlardýr. Bu süreç, üretimin metropollere yönelik geliþmesi, üst
yapýnýn emperyalizmin üretim iliþkilerine göre düzenlenmesi ve ülke burjuvazisinin (giderek) tekelleþerek (üretim iliþkilerinin kaçýnýlmaz sonucudur bu) iktidarý ortaklarýyla almasý þeklinde somutlaþmýþtýr. Bu somutlaþmada iktidar, gerek
sýnýfsal, gerekse yönetim olarak, oligarþik bir nitelik almýþtýr.*
Oligarþi, mevcut üretim iliþkilerini devam ettirmek zorunda olduðundan, top-

&

* Oligarþi, kelime anlamý itibariyle, küçük bir zümrenin iktidarý anlamýna gelir. Ülkemizde de
iktidarýn yapýsýnýn neden oligarþik bir nitelik arz ettiðini her þeyden önce üretimde aramak
gerekmektedir. Normal olarak iktisadi evrimini tamamlama yolunda ilerleyen bir toplumda
iktidar eðer iktisadi evrime uygun düþen bir iktidar ise ve çekici sýnýfýn yönlendiriciliðinde
ise, böyle bir iktidarýn zümreleþmesinden deðil, aksine kitleselliðinden söz edilir. Bu durum, köleci toplumdan tutun, sosyalist topluma kadar böyledir. Eðer bir toplumda oligarþik
iktidardan söz ediliyorsa, oligarþik yapý içersindeki hakim sýnýf veya sýnýflarýn aslýnda toplumdan (kitlelerden) objektif olarak soyutlanmýþlýðýndan, tecrit edilmiþliðinden söz ediliyor
demektir. Bu durum tarihte, Rusya otokrasisi (ki o da bir çeþit oligarþi idi) için, Ýspanya oligarþisi için geçerli olduðu gibi, bugün metropollerdeki finans-kapital oligarþileri ve geri-býraktýrýlmýþ ülke oligarþileri için de geçerlidir.
Unutulmamalýdýr ki, oligarþiyi oluþturan sýnýflar, kitlelerden tecrit olmayý kesinlikle istemezler, ne var ki, devam ettirmek zorunda olduklarý üretim iliþkileri onlarý kitlelerden tecrit
eder. Oligarþi bu tecrit oluþunu siyasal zor ile engellemeye çalýþýr. Oligarþinin bu çabasý,
toplum dýþý bir üretim iliþkisini (emperyalist) sürdürme gayretleri içinde, toplum dýþý oluþunu
siyasal zoru ile kapatma gayretidir.
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lumun genel hareketinin de baþýný çekemez. Oligarþinin çekiþi, genel hareketin yönüne ters düþtüðünden, toplumun genel hareketini götürme durumundaki proleter hareketle çeliþme içindedir. Proleter hareket, toplumu çekmenin objektif temellerini ve dinamiðini taþýr. Bu görevi proletaryaya tarih vermiþtir ve
bu, proletaryanýn tarihi misyonudur.
Emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin, ülkenin iktisadi evrimi ile çatýþma
ve uyum durumu, sýnýfsal plana, oligarþinin baþta proletarya olmak üzere,
emekçi yýðýnlarla çatýþmasý, feodallerle uyum lu çatýþmasý, köylülükle iktisadi uyum çerçevesinde uyumu þeklinde yansýr. Oligarþinin feodallerle ve köylülükle olan uyumu, ülkedeki nispi demokratik ortamýn temelini oluþturur.
Ülkedeki nispi demokratik ortam, feodallerin üst yapýsal olarak varlýklarýný
sürdürmeleri için gerekli bir demokratik ortam olduðu gibi, köylülüðe de o iktisadi uyum için gereklidir.
Tarihi geliþim içinde bu nispi demokratik ortamýn yaþatýlmasýnda feodallerin varlýklarýný üst yapýda devam ettirme gerekçesi, emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin feodal üretim iliþkisi ile çatýþmasýnýn artmasý ve feodallerin tasfiyesi oranýnda ortadan kalkmaktadýr. Ancak, bu durumdan dolayý, nispi demokratik ortamýn kaldýrýlma durumlarýnda, tekelci burjuvazinin feodallere tavýr alýþýný
tek baþýna ele almak, hele hele uyum için buna baþvurduðunu söylemek,
son derece büyük hatadýr. Böylesine bir hata içinde olmak, bizi oligarþinin yanýna savurur. (Ülkemiz devrimci pratiðinde bunlarý gördük ve görmekteyiz.) Bugün ülkemizde nispi demokratik ortamýn yaþamasýnýn temel nedeni, köylülüðün
(ve ülkemizde tarihi bir etkinliði olan þehir küçük burjuvazisinin sosyal ve siyasal olarak) iktisadi uyum içinde siyasal olarak yedeklenmesindendir. Bir baþka
deyiþle, ülkemizdeki nispi demokratik ortamýn yaþamasýnýn sýnýfsal temelinde,
köylülüðün ikili tavrý yatar. Köylülüðün bu ikili karakterinin kavranamamasý, bizi
daima sapmalara sürükler. Ülkemizdeki toplumsal dengesizliðin daha iyi kavranabilmesi için bu konu üzerinde biraz duralým.
Köylülüðün ülkemizdeki ikili karakteri, ülkenin iktisadi evriminin kapitalizme
yönelik olmasýyla, emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin ülkenin iç dinamiðine ters düþüþünden kaynaklanýr. Köylülüðün bu ikili karakterinde, devrimci karakter aðýrlýktadýr, hakim olan yandýr. Köylülüðün, özünde burjuva olmasýna
karþýlýk, devrimci bir karakter taþýmasý ve devrime katýlmasý, devrimimizin de
burjuva karakterini simgeler. Köylülüðün aslýnda burjuva olmasýna karþýlýk, devrimci bir karakter taþýmasý, onun subjektif niyetinden deðil, ülkedeki emperyalizmin yarattýðý objektif temelden gelir. Köylülük, saf bir sýnýf olmayýp, içinde
çeþitli katlara (sýnýfsal) ayrýlýr. Köylülüðün bu ayrýþmasý, emperyalist-kapitalist
üretim iliþkilerinin ülkeye yayýlýþ durumuna ve feodalizmin çözülüþüne göre
biçimlenir. Köylülük genel olarak devrime katýlacaksa da (elbette ki zengin
köylülük dýþýnda, orta köylülük kýsmen, küçük ve yoksul köylülük temel), içindeki her bir katmanýn da katýlýþ biçimi birbirinden farklý olacaktýr.
Köylülük her ne kadar burjuva karakter taþýsa da, ülkenin iktisadi evrimi
kapitalizme yönelik olsa da, devrimin ve toplumun çekici sýnýfý olamaz. Bunun
da nedeni, isterse kapitalist bir toplumda olsun, geliþmek isteyen üretici güçleri eline alamayacak, onlarý elinden tutup geliþtiremeyecek olmasýndandýr. Aksine, üretici güçler geliþtikçe, köylülük de yok olmaya doðru gidecektir. Bu
durum, köylülüðün gerek devrimde çekici olamamasýnýn, gerekse de devrimden sonra kapitalist iliþkiler yaþatýlsa dahi, devrimi engelleyecek bir güç olamamasýnýn objektif temelini oluþturur.
Köylülüðün bu yapýsý, onun her dönemde toplumsal denge içinde yedeklenen bir güç olmasýný getirir. Ýsterse feodalizme karþý mücadele içinde olsun,
köylülük bu mücadelesini baþarýya ulaþtýrabilmek için ya burjuvazinin, ya da
proletaryanýn önderliðine ihtiyaç duyar. Avrupa tarihi büyük burjuva devrimi öncesi sayýsýz köylü isyanlarý ile dolu olduðu halde, burjuvazinin önderliði olmadan burjuva devrimini gerçekleþtirememiþtir. Ayný þekilde, Rusya ve Çindeki
sayýsýz köylü isyanlarý, proletaryanýn önderliði olmadan devrime ulaþamamýþtýr.

'
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Toplumumuzda da köylülüðün ikili karakteri, onun hem tekelci burjuvaziye
hem de proletaryaya yedeklenmesinin temelini oluþturur. Köylülüðün oligarþiye
yedeklenmesinin subjektif temelini, mevcut üretim iliþkilerinin kapitalist karakteri, objektif temelini de feodal üretim iliþkilerinin çözülmesi ve üretici güçlerdeki nispi geliþme teþkil eder. Bu uyum, köylülüðün oligarþiye siyasal olarak
yedeklenmesinin ve nispi demokratik ortamýn maddi temelidir. Bu ayný zamanda, sosyal reformizmin de maddi temelidir. Ne var ki, bu yedeklenme mutlaklaþtýrýlmamalýdýr. Uyumun çatýþmayý içinde taþýmasý ve derinleþtirmesi kavranamazsa, revizyonizme düþülmüþ olur. Ancak, bu uyum durumunu kavramamak da, toplumu ve köylülüðü kavramamak anlamýna gelir. Uyumun çatýþmayý
içinde taþýmasý baðlantýsýndan hareketle, uyum artsýn, çatýþma büyüsün mekanik yorumlamasýna varýlmamalýdýr. Bu mantýk bizi pasifizme ve teslimiyetçiliðe sürükler. Öne çýkartýlmasý ve sarýlýnmasý gereken, köylülüðün devrimciliðidir. Proletaryanýn en sadýk müttefiki, köylülüktür. Köylülüðün oligarþiye
yedekleniþi, talidir. Oysa köylülüðün sýnýfsal hareketinde tayin edici hareketi,
emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerine ve özellikle onun güçlerine karþý olan
tepkisidir. Köylülük, üretici güçlerin nispi geliþimine yönelerek oligarþiye
yedeklenmesinden daha fazla, emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerine tepki
göstererek proletaryaya yönelir.
Sýnýfsal olarak oligarþinin hareketine karþýlýk proletaryanýn, köylülüðün ve
þehir küçük burjuvazisinin (genel olarak geniþ emekçi yýðýnlarýnýn) hareketi temelde çatýþtýðýndan, mevcut üretim iliþkileri içinde toplumsal dengeden söz
edilemez. Söz konusu olan, sürekli bir dengesizliktir. Bu durum, ülkedeki bunalýmýn sürekliliði demektir.
Ülkede sürekli bir dengesizliðin olmasý, emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerinin mevcut durumu devam ettirebilmek için güçlerini kullanmasýnýn ve dengeyi bu þekilde kurmaya yönelmesinin objektif temelidir.
Ülkedeki üretici güçlerin geliþme seviyesi, dengesini metropollerde bulduðundan, oligarþi, üretim iliþkilerini devam ettirme görevini, siyasal zoru askeri biçimde maddeleþtirmenin þartlarý içinde yerine getirebilir. Bu durum, geri-býraktýrýlmýþ
ülkelerin ayný zamanda emperyalizmin zayýf halkalarý olmalarý da demektir.
Emperyalizmin dünya ölçeðinde uygulamak zorunda olduðu zor, ülkede oligarþinin siyasal zoru olarak somutlaþýr. Ve emperyalist-kapitalist üretim iliþkileri
yaþadýðý sürece, bu siyasal zor da varlýðýný devam ettirecektir. Ve kendisine
yönelen her sýnýfsal tavra karþý askeri bir biçimde maddeleþecektir. Siyasal
zorun askeri biçimde maddeleþmesi, ülkedeki dengesizlik nedeniyle, aslýnda
sürekli bir niteliktir. Emperyalizmin Türkiyede bulunmasýndan (gizli iþgalinden)
dolayý, iktisadi yapýdaki dengesizlik, sosyal ve siyasal plana da yansýr. Ýktisadi
planda en rahat bir biçimde mallar üzerinde gözleyebileceðimiz bu durum, sosyal planda, ülkedeki üst yapý kurumlarýnda ve kültüründe, siyasal planda da
siyasal zorda somutlaþýr.
Marks, maddi hayatýn üretim tarzý sosyal, siyasal ve genel olarak entellektüel hayat sürecini þartlandýrýr der.
Ülkedeki emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerine uygun olarak geliþen üretim, kendi hayat sürecini de þartlandýrýr. Bu þartlandýrma içinde ortaya çýkan
çeliþkilere ve sýnýflarýn tepkilerine karþý, oligarþinin bir üst belirlenme olan siyasal
yaþantýsýný sürdürme þartý, siyasal zorunu kullanmasý (onu kullanmaya zorunlu
kýlýnmasý) þeklindedir.
Siyasal zor, oligarþinin elinde ilk þart olarak, oligarþinin siyasal hakimiyetini
korumasý þeklinde görevini somutlaþtýrýr. Kuþkusuz en önemli araç, devlet aygýtýdýr. Devlet, bu dönemde, hakim sýnýflarýn karakterine bürünerek, oligarþik
devlet niteliðini almýþtýr. Siyasal zorun bu biçimdeki görevi ona, üretim iliþkileri
tarafýndan verilmiþtir. Ve temel görevi, mevcut üretim iliþkilerinin devamýný saðlamayý yerine getirmektir. Bu görevin yerine getiriliþinde zorun askeri bir biçimde maddeleþmesi ve görünür olmasý, a) Hakim sýnýflarýn kendi iç çeliþkileri
yüzünden idare edememeleri, b) Geliþen sýnýfsal muhalefetlerin mevcut üretim
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iliþkilerini tehdit eder bir nitelik almalarý, c) Doðrudan doðruya iktidara yönelik
bir siyasal alternatifin ortaya çýkmasý durumlarýnda olur. Ülkemizde özellikle
12 Mart ertesi uygulamalardan sonra, hakim sýnýflarýn kendi iç çeliþkilerinden
dolayý yönetimin askerileþmesi beklenemez. Bu nedenle, siyasal zorun askeri
bir biçimde kendini göstermesi, mevcut üretim iliþkilerine yönelik muhalefetin
görüldüðü yerlerde ve oligarþiye alternatif bir gücün ortaya çýkmasý zamanlarýnda olacaktýr. Bir baþka deyiþle, oligarþi emekçi yýðýnlarýn muhalefetinin topyekün muhalefete dönüþmesine hiçbir zaman izin vermek istemeyecek ve daha
mevzi durumlarda iken uygulayacaðý zor ile onu sindirerek, kitleleri pasifize etmeye çalýþacaktýr. Ülkedeki þekli demokratik ortam içinde gündemde olan bu
uygulamada oligarþi, gerek nispi demokratik ortamýn maddi koþullarýný kullanarak yapacaðý ideolojik ve politik saptýrmalarla, gerekse de geliþen muhalefeti
icazetli sosyalistler ve küçük-burjuva demokratlarýna kanalize ederek, mevcut
üretim iliþkilerine ve iktidara yönelik siyasal bir nitelik almasýný engellemeye
çalýþacaktýr. Ne var ki, bu nispi demokratik ortam içinde, ilk bakýþta demokratik mevzi ve haklar mücadelesi þeklinde görülen bu demokratik muhalefet dahi,
bir süre sonra oligarþinin kaçýnýlmaz bunalýmlarý gereði, varlýðý devam ettirilmemesi gereken bir unsur haline dönüþmektedir. Bu halde oligarþinin siyasal
zorunu askeri bir biçimde görüntülemesi, þaþýrtýcý olmayacaktýr. Böyle bir durumda þaþýranlar ise, yalnýzca bütün bu uygulamalarý provokasyon olarak gören küçük-burjuva demokratlarý olacaktýr.
Oligarþinin, proletaryanýn siyasal özgürlüðünü ortadan kaldýrarak ve
emekçi yýðýnlarýn tepkilerini siyasal zoru ile pasifize ederek yaþantýsýný
devam ettirdiði yönetime, oligarþik yönetim veya sömürge tipi faþizm adý
verilir.
Bu yönetim biçimi, metropollerde görülen, ne demokratik ne de faþist yönetimlere benzer. Onlardan gerek biçim, gerekse de muhteva olarak farklýdýr.
Geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin karakterine özgüdür.*
Bizim gibi ülkelerde maddi üretimin ve mevcut üretim iliþkilerinin seviyesine uygun olarak ortaya çýkan oligarþik yönetim, proleter devrimci hareketin de
karakterini belirler. Bizim gibi geri-býraktýrýlmýþ ülkelerin karakteri, devrimci savaþý,
politikleþmiþ askeri savaþ olarak karakterize eder.
* Ülkemizde genel olarak bütün teorik çalýþmalar, ya özel durumlarýn içinde boðularak ahkam kesmeler þeklinde, yada görüntünün yüzeysel tahlilleri üzerinde biçimsel dogmalar þeklinde inþa edildiðinden, oligarþik yönetim de hiçbir zaman doðru dürüst kavranamamýþtýr.
Ortada bir yýðýn soyut ve biçimsel faþizm tahlilleri dolaþmaktadýr. Ülkemiz solunda hakim
olan genel deðerlendirme (þimdiki halde revizyonizmdir), oligarþinin siyasal zorunu askeri
bir biçimde maddeleþtirdiði ve þekli demokratik ortamý ortadan kaldýrdýðý dönemler faþizmdir,
þeklindedir. Biçimsel demokratik ortam içinde mevzi olaylar þeklinde görülenler ise, ya faþizm
olarak deðerlendirilir, yada anarþistlerin, goþistlerin, aþýrýlýklarýn sonucu olarak izah edilir. Her iki deðerlendirmede de söz konusu olan, felsefi bir hata, idealizmdir. Faþizmi, burjuvazinin subjektif ürünü olarak gören anlayýþ, onun iktisadi ve sosyal köklerini kavrayamamakta, yalnýz biçimi görebilmektedir. Bu anlayýþýn sýnýfsal temelini küçük burjuvazi oluþturur.
Biçimleri esas alan bu anlayýþýn da, kanýtlarýný benzetmelerde arayacaðý ve örneklerini de
tarihin farklý zaman ve mekan þartlarý içinde bulacaðý açýktýr. Bu yöntem, Marksizmi içi boþ
dogmalar haline sokmanýn ve bayaðýlaþtýrmanýn yöntemidir. Bu durumda olanlar, somutta,
ne yapacaðýný bilmeyen ve Godotu bekleyenlerden pek de farklý bir konumda deðillerdir.
Avrupadaki faþizmin sýnýflarý nasýl yedeklediði ve kurumsallaþtýrdýðýný kavrayamayan bir görüþ,
ülkemizdeki sömürge tipi faþizmin içeriðini de kavrayamaz. Avrupadaki üretimin aþýrý sosyalleþtirilmesi ve baþka ülkelerin deðerlerine el konulmasý þeklinde iktisadi temelini, þovenizm
þeklinde ideolojik ve politik temelini güçlü iktidar þeklinde küçük burjuvazinin ve köylülüðün
desteðini bulan faþizm ile bizim gibi ülkelerde doðrudan doðruya emperyalist-kapitalist üretim iliþkilerini siyasal zoru ile sürdürmek üzere ortaya çýkan faþizm arasýnda içerik olarak
fark vardýr. Muhtevadaki bu farklýlýk, elbetteki biçimine de yansýr.
Biçimsel olan benzerlikler ise, küçük burjuva demokratlarýnda ipe sapa gelmez tahlillerle, demokrasi elden gidiyor, serzeniþleri yaratmaktan öte bir anlayýþ yaratmamaktadýr.
Hele bu küçük burjuva baylarýmýz içinde öyle demokrat olanlar vardýr ki, bunlar proletarya diktatörlüðüne sosyal faþizm dahi demektedirler.
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ÝLKER AKMAN
1950 Ankara - 26 Ocak 1976/Beylerderesi
1950 yýlýnda doðan Ýlker yoldaþ, devrimci mücadeleye ODTÜye girdikten sonra aktif olarak katýlmýþtýr. Bu yýllarda öðrenci hareketi içinde yer alýrken, 1971-72
döneminde THKP-C saflarýna katýlmýþtýr. Kýzýldereden sonra yeniden örgütlenme
çalýþmalarýna katýlarak THKP-C/HDÖnin kurucularýndan birisi olmuþtur. THKP-C/
HDÖ Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak Marmara ve Güney-Doðu Bölge Yöneticiliði yaptý ve 26 Ocak 1976 günü Malatyada Beylerderesindeki çatýþmada
diðer iki yoldaþýyla birlikte þehit düþtü.
Ölümünden kýsa bir süre önce hazýrladýðý Mevcut Durum ve Devrimci Taktiðimiz adlý yazýsý bulunmaktadýr.

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

YUSUF ZÝYA GÜNEÞ
1955 - 26 Ocak 1976/Beylerderesi



1955 yýlýnda doðdu. 1971deki silahlý mücadelenin etkisiyle THKP-C sempatizaný olarak devrimci mücadeleye katýldý. ODTÜ-Mühendislik Fakültesine girdikten sonra THKP-C/HDÖ üyesi olarak mücadeleye profesyonel olarak devam etti.
Örgütün ilk silahlý eylem kadrolarýndan olan Yusuf Ziya yoldaþ, Ýlker ve Hasan
Basri yoldaþlar ile birlikte Sivasta gerçekleþtirdikleri silahlý eylemlerden sonra
Malatyada oligarþinin zor güçleriyle giriþtikleri ilk silahlý çatýþmada yer aldý. Bu
çatýþmadan iki gün sonra, 26 Ocak 1976da kuþatýldýklarý Beylerderesindeki silahlý
çatýþmada iki yoldaþýyla birlikte þehit düþtü.
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ULAÞ BARDAKÇI
1947 Hacýbektaþ
19 Þubat 1972 Ýstanbul

Hele Ulaþa Ulaþa
Ulaþ benzerdi güneþe
Ulaþ gardaþ can veriyor
Yüreðim düþtü ateþe.
Ulaþýn elinde mavzer
Mavzeri türküye benzer,
Bizimkiler böyle ölür
Böyle ölür bizimkiler
Tohumlar düþtü topraða
Donandý yeþil yapraða
Kurban olam kurban olam
Seni yaratan topraða.

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

MUSTAFA ATMACA
1948 Sivas/Kangal-29 Þubat 1992 Ýstanbul

"

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

2006 Türkiye Ekonomisi

Burjuva ve küçük-burjuva ekonomistlerinin, iktisat akademisyenlerinin çok iyi bildiði bir gerçek, istatistiðin yalan söyleme bilimi olduðu gibi, ekonominin de gerçekleri söylememe bilimi haline dönüþtüðüdür. Bu nedenle, ne burjuva ya da küçük-burjuva
ekonomistlerinden, ne iktisat akademisyenlerinden, dünya ve ülke ekonomisine iliþkin
gerçekleri öðrenmek olanaklý deðildir. Þu ya da bu þirkette, bankada, uluslararasý fonlarda ya da basbayaðý tüccarýn hizmetinde ücretli hizmetli haline dönüþmüþ olan tüm
ekonomistler, hizmetlerinde bulunduklarý kesimlerin çýkarlarýna zarar vereceðini düþündükleri hiçbir ekonomik gerçeði ortaya koymazlar, bu gerçeðin yanýna bile yaklaþmazlar.
Ýktisat akademisyenleri ise, gerek kariyer hesaplarýyla, gerekse gelecekte bir holding
danýþmaný olma hayaliyle ayný þeyi yaparlar.
Bu ekonomistlerin ekonomik gerçekler karþýsýndaki konumu, ücretli hizmetlisi olduklarý kesimlerin çýkarlarýný, kârlarýný azamileþtirmek ve rakiplerini zarara uðratmak, hatta
tümüyle iflasa sürüklemekle baðlantýlýdýr. Kârlarýn azamileþtirilmesine hizmet eden ekonomik olgular herþeyin önüne geçirilirken, diðer olgular ya görmezlikten gelinir ya da
tümüyle çarpýtýlýr. Ekonomik gerçekler, ekonomik olgular anlamýný yitirmiþ, bunlarýn yerine enformasyon geçmiþtir. Artýk ekonomist olmak, ayný zamanda dezenformasyon
ve manipülasyon yapmaktýr. Bu nedenle de, ekonomist ile borsa spekülatörü arasýnda
fark kalmamýþtýr. Bu da iktisat biliminin artan mikrolaþtýrýlmasýyla birlikte gerçekleþmiþtir.
Bugün tüm iktisatçý/ekonomistlerin favorisi olan, beklentiler teorisi ve marjinal
fayda teorileri, ekonomiyi (iktisadý) açýk biçimde dezenformasyon ve manipülasyon aracý
haline dönüþtürmüþtür.
Örneðin, medyada köþe sahibi iki ekonomistin ortaklaþa yayýnladýklarý bir kitapta
beklentiler teorisine iliþkin þunlar yazýlýdýr:
Bu konuda Türkiyenin çok önemli deneyimleri olmuþtur. Örneðin, enflasyonu indirmeye yönelik politikalar uygulamaya konulduðunda, uygulanan politikalar
doðru dahi olsa, kamuoyunun enflasyonun düþeceðine yönelik beklentisi olmadýðýndan, bu politikalara inanýlmamakta ve enflasyonun düþüþü ya saðlanamamakta ya da gecikmektedir.
2000 yýlýnda uygulanan istikrar programýnýn önündeki en büyük engellerden
biri buydu. Kamuoyu döviz kurlarýnýn Merkez Bankasýnýn açýkladýðý þekilde oluþacaðýna inanmýþ ve faiz oranlarý hýzla düþmüþtü. Ancak enflasyonun düþeceðine
yönelik beklentiler yeteri kadar oluþturulamadýðýndan, enflasyondaki düþüþ yavaþ
kalmýþ ve 2000 yýlý boyunca kur deðiþmeleri gerçekleþen enflasyonun altýnda kalmýþtý. Sonuçta, Türk Lirasý yabancý paralar karþýsýnda reel olarak deðerlenmiþti...
Beklentilerde yeterli iyileþtirme gerçekleþemediðinden, istikrar programý bir süre

#
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sonra terk edilmek zorunda kalýndý. (M. Eðilmez-E. Kumcu, Ekonomi Politikasý,
s. 300)
Denilen, eðer halk enflasyonun ineceðine inandýrýlýrsa, böyle bir beklenti yaratýlýrsa,
enflasyon düþer. Böylece enflasyon, psikolojik bir olaya indirgenmektedir. Açýktýr ki,
enflasyon sürü psikolojisi olgusu haline getirilince, ekonomistler psikologa dönüþmüþ,
ekonomi-politik de ekonomi alanýndan kapý dýþarý edilmiþtir.
Medyanýn ekonomi yayýnlarýnda sýkça yayýnlanan beklentiler anketi de bu psikolojik olgunun, psikolojik harekâtýnýn bir parçasýdýr.
Ekonomi bilimiyle, özel olarak ekonomi-politikle ilgisi olan ya da olmayan pek çok
kiþiye ilk bakýþta çok mantýklý gelen bu teori, uygulamada enflasyonun düþüþünü saðladýðý inancýný da beraberinde getirmektedir. Artýk enflasyon sorunu, halkýn inanacaðý
bir politikacý ya da karizmatik kiþi bulmak, ona enflasyon düþecektir açýklamalarý
yaptýrtmak ve halkýn buna inanmasýný saðlayarak, halkta olumlu beklentiler yaratmaktan
ibarettir. Halk enflasyonun ineceðine inanýr, böyle bir beklenti içine girerse, enflasyon
düþer!
Ama ayný ekonomistler (ki bunlara psiko-ekonomist demek pek yanlýþ olmayacaktýr), enflasyon konusunda konuþtuklarýnda ise, enflasyonun ekonomik bir olgu olduðunun altýný çizmeden edemezler.
Yukarda beklentiler teorisine iliþkin alýntý yaptýðýmýz yazarlar, ayný kitaplarýnda
enflasyonu þöyle açýklarlar:
Kaynaðýna göre sýnýflandýrýldýðýnda iki çeþit enflasyon vardýr: 1) Talep enflasyonu, 2) Maliyet enflasyonu. Toplam talep düzeyinin arzý aþarak sürekli fiyat yükselmesine neden olmasý halinde talep enflasyonu ortaya çýkar. Bir baþka deyiþle,
talep enflasyonu tüketim harcamalarýndaki artýþtan, bu da genellikle para arzýnýn yükselmesinden kaynaklanýr. Üretimde girdi olarak kullanýlan mal ve hizmetlerin maliyetlerinde ortaya çýkan artýþlar sonucunda fiyatlarýn sürekli artýþ içine
girmesi, dolayýsýyla maliyet enflasyonu meydana gelir. Maliyet enflasyonu, ücretgelir çekiþmesi, yerli ve ithal girdi mallarý (petrol gibi) fiyatlarýnýn yükselmesi gibi nedenlerle oluþur. (agy, s. 266-267.)
Görüldüðü gibi, burada enflasyon, (para arzý gibi) devletin mali politikalarýna, (üretim
girdi fiyatlarýnýn artmasý, arz-talep iliþkisi gibi) doðrudan üretim ve pazar iliþkilerine baðlanmaktadýr.
Böyle olunca da, enflasyonun düþürülmesi, ya para arzýnýn sýnýrlandýrýlmasýna (ki M.
Friedmanýn monetarizminin temel felsefesidir bu) ya da üretim girdi fiyatlarýnýn düþmesine baðlýdýr. Dýþa baðýmlý bir ekonomide üretim girdileri ithalata dayalý olduðundan, girdi fiyatlarýnýn düþmesi tümüyle döviz kurlarýna baðlýdýr, TLnin deðerlenmesiyle ilintilidir.
Bunlarýn da beklentiler yaratýlmasý ile uzaktan yakýndan ilgisi yoktur.
Ýþte enflasyon örneðinde olduðu gibi, günümüzde ekonomi/iktisat, mikrolaþtýkça, halkýn manipüle edilmesine yönelik dezenformasyon faaliyetine dönüþtürülmüþtür. Bundan güdülen amaç, kapitalist ekonominin ortaya çýkardýðý bunalýmlar ve krizler karþýsýnda
halkýn sistemden memnuniyetsizliklerini azaltmak, sisteme yönelik tepkilerini pasifize
etmektir.
Ekonomistlerin psiko-ekonomistleþmeleriyle belirlenmiþ medyatik yorum ve deðerlendirmeleri bir yana býrakýlmadan dünya ve ülke ekonomisinin doðru bir tahlilinin
yapýlmasý da olanaksýzdýr.
Bugün tüm medya, AKP hükümeti döneminde enflasyonun tek haneli rakamlara
iniþini büyük baþarý olarak sunmaktadýr. Bu durum sürekli revize edilen TÜÝK (DÝE)
istatistikleriyle desteklenmektedir. Bunun karþýsýnda ülke ekonomisinin (dolayýsýyla emperyalist dünya ekonomisinin) medyanýn göstermeye çalýþtýðý kadar olumlu olmadýðýný, durumun gittikçe kötüleþtiðini düþünen iktisatçýlar ise, yoðun medya propagandalarý
ve TÜÝKin enflasyon verileri karþýsýnda söyleyecek fazla bir söz bulamamaktadýrlar.
Dünya ve ülke ekonomisine, ekonomi-politiðin bakýþ açýsýndan bakýldýðýnda, durumun hiç de olumlu olmadýðý görülecektir.
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2006DA TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ
2006 yýlýnda Türkiye ekonomisinin durumunu anlayabilmek için makro ekonomik
dengelere bakýlmasý gerekir:
ÜFE
6,35
14,52
2,66
11,12

2003
2004
2005
2006

TÜFE
9,47
9,01
7,47
9,29

Dolar kuru
YTL
2 Ocak 2006
1 ªubat 2006
1 Mart 2006
3 Nisan 2006
1 Mayýs 2006
1 Haziran 2006
3 Temmuz 2006
1 Aðustos 2006
1 Eylül 2006
2 Ekim 2006
1 Kasým 2006
1 Aralýk 2006
29 Aralýk 2006
12 aylýk

Kaynak: TÜÝK.

1999
2000
2001
2002
2003*
2004
2005
2006

$/YTL
0,42013
0,62370
1,22541
1,50584
1,49307
1,42234
1,34079
1,43112

% deðiþim
48,5
96,5
22,9
-0,8
-4,7
-5,7
6,7

TÜFE
68,8
39,0
68,5
29,7
18,4(9,5)
9,0
7,5
9,3

* 2003 yýlýndan itibaren enflasyon endeksi
deðiþtirilmiþtir. Parantez içindeki veri 2003=100
endeksli enflasyon oranýdýr.
Kaynak: TÜÝK.

%
deðiþim

1,3418
1,3199
1,3060
1,3417
1,3155
1,5600
1,5697
1,4811
1,4478
1,4971
1,4540
1,4458
1,4131

-1,6
-1,1
2,7
-2,0
18,6
0,6
-5,6
-2,2
3,4
-2,9
-0,6
-2,3
5,3

Türkiye ekonomisine iliþkin ikinci veri, ihracat ve ithalata iliþkindir. Bir diðer ifadeyle,
dýþ ticaret dengesi verileridir.

(milyon $)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2005 (Ocak-Kasým)
2006 (Ocak-Kasým)

Dýþ Ticaret Dengesi
Ýhracat
%
Ýthalat
%
Dýþ ticaret
%
deðiþim
deðiþim dengesi deðiþim
26.587
-1,4
40.671
-11,4
-14.084
-25,7
27.775
4,5
54.503
34,0
-26.728
89,8
31.334
12,8
41.399
-24,0
-10.065
-62,3
36.059
15,1
51.554
24,5
-15.495
53,9
47.253
31,0
69.340
34,5
-22.087
42,5
63.167
33,7
97.540
40,7
-34.373
55,6
73.476
16,3 116.774
19,7
-43.298
26,0
66.230
76.566

15,6

105.092
125.298

19,2

-38.861
-48.732

25,4

Kaynak: TÜÝK

Üçüncü veri, ödemeler dengesi bilançosunda yer alan cari iþlemler dengesine, Türkiye gerçeðinde söylersek cari iþlemler açýðýna iliþkindir.
Cari Ýþlemler Dengesi
(Milyon $)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (Ocak-Kasým)

-1.340
-9.821
3.392
-1.524
-8.036
-15.604
-23.157
-29.915

Kaynak: TCMB.

%
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Dördüncü veri, iç ve dýþ borçlara iliþkindir.
Ýç Borçlar
(Milyar YTL)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 Kasým

(Milyar $)

22,9
36,4
122,2
149,9
194,4
224,5
244,8
252,9

Dýþ borç

Toplam

(Milyar $)

(Milyar $)

42,4
54,2
84,9
97,1
139,3
167,3
182,4
179,0

103,1
118,5
113,6
130,0
144,8
162,2
170,5
198,3*

145,5
172,7
198,5
227,1
284,1
329,5
352,9
377,3

* Eylül 2006. Kaynak: TCMB.

Beþinci veri, Merkez Bankasýnýn elinde bulundurduðu uluslararasý rezervlerdir.
Döviz Rezervleri
(Milyon $)

1 Ocak 2005
1 Nisan 2005
1 Temmuz 2005
30 Ekim 2005
30 Aralýk 2005
31 Mart 2006
30 Haziran 2006
29 Ekim 2006
29 Aralýk 2006

36.006
37.934
39.547
41.769
50.518
58.283
56.732
58.526
60.845

Kaynak: TCMB.

Altýnca veri, Gayri Safi Milli Hasýlaya (GSMH) iliþkindir.
GSMH (1987 Fiyatlarýyla)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006/I
2006/II
2006/III
2006 9 Ay

(Milyar YTL)

%

112,0
119,1
107,8
116,3
123,2
135,3
145,7
31,6
37,3
46,6
115,5

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

Kaynak: TÜÝK.

GSMH
Cari
Fiyatlarla

Cari dolar Reel dolar
kuru
kuru

(Milyar YTL) % deðiþim

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*

78.283
125.596
176.484
275.032
356.681
428.932
486.401
558.939

46,3
60,4
40,5
55,8
29,7
20,3
13,4
14,9

(Milyon $)

(Milyon $)

186.330
201.372
144.020
182.644
238.891
301.568
362.772
390.566

186.388
189.436
157.857
189.677
207.735
229.253
241.750
254.179

* Tahmini. Kaynak: TÜÝK.

Yedinci veri, iç ve dýþ borçlara ödenen faizlerdir.
Ýç Borç Faiz Ýç Borç Faiz
Ödemeleri
Ödemeleri
(Milyon YTL)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*

&

9.899
18.609
40.484
43.469
52.636
50.053
39.270
46.260

* Tahmini.
Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý.

(Milyon $)

23.562
29.836
33.037
28.867
35.254
35.191
29.289
32.324

Dýþ Borç
Faiz
Ödemeleri

Toplam

(Milyon $)

(Milyon $)

5.447
6.301
7.134
6.402
6.987
7.142
7.959
8.701

29.009
36.137
40.171
35.269
42.241
42.333
37.248
41.025
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Sekizinci veri bütçe gelirleridir:
Konsolide Bütçe Gelirleri
Gelirler
Vergi
Dolaysýz
Gelirleri
Vergiler

Dolaylý
Vergiler

(Milyon YTL)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*

18.933
33.440
51.543
75.592
100.250
110.721
137.981
154.192

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*

45.065
53.616
42.062
50.199
67.144
77.844
102.910
107.742

14.803
26.504
39.736
59.631
84.316
90.077
106.929
125.951

6.716
10.850
16.081
20.077
27.808
27.997
32.673
40.126

8.087
15.654
23.655
39.554
56.508
62.080
74.256
85.825

15.985
17.396
13.123
13.333
18.625
19.684
24.368
28.038

19.248
25.098
19.304
26.267
37.847
43.646
55.383
59.971

(Milyon $)

35.233
42.494
32.427
39.600
56.472
63.330
79.751
88.009

* 11 ay.
Kaynak: Maliye Bakanlýðý.

Dokuzuncu veri, borsa verileridir.

ÝMKB-100 Endeksi
Endeks

ÝMKB-100
YTL Bazlý

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

15.209
9.437
13.783
10.370
18.625
24.972
39.778
39.117

$ Bazlý

2 Ocak 2006
1 ªubat 2006
1 Mart 2006
3 Nisan 2006
1 Mayýs 2006
1 Haziran 2006
3 Temmuz 2006
1 Aðustos 2006
1 Eylül 2006
2 Ekim 2006
1 Kasým 2006
1 Aralýk 2006
29 Aralýk 2006
12 Aylýk

1.654
817
558
368
778
1.075
1.726
1.621

39.791
45.251
47.493
44.028
44.030
38.395
35.456
35.743
37.415
36.984
40.602
38.197
39.117

%
deðiþim
13,7
5,0
-7,3
0,0
-12,8
-7,7
0,8
4,7
-1,2
9,8
-5,9
2,4
-1,7

Onuncu veri tüketici kredileri ve kredi kartlarýna iliþkindir.
Tüketici
Kredileri

Kredi kartlarý

Toplam

(Milyon YTL)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

4.487
2.323
2.262
6.048
12.925
28.474
46.151

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

7.194
1.896
1.502
4.051
9.087
21.237
32.248

2.041
2.445
4.099
6.578
13.753
17.034
21.205

6.528
4.768
6.361
12.626
26.678
45.509
67.356

3.272
1.995
2.722
4.406
9.669
12.704
14.817

10.466
3.891
4.224
8.457
18.756
33.941
47.065

(Milyon $)

Kaynak: TCMB.

'
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Son veri ise, yaratýlan beklentilerin hak arama eylemleri üzerindeki etkisine iliþkindir.

1991
1995
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Grev
Sayisi
398
120
34
52
35
27
23
30
34
26

Ýþyeri
686
3.369
56
233
66
62
30
47
57
44

Ýþçi sayýsý Grevde geçen
iºgünü
164.738
3.809.354
199.867
4.838.241
3.263
229.825
18.705
368.475
17.861
286.015
4.618
43.885
1.535
144.772
3.557
93.161
3.529
176.824
2.047
236.726

Kaynak: TCMB.

!

Bu temel veriler içinde, psiko-ekonomistlerin iþlerini layýkýyla yaptýklarýný gösteren
tek veri, iþçilerin ücret ve haklarý için yaptýklarý grev verileridir. Bunun dýþýndaki tüm
veriler, çizilen pembe tablonun hiç de
(YTL)
Cari dolar Reel dolar Deðerlenme
öyle olmadýðýný göstermektedir.
kuru
kuru
oraný
2006 yýlýnda reel dolar kuru, piyasada1999
0,420
ki
dolar
kuruna göre %53,7 daha yüksek2000
0,624
0,663
6,3
tir. Diðer bir ifadeyle, YTL dolar karþýsýnda
2001
1,225
1,118
-8,7
2002
1,506
1,450
-3,7
%53,7 daha deðerli hale gelmiþtir. Ekono2003
1,493
1,717
15,0
mide ulusal paranýn aþýrý deðerlenmesi
2004
1,422
1,871
31,6
olarak tanýmlanan bu durum, yüksek iç
2005
1,341
2,012
50,0
borçlanma faizleriyle saðlanmýþtýr.
2006
1,431
2,199
53,7
Böylece 2006 yýlýnda 1 dolar fiyata sahip
olan bir ithal mal, gerçekte 2.199 YTL olmasý gerekirken, 1,431 YTL fiyata sahiptir, gerçek fiyatýnýn %35 altýnda fiyatlardan satýlmaktadýr.
1 dolar fiyata sahip olan ve ithal girdi kullanmayan yerli ürün ise, doðrudan ülke
içindeki fiyat artýþlarýna baðlý (enflasyon) bir fiyata sahiptir ve bu da reel kur deðerine
eþittir, yani 2,199 YTLdir. Ancak ayný 1 dolarlýk ithal ürünler, her durumda yerli üründen
%35 daha düþük fiyata sahiptir. Bu durumda, yerli ürün, gerçek fiyatýnýn %35 altýnda
satýlmak zorundadýr. Aksi halde ithal mal karþýsýnda rekabet gücünü yitirir, ürün satýlamaz, üretici üretemez hale gelir, o malýn yerli üretimi sona erer. Kendi malýný gerçek fiyatýnýn %35 altýnda satmak zorunda kalan yerli üretici zararýna üretim yapmak durumunda kalýr ki, bu da üreticinin zararýna baðlý olarak üretimin sona ermesine yol açar.
Bu nedenle, ulusal paranýn aþýrý deðerlenmesi, her durumda yerli üretimin gerilemesine
yol açar.
Tüketici açýsýndan bakýldýðýnda, yerli üretimde 2,199 YTLye satýlan bir mal, ithal ürün
olarak 1,431 YTLye satýn alýnmaktadýr. Böylece tüketici %35 daha az para ödeyerek ayný
malý, üstelik ithal mal tüketme avantajý ile satýn alabilmekte ve tüketebilmektedir.
Bu nedenle de, ulusal paranýn aþýrý deðerlenmesinden kârlý çýktýðýný düþünür.
Oysa tüm ekonomist/iktisatçýlarýn ortak saptamasý, ulusal paranýn aþýrý deðerlenmesi, ihracatýn azalmasý, ithalatýn artmasý sonucunda döviz sýkýntýsýnýn ortaya çýkmasýdýr.
Yani dýþ ticaret açýðýnýn sürekli büyümesi ve bu açýðýn kapatýlmasý için artan oranda döviz bulunmasý zorunluluðudur. Ülkenin olaðan ihracat vb. yoluyla elde ettiði dövizler ithalatý karþýlamadýðý koþullarda, döviz bulmak artan oranda dýþ borçlanmaya gitmek demektir. Bir ülkenin dýþ borçlanma ihtiyacý arttýkça, borç verenler daha yüksek faiz talebinde bulunurlar. Böylece artan döviz ihtiyacý, artan dýþ borçlanma ve yüksek faiz ödemesidir. Son yýllarýn popüler söylemiyle, dýþ borçlarýn döndürülebilir olmasý için, artan dýþ borç faizlerinin düzenli ödenebilmesi gerekir. Bu aþamadan itibaren, borçlu ülke,
her durumda dýþ borç faizlerini ödeyebilecek miktarda kaynak bulmak zorundadýr.
Genel kural olarak, dýþ borçlarýn faizlerini ödemek için ek döviz kaynaðý, ancak ihracatýn artýrýlmasýyla olanaklýdýr. Paranýn aþýrý deðerlendiði koþullarda ihracat miktar olarak artsa bile, deðer olarak sürekli azalýr. Bu nedenle, dýþ borçlarýn faiz ödemeleri için
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de yeniden borçlanmaya gidilmek zorunda kalýnýr. Bu borçlanma girdabý giderek büyür
ve artýk borçlanamaz boyuta ulaþýr, kriz çýkar. Ve kriz, öncelikle aþýrý deðerlenmiþ ulusal
paranýn devalüasyonuna yol açar.
Krizle birlikte devalüasyona gidilmesiyle, iç piyasadaki ters fiyat hareketi dengelenir,
dolar reel deðerine ulaþýr. Ýthal mallarýn fiyatý ile yerli ürünlerin fiyatý eþitlenir.
2007 Türkiyesinde dolarýn reel deðerine ulaþabilmesi için YTLnin %50 devalüe edilmesi gerekmektedir.
Devalüasyonun ilk etkisi, tüm mallarýn fiyatlarýnýn ayný oranda yükselmesi, tüketicinin ayný malý tüketebilmek için daha fazla para ödemek zorunda kalmasýdýr. Eðer tüketicilerin gelirleri devalüasyon oranýnda artmazsa, tüketicilerin tüketim gücü devalüasyon
oraný kadar azalýr. Böylece geçmiþ yýllarda ucuz döviz yoluyla yaptýklarý tüketim sona
erer. Bir baþka deyiþle, ulusal paranýn aþýrý deðerlenmesiyle ortaya çýkan tüketim patlamasý sona erer, iç talep daralýr.
Dönemsel olarak bakýldýðýnda, dönemin ilk yýllarýnda ulusal paranýn aþýrý deðerlenmesiyle gerçekleþtirilmiþ tüketim, ulusal paranýn reel deðerine ulaþmasýyla birlikte ortaya çýkan tüketim daralmasýyla telafi edilir. Tüketici açýsýndan kârlý günler sona ermiþ,
zarar günleri baþlamýþtýr. Bu ise, yoksullaþma ve mülksüzleþme dönemidir.
1999 yýlýndan günümüze kadar GSMH cari fiyatlarla 204 milyar dolar (sabit fiyatlarla
42 milyar dolar) artmýþtýr. Ayný dönemde iç ve dýþ borçlarýn artýþý ise 231 milyar dolardýr. Açýk ifadeyle, son dokuz yýl içinde Türkiye ekonomisinde ortaya çýkan büyüme, tümüyle dýþ ve iç borçlanma yoluyla elde edilen kaynaka eþittir. Dolayýsýyla, ekonominin
kendi iç dinamiðiyle geliþmesi sonucu ortaya çýkan bir büyüme söz konusu deðildir.
Bu durum, kapitalizmin dýþ dinamikle geliþtirildiði tüm ülkelerin ortak olgusudur.
Ayný dönemde iç ve dýþ borçlar için ödenen faizler ise, (247 milyarý iç borç faizleri,
56 milyarý dýþ borç faizleri olmak üzere) 303 milyar dolardýr. Toplam 377 milyar dolar iç
ve dýþ borçlar için 303 milyar dolar faiz ödenmiþtir. Bu dönemde tahsil edilen vergi gelirlerinin toplamý 437 milyar dolardýr. Faiz giderleri düþüldüðünde dokuz yýllýk devlet bütçesinin vergi gelirleri 134 milyar dolar olmuþtur. Personel giderleri, yani kamu emekçilerine ödenen ücret ve maaþ tutarý ise 147 milyar dolardýr.
Bu tablodan çýkan sonuç, son dokuz yýl içinde devletin kendi personel masraflarýný
bile vergi gelirleriyle karþýlayamadýðý, dolayýsýyla personel masraflarýný karþýlamak için iç
ve dýþ borçlanmaya gitmek zorunda kaldýðýdýr.
2005 yýlýnda iç ve dýþ borçlar için 37 milyar dolar faiz ödemesi yapýlmýþken, 2006
yýlýnda (tahmini) faiz ödemeleri 41 milyar dolar olmuþtur. Buna karþýlýk olarak Merkez
Bankasý döviz rezervleri, 2005de 50 milyar dolar, 2006da 60 milyar dolardýr. Bu rezervler de, ekonomist/iktisatçý dilinde borçlarýn çevrilebilirliðinin garantisi olarak kabul edilmektedir.
Gerçekte ise, aðýrlýðýný dolarýn oluþturduðu bu döviz rezervleri, uluslararasý likidite
bolluðunun sonucu olarak Merkez Bankasýnýn elinde bulundurmakla yükümlendirilmiþ
karþýlýksýz dolarlardan oluþmaktadýr. Bu da, globalleþen dünyaya uyum saðladýðý iddia
edilen Türkiye ekonomisinin dýþ piyasalardaki geliþmelere baðlý kriz riskinin büyüklüðünü gösterir.
Bugün emperyalist dünya ekonomisinin karþý karþýya olduðu en temel risklerin
baþýnda dünya çapýnda dolaþan karþýlýksýz dolarlar gelmektedir. Ekonomi dilinde likitide bolluðu* olarak adlandýrýlan bu durum, monetarist bakýþ açýsýndan, enflasyonun
* Yýllardýr bu sistemin içinde çalýþmýþ olan kimilerine göre, türev enstrümanlarý denen karmaþýk yapýdaki finansal araçlarla dünyadaki likiditeyi bugüne kadar görülmemiþ þekilde artýrma olanaðý doðdu. F.
Timesa göre türev enstrümanlarla yaratýlan likiditenin miktarý dünyanýn toplam GSYÝHsýnýn sekiz katýný,
geniþ tanýmlý küresel para hacminin 6.5 katýný, merkez bankalarýnýn yarattýðý paranýn 75 katýný buluyor.
Dev boyutlardaki bu likidite çýðý, küresel ekonomideki mutluluk tablosunun önemli bir unsuru ama ayný
zamanda sistemde muazzam bir risk piramidi de oluþmuþ durumda. Ve çoðu kimse oluþan riskin gerçek
boyutunu bilmeden parasýný bu sistemde çevirmeye ve nemalandýrmaya devam ediyor. Ýyimser beklentiler bozulmadýkça bu saadet zinciri de kopmaz herhalde ama ya bir noktada iþler ters giderse? (Osman
Ulugay, Küresel ekonomide saadet zinciri, Milliyet, 22 Ocak 2007.)
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temel nedeni olarak kabul edilen emisyon miktarýndaki artýþtan baþka bir þey deðildir.
Amerikan emperyalizminin dünya jandarmalýðýnýn karþýlýksýz dolar yoluyla finanse edilmesinin ürünüdür.
Tablodan da görüleceði gibi, son dokuz yýlda dünya dolar rezervi iki katýna çýkmýþ ve
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Bu koþullarda Türkiyeye düþen pay karþýlýksýz 61 milyar dolarý rezervinde tutmaktýr. Ancak bu 61 milyar dolarlýk rezervin bir maliyeti vardýr.
Güngör Urasýn anlatýmýyla, Merkez Bankasý banknot basar. Bastýðý parayla döviz satýn alýr. Bastýðý para piyasaya çýkýnca, piyasada para bollaþýr. Enflasyon azar. Bunu önlemek için Merkez Bankasý kendi bastýðý ve piyasaya saldýðý parayý gecelik yüzde 13,5
faizle (bugün faiz oraný %17,5) piyasadan toplar. Açýk anlatýmýyla, kendi satýn aldýðý döviz nedeniyle faiz ödemek zorunda kalýr. (Güngor Uras, Döviz rezervinin faiz yükü var,
Milliyet, 15 Mart 2006.)
2005-2006 arasýnda artan 25 milyar dolarlýk rezerv için ödenen faiz miktarý 3,7 milyar
dolardýr. Bu da ortalama %15 faiz oranýna denk düþmektedir.
Euro bölgesinde gecelik faiz oraný %3,5, ABD dolarýnýn faiz oraný %5,3 olduðu göz
önüne alýnýrsa, Merkez Bankasýnýn artan döviz rezervinin maliyeti daha açýk görülebilir.
Açýk anlatýmýyla, yabancý para-sermaye (sýcak para) sadece Merkez Bankasý rezervlerinin IMF talimatlarýyla* yükseltilmesinden dolayý, son iki yýlda euro üzerinden 2,9 mil-

!

* IMF Türkiye Direktörü Hugh Bredenkamp, Aralýk 2005de Merkez Bankasýnýn döviz rezervi, en az
Türkiyenin kýsa ve orta vadeli döviz borçlarý çizgisine çýkarýlmalý, 65-70 milyar dolar olmalý, bunun için
Merkez Bankasý 20-25 milyar dolarlýk daha döviz almalý açýklamasýný yapmýþtýr.
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yar dolar, dolar üzerinden 2,4 milyar dolar fazla faiz geliri elde etmiþlerdir.*
Bu, Amerikan emperyalizminin Irak iþgaliyle birlikte artan harcamalarýný karþýlamak
amacýyla dünya piyasalarýna sürdüðü karþýlýksýz dolarlarýn stabilize edilmesi için
Türkiyenin üstlendiði maliyettir.
2006 yýlýnda cari dolar kuruyla 390 milyar dolar, reel dolar kuruyla 254 milyar dolar
olan GSMHnýn 41 milyar dolarý iç ve dýþ borç faizlerine gitmiþtir. Faiz ödemelerinin GSMHya oraný, cari dolar kurundan %10,5, reel dolar kurundan %16,1dir.
Kamu iþçi ve memurlarýnýn ücret ve maaþlarýný vergi gelirleriyle karþýlayamayan bir
ülkenin, 41 milyar dolar faiz ödemesi için gerekli kaynak, aðýrlýklý olarak KDV, ÖTV vb.
isimlerle alýnan dolaylý vergiler olmaktadýr. 2006 yýlýnda Maliyenin hesaplarýna göre dolaylý vergi gelirleri 60 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. Böylece artan iç ve dýþ
borçlanma, bunun ürünü olarak artan faiz ödemeleri, ayný zamanda artan dolaylý vergiler anlamýna gelmektedir. Bu ise, tüm halkýn alým gücünün düþmesinden baþka bir þey
deðildir.
Halkýn alým gücü sürekli düþerken, mal ve hizmet talebinin (tüketim) sürekli yükselmesi ise, tüketici kredileri ve kredi kartlarýyla saðlanmaktadýr.
2005 yýlýnda 28 milyar YTL (21 milyar dolar) olan tüketici kredileri, 2006 yýlýnda morgage vb. propagandalarla 46 milyar YTL (32 milyar dolara) yükselmiþtir. Ayný dönemde
kredi kartlarý borçlarý ise 17 milyar YTLden 21 milyar YTLye (14,8 milyar dolar) yükselmiþtir. Toplam tüketici kredileri ve kredi kartlarý borçlarý 67 milyar YTL olurken, bu yolla
2006 yýlýnda 21 milyar YTL (13 milyar dolar) reel ek talep yaratýlmýþtýr.
Tüketici kredilerinin ortalama faizleri %24, kredi kartlarýnýn ise %67 olduðu bir ortamda, talep artýþýnýn tüketiciye maliyeti 25 milyar YTLdir (17,5 milyar dolar). Krediyle tüketilen tüm mal ve hizmetler, tüketiciye %37 daha pahalýya satýlmaktadýr. Bu da YTLnin
deðerlenme oranýna yakýndýr. Bu ise, tüketilen tüm mal ve hizmetlerin reel dolar kuru
üzerinden satýn alýndýðýný gösterir.
Yine de bu veriler gerçekleri tam olarak yansýtmamaktadýr. Özellikle kredi kartlarýnýn
aylýk bazda kullaným ve ödemeleri bu verilerde yer almamaktadýr. Hesap bakiyesi ay
sonunda sýfýr olan hesaplar borç hanesinde yer almamaktadýr. Oysa kart kullanýcýsý, dönem içinde kartýný kullanmýþ ve yýllýk %67 üzerinden faiz ödemiþtir. Bu da, her durumda
YTLnin aþýrý deðerlenmesiyle ortaya çýkan kur farkýndan çok daha fazla faiz ödendiðini
gösterir. YTLnin dolar bazýnda %50 deðerlenmiþ olduðu gözönüne alýndýðýnda, kredi kartý
kullanýcýlarý reel dolar kurundan 17 puan daha fazla faiz ödemektedirler. Bu, Merkez
Bankasýnýn gecelik faiz oranýna eþittir. Dolayýsýyla aþýrý deðerli YTLnin reel deðerine ulaþmasý durumunda, tüketicilerin özel bir zarara uðramalarý söz konusu deðildir. Bugün
tüketici, hem reel dolar kuru üzerinden ithal mallarý satýn almakta, hem de Merkez
Bankasýnýn gecelik faiz oranýna eþit ek bir faiz ödemektedir.
Bu gerçeðe raðmen, bu gerçeklerin bilincinde olmayan tüketici yaþamýndan memnundur. Gerçekleþtirdiði tüketimin kendisine neye mal olduðunu, ülke ekonomisine nasýl bir aðýr yük yüklediðini umursamamaktadýr. Resmi grev istatistikleri de bu
umursamazlýkýn boyutlarýný açýkça göstermektedir.
Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduðu durum, asýl olarak üretmeden tüketen bir ekonomi haline gelmiþ olmasýdýr. Dolayýsýyla üretim olmadýðýndan, tüm iktisadi
faaliyet aðýrlýklý olarak ithal mallarý ticareti üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Kamu iþçi ve memurlarý dýþta býrakýldýðýnda, geniþ halk kesimlerinin gelirleri ticaret alanýndandýr ve bu
alana özgü bir paylaþýma sahiptir. Bu nedenle de, dünyaya bakýþ açýlarý, küçük tüccar-esnaf bakýþ açýsýna yakýndýr. Ancak geliþen kapitalizmin iç dinamikle deðil, dýþ dinamikle, emperyalizme baðýmlý olarak geliþtiðinden, bu küçük tüccar-esnaf bakýþ açýsý,
*
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klasik kapitalist toplumun küçük burjuva bakýþ açýsýndan farklýdýr.
En bilinen haliyle küçük tüccar-esnaf mantýðý, ucuza alýp pahalýya satmaktan ibarettir. Bu nedenle de, alýþ ve satýþta gösterilen hünere, karþýdakini kandýrma yeteneðine baðlý olarak kârlarýnýn arttýðýný düþünürler. Böylece kârýn kaynaðýnýn üretimde deðil,
ticarette olduðu sanýsý yaygýndýr. Bu yüzden de üretimle ilgili geliþmelerle ilgilenmezler.
Spekülasyon, bu mantýk çerçevesinde köþe dönmenin en temel aracý olarak algýlanýr. Manipülasyon, kendi malýnýn satýn alýnmasýný saðlayan temel araç; pazarlamacýlýk ise, malý satýþýný artýran bir unsurdur.
Bir baþka deyiþle, hizmetler sektöründe çalýþan, emekçi bir nüfus, sözcüðün tam anlamýyla ülkemize özgü küçük-burjuva ideolojisinin egemenliði altýna girmiþtir. Bu nedenle
de, kendi sýnýfsal çýkarlarýnýn deðil, küçük-burjuvazinin sýnýfsal çýkarlarýnýn gerçekleþmesi
yönündeki her türlü siyasal hareketin yanýnda yer alýrlar.
Bu durum, kadýnýn hizmetler sektöründe artan istihdamýyla birleþerek, özel olarak iþçi sýnýfýnýn, genel olarak emekçi sýnýflarýn üretim süreciyle ilgilerini ve baðlantýlarýný koparmýþtýr. Resmi grev istatistiklerine yansýyan da bunun sonucudur.
Köylü kitlesi ise, IMF dayatmalarýyla tarým politikalarýnýn deðiþtirilmesiyle birlikte tümüyle tüccarýn insafýna terk edilmiþtir. Bu nedenle de, köylü, tüccar aracýlýðýyla ticarete,
popüler ifadeyle serbest pazar ekonomisine baðlanmýþtýr. Artan tarým ürünleri ithalatý,
iç üretimin gerilemesine yol açarken, geleneksel köylü-tüccar iliþkisini de farklýlaþtýrmýþtýr.
IMF politikalarý sonucu köylülere doðrudan gelir yardýmý yapýlmasý da, üretimsiz bir
kazanç ortaya çýkartarak, köylü kitlesinin doðrudan gelir yardýmý adýyla aldýðý paranýn ticaret alanýna yönelmesi sonucunu doðurmuþtur. Bu da, köylü kitlesinde küçük tüccar-esnaf zihniyetinin belli ölçüde yerleþmesini yol açmýþtýr.
Ýþte bu iliþki ve çeliþkileri içinde, geniþ halk kitlelerinin tüm dikkatleri dolar kuru,
kredi faizleri ve borsa endeksi üzerinde yoðunlaþmaktadýr.
Borsa, 2001 krizi öncesinde olduðu gibi küçük tasarruf sahiplerinin yüksek kazançlar elde etmelerinin bir aracý olmaktan çýkmýþ olmakla birlikte, küçük tüccar-esnaf mantýðý içinde ülkenin içinde bulunduðu ekonomik durumu bilmenin aracý haline gelmiþtir.
Gerçekte ise, borsa (ÝMKB), ülkenin içinde bulunduðu ekonomik, toplumsal ve siyasal
iliþkilerin dýþýnda, büyük oranda yabancý yatýrýmcýlarýn spekülasyon aracý olmuþtur. ÝMKB
endeksleri incelendiðinde, endeksteki geliþmelerin ülkedeki ve dünyadaki geliþmelerle
uzaktan yakýndan ilgisi olmadýðý açýkça görülür. Örneðin Hrant Dinkin öldürüldüðü
gün, ÝMKB-100 endeksi sadece binde 8 deðer kaybetmiþtir.
Böylece yabancý yatýrýmcýlarýn tam egemenliði altýna giren ÝMKB ekonomik barometre olma özelliðini yitirdikçe, dolar kuru ve faiz oranlarý daha fazla ilgi görmeye baþlamýþtýr. Ancak YTLnin aþýrý deðerlenmesi ve kredi faizlerinin fazla deðiþken olmamasý,
bu barometreleri de anlamsýzlaþtýrmýþtýr. Bu da, kent küçük-burjuvazisinin pusulasýný
yitirmesinden baþka bir sonuç üretmemektedir.
Ekonomist/iktisatçýlarýn diliyle ifade edersek, Türkiye ekonomisi 2006 yýlýný kýrýlganlýk ve kriz beklentileri içinde geçirmiþ, 2007 yýlýna daha büyük kýrýlganlýklarla girmiþtir.
Ekonominin artan kýrýlganlýðý ve yüksek kriz olasýlýðý, her ne kadar uluslararasý piyasalara baðýmlý olduðu iddia edilse de, asýl olarak ABD bütçe ve cari açýðýnýn likitide bolluðu aracýlýðýyla finanse edilmesinin diðer emperyalist ülkeler tarafýndan ne ölçüde
sürdürülebilir olup olmayacaðýna baðlýdýr. Kapitalizmin emperyalizme (dýþ dinamik) baðýmlý olarak geliþen bir ülkenin kaderi de, kaçýnýlmaz olarak emperyalist ülkelerin iliþki
ve çeliþkileri tarafýndan belirlenir.
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Ýnternet Adresi:
www.kurtuluscephesi.com
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www.kurtuluscephesi.net
E-Posta Adresi:
kurcephe@kurtuluscephesi.org
erisyayinlari@kurtuluscephesi.org
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KESÝNTÝSÝZ DEVRÝM II-III
TÜRKÝYE DEVRÝMÝNÝN ACÝL SORUNLARI-I
MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
OLÝGARÞÝ NEDÝR?
MARKSÝZM-LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR-III
THKP-C/HDÖ VE 15 YIL
POLÝTÝKLEÞMÝÞ ASKERÝ SAVAÞ STRATEJÝSÝ VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ
GRAMSCÝ ÜZERÝNE
REVÝZYONÝZMÝN REVÝZYONU
ULUSAL SORUN ÜZERÝNE
BDS: BÝR PRAGMATÝK SAPMA
YENÝ OPORTÜNÝZM ÜZERÝNE
ZAFER BÝZÝM OLACAKTIR! [Ankara Davasý Savunmasý]
DEVRÝM PROGRAMLARI
RUS DEVRÝMÝNDEN ÇIKAN DERSLER
ESKÝ BÝR GERÝLLANIN EMEKÝ
PASS VE YENÝ ÇÖZÜMÜN FIRSATÇILIÐI

DEVRÝMCÝ MARÞLAR VE EZGÝLER
DÜNYADA VE TÜRKÝYEDE EKONOMÝK BUNALIM [Kurtuluþ Cephesi Seçmeler-I]
LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE [Kurtuluþ Cephesi Seçmeler-II]
TARÝHTE, GÜNÜMÜZDE VE DEVRÝMCÝ MÜCADELEDE KADINLAR

